
, 

x 

Különös a lkalmi Isteni dIcséretek, 

l. Kö zö nsé ge s gy ü lé s i magasztajásés esedezes. 
II. Templom-szenteléskor. 

lll. Pap-szenteléskor. 
IV. Had- .és inségkori esedezés. 
V. Betegségben esedezés. 

VI. CsapáS{)k idején. 
VII. Hála áldásos esőérr, Áldás bő. termésért. 

Tavaszi öröm. 
VIII. Új házaspárok megáldása. 

IX. Házáért és kiralyért. 
X. Hitben való állhatatos!!ágért. 

XI. Vallástétel a hitről. (Konfimácziókor). 
Xli . Úta?ók éneke. 

XIII. Őszi úrvacsora-osztás vasárnapjára. 
XIV. Aháromszázados ünnepélyekre készült hym

nusok. 
X V. Bérekeszlő magasztalások. 

Jegyzes. Az Énekek előll ezen jegyek • • közé 
zárt sorok, av.on Énekek hasonló daUamára utasitoak ; a 
mely Énekek eMtt ilyen sorok nincsenek , azoknak tulajdon 
dallamuk van . 

- - '-

• 

" 

, 
• 

HltTSZ:AKI 

ISTENI DICSÉRETEK. 
• 

• 



• 

• 

• 

, , 

, 
• 

; , 

I 

I 

, 

, 

• 
• 
• 

L 

I N V O C A T I Ó K . 

Bémenetelkol'. 

XLIII. Zsoltá,/, 4, ve"se. 

Isten szent házába bémegyek, 
Az' én Uram elejébe, 
A ki oröme én szivemnek. 
Vigaszságban néked éneklek, 
Es hálát adok szüntelen 
Tenéked Úr lsten! 

ev lll. Zsoltá,. 1. ve/'se. 

Úr Is ten! kész az én szivem, 
Es azon van az én lelkem, 
Hogy tenéked énekeljen, 
Háladásban zengedezzen. 
Lel kem minden gondolatja, 
Szivem buzgó indulalja 
Imád téged, oh véghetetlen, 
Mint ill ik, lelki liszteletben. 

-

• 

• 

-



1. Uram ! templomodba gyültünk, 
Szined előtt megjelenWnk, 
Felséged imádásá l'a, 
Segitségül hivására, 

2. Buzgóságra sziveinket 
Gerjeszd rel és tanils minkel, 
Szent igMben hogy épü ljünk, 
Igaz hilben idvezüljünk, 

Te-remló nagy Is - len! Ki vagy a 

mennyekben, Magasztalunk lé - ge-det 
, 

Zengő di - csé - I'et - lel, For-ró lisz-

le,let - tel, Emlíljük szent ne-\' e - deL 

, 

, 

• 

• 

Szent Ige olvasás előtt_ 

Vi - lá - gosság szen l Alyja! Je
Fel-sé -ged ma - gasz -tal-ja Szánk, 

'" 

lenjél meg köztünk ; 
szivünk és lelkünk ; 

Szi -ve-in - kel 

. hát buz-di - tsad, Szen l lel-ked - del 

elménk vi-Iá · gG - si - tsad. 

• 

3 



-

, 

• 

--,--
Ll"gycn ked • VCf: az 

Mel rlw,1 f'z i - viilJ k most - -

ál-elo-zal) 
ál-da-za , 

E - Jől -led oh Js-len - ség! Kil i-mád a 

mindenség; Mi lő-Wnk is áldott !égy, 

Minkel ke - gycl- med - be végy_ 

1ha l11 1 ,tehozzád kiállunk, . 
Légy mi velünk, sz í vből hívllnk ; 
Hallgassacl meg I\önyörgésünk) 
Szenteld meg egy bcgyiilésUnk, 
Hogy épLiljünk szcnt igédben, 
:\rosl és mind öl'ökké. AII1t:n. 

II. 

VASARNAPI MAGASZTALASOK -
ÉS 

ESEDEZESEK, 

Hálaa(lás Isten igéje ér t . 

1. Aci-junk há- Iál mind nyá - jan 

A kegyelmes Istennek, És mondjunk 

'-. '-. 

eli -csé - re - tet, ~Jinl te - ,'em - tő 

Is-le-nünk - nek, Ki egy-be 
2 
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gyűj lö tt most minket, Hogy ün - ne-pet 

.'-- '--
szen-tel- jünk, Es szent i -gé-jé-vel él-jünk 

2. Édes atyánk, Istenünk! 
Te vagy Úr mindeneken, 
Ki megjelentéd magad 
Szent igédben ilt e földön, 
Es annak hirdetöjében, 
A te áldolt fiadban, 
Mi kegyes Idvezitönkben. 

3. Légy kegyelmes minékünk, 
Bilj és segélj bennünket, 
Gerjeszd fel mi szívünket, 
Szenteld meg búzgó lelkünket, 
Hogy rólad vallást lehessünk, 
Szentűl elmélkedhessünk, 
S téged méMn liszlelhessünk. 

4. Világosi tsd elménket 
Vigasztaló lelkeddel, 
Tápláljad hiv lelkünket 
Eletadó beszédeddel ; 
Erösits meg, áldott lsten, 
Szent igéd értelmében, 
Minden tévelygések ellen! 

! 
• 

• 

És ESEDEZÉSEK . 

5. Igazgassad elméjét 
Es minden tanitásál, 
Vezéreld szivét s nyelvét 
Ami lelki pásztol'inknak ; 
És oktassad elméjekel 
A le szent beszédedel 
Figyelmesen hallgatóknak. 

6. Tarts meg minden időben 
Minket az igaz hitbenJ 

És igaz értelmében 
A szent evangéliumnak, 
Legyen foganatos köztünk 
Hasznos kegyes beszéded, 
És minden jóra intésed. 

7. Hogy sok népek le hozzád 
l\fegtél'jenek bOnökböl, 
És téged szolgáljanak 
Tiszta szivböl és l él ekből, 
Mint leremlöt jmádjanak, 
Mint atyát liszteljenek, 
S szent törvényedben éljenek. 

Isten tökéletessége. 

1. Vidám szív-vel vig zengés - sel 
2' 
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I 
. k u-run - kat, A ma-gá-

tól é-lő Istent, Kegyelmes a - tyán-kat, 

~ 

Ki e-gye-dül mennyet, föl-det, Minden 
• 

aJ-la-lo- kal Formált,szer-zelt, táplál, 

él - lel, S szép rendszerben tarI-hal. 

2 .. Lenni téged hiszü nk, Atyánk! 
Aldott Istenségnek, 
Nincsen mással azt is tudjuk 
Sehol egységednek, 
Egyedül vagy fej e, s vége 
Mindenben mindennek, 
Halhatatlan, s nagy ereje 
Van szent fe lségednek. 

, 

I 

• 

És E!<EDEZf:SEK . 

3. A le örök egységednek 
Nincs lesti formája, 
l\Ierl nem vagy lest, távol tőled 
Annak gyaJ'lósága, 
Semmiben nincs szentségednek 
Testhez hasonlasa, 
Nem járulhat felségedbez 
Test halandósága. 

4. Te, hatalmas erőd altal 
AIdol1 Krisztusunkat 
A halálból feltárna szlád, 
~zelid lIIegva.l lónkal, 
Es Ö neki mennyen, földön 
Adtál oly hal.lmat, 
Hogy az ölel követöknek 
Halá l már nem árthat. 

5. Ezérl valljuk, hogy csak léged 
Illet a kil'alyság, 
\régnélkü li halalmasság, 
Mérhetetlen nagyság) 
Angyaloktól s emberektől 
Dicsőség, imádság, 
Egyetlen egy imádandó 
Felséges uraság. 

6. Dicső lelkek) égi kal"ok) 
Áldjatok a7. Jstenl, 
Mondjátok ez!., mert érdemli ) 
Neki, hogy .. szent, szent) szent!c 

9 
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Buzgó szivek itt e földön 
Mondja tok mind á ment. 
Aldott legyen d icső neve, 
Menny, föld rnondjon áment. 

Dicsőités. 
»Szeret, imád, magasztal , . 

1. Dicsőséges Úr Isten ! 
Mindenható Felség! 
Kit imád szent örömben 
S hirdet a mind enség. 
Angyalok meghajolnak 
Előtted s tisztelnek. 
Menny, föld, tenger hódolnak 
Néked, s megszentel"ek. 

2. A napok e7-erei 
Kiál tják : )szent, szent, szentl e 
Szenl az Úr, a mennyei 
Felség alatt és fennt. 
Fenn az egek bolt jain, 
Alatt lóld határin ; 
A csillagok sorain, 
A harmal sugárin. 

3. A nappal világaban, 
Az éj gyás7- leplében ; 
A hajnal pil'U ltában, 
Az es tnek csendében ; 
A tengerek si kságán, 
Hol vízözön gerjed, 
A setétség országán, 
Ho] hallgatás le ljed. 

, 

• 

• 

ÉS ESEDEZÉSEK 

4. Téged a lények áldnak, 
Kik általad élnek, 
Okos lelkek imádnak, 
S csak benned remélnek. 
Az élők közt szerelmed 
R agyog s imádtatik, 
A holtak közt kegyelmed 
Őrt állni mondatik. 

5. Imád lelkünk Úr Isten ! 
Hála-érzetében, 
Részt veszünk e nagy minden 
Összes zengés'ében. 
A mennyország fényébe' 
Halld meg tel'emtményid, 
S hogy szivünk rejtekébe 
SzaBj, kérünk gyermekid. 

lsten véghetetlen Teremtő. 
:t Világosság szent atyja ~. 

1. Téged illet, Úr IsteQ, 
V égetlen dicséret, 
E nagy s ékes mindenben 
Legszentebb tisztelet. 

II 

L eborulunk, elgondol ván 
Dicsösérred s fdsé aednek hódolyán. o o 

2. Mindent bölcsen teremtél 
Mennyen, földön, Isten! 
Minden, a mi érez, él, 
Altalad él s á ll fenn. 



J2 

• 

\ ·.\SÁR':-;A PI ) IA(l ,\ SZT,\LÁ SOK 

El'zéketlen valósúgok 
Egi teetek, és ezemyi világok. 

3. Tel'emlésed nagysága 
S csodálandó rendje, 
Tel'emtll1ényid soksága 
S kezed minden műve 
Felségesebb, mintsem lelkünk 
Felérheese, s ml)gfoghassa értelmünk. 

!. Elmerül elménk, lsten! 
Ama gondolatban : 
Tc vagy a YégheteUen 
Felség e Yilágban, 
Kinél nagyobb' s relségesbet 
Nem gondolhat elménk dicsöségesbet. 

5. Im röldig leborulunk 
Elől ted egy Isten, 
Kiben véget gondolnunk 
S határi lehetellen . 
Fogadd hálás imáclásunk', 
S imádásban ne tudd re l gyarl6ságunk'. 

6. Isten! halld meg szivünlmek 
Hálás dobogását, 
Fogadd el hív lelkijnknek 
Buzgó áldozatját., 
l.\ I el~fe t a nagy tCl'emtéssel 
Együtt emel hozz~td öröm-érzéssel. 

, 

• 

• 

• 

Öl'önt Ist.en tiszteletében, 

1. Öl'vendezünk örömünkben, 
Felséges Islen! 
Hogy magasztal halun l.: 
Tégecl lélekben, 
A le templomodban, 
DiCSőséges Úr Isten! 

2, Csak ez nekünk \-igasságunk, 
Felsrges Jsten! 
Hogy lakozik neved 
Szentségben itten, 
Dicsérlessél tiliünk, 
Th Ji nrlenhal6 Úr lsten! 

;3, Tal'lsd meg áldoll békességben, 
Felséges lsten! 
E kicsiny sereget, 
Az igar. hitben, 
Szent tisztelelben, 
Imádandó Úr lsten! 

4, Hil'dettessed szent ígédet, 
FelSéges Is len! 
Tarts Illeg sr.eretclben 
És egyességben, 
Aldd meg életünket, 
Gondviselő ÚI' Isten! 

ó, Zengedeznek mi ajal,ink, 
Felséges Islen! 
Örrendeles szókban, 
Dicséretekben, 

13 
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Jt kes énel<ek ben .. .' 
Ol'öklélü UI' Islen! 

6. Áldott vagy mennyen és földön, 
Felséges Islen! 
Dicsőséged lenylik 
Bölcs mOveidbeii) 
Szent vagy, örökké s7-enl 
Egyetlenegy Úr lsten! ' 

Isten ha,talnla. 

• DicséJ' téged tlJljes szivem l. 

1. E szent napon örvendezzünk, 
Hálát zengjünk az Úr Jstennel" 
Magasztaljuk tisz ta szívbal, 
Buzgó hitbal. Á ldás nevének! 
L eboru lva dicsOitsük 
A nagy Jstenl , háladáSlInkbal'. 
Lelkesilö beszédekben, 
S énekekben szent örömünk van, 

2. Mert nagy az Úr és hatalmas, 
Diadalmas mindenek feleli, 
Teljesiti il mil akal't, 
Mel't mindent tart, a mil tel'emlett: 
E föld roppant kereksége 
S. teljessége hatalmában áll. 
Ovéi a fényW egek , 
Napok s földek, Ö mindent táplál. 

/ 

3. Azért C h,Llalmas 11I';Ll 
B?zg~ szívvel imádjlIk Inilldég, 
1( \ mmd ent alkolotl böksen 
Alatt és fenn, mint ro bölcseség. 
Pt'iszlonmk ő és királyunk, 
Feltalál unk benne minden jót, 
Egy Jstennek ötet vallj"k, 
~11Igaszla l.illk mint l eg főbb valót. 

4. Hil , remén y és hív szel'etet, 
Szent tisztelet buzdilsa lcll<ünk 
l Slcn ünkh ez, ki mUvében 
Véghelellen s jó Atyánk neleünk . 
Örizzlik meg minden bűntö l 
S vétl<es l elLő l rövir! élllinkel, 
B iz~m]\ áldott ]<cgychnél'e 
S tetszésére Leslünk s lelkünket. 

lú 

Isten gondvisoléso. 
Reggeli halaerzel. 

a Oh ,~el'egeblCk i stenec I 

1. Oh egyellen egy Istenség! 
Kitöl rHgg a nagy mindenség, 
DiesO vagy örök hatalmadban ; 
Az angyalok és em berek, 
A menny, föld és a tengerek 
Vannak R állnak szent. oltalmadban. 
Tc benned vagyunk és élünk, 
Atyánk I szivünkbö] lis;delün k. 
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2. Te benned volt nyllgovásunk, . 
AJtalacl meglljulásu nk, 
Merl fedeze ll l<egyelmességed; 
Es mosl éjjeli álmunkból. 
Csendes lesl i nyugalmunkböl , 
Ujjá szüle gondviselésed, 
S e szent nap tündöklő fénye 
Új élei s áldás reménye. 

3. Azért ~zent neved ti sztelj ük, 
Lelkünket neked szenteljük, 
Fogadd el Atyánk imádásu nk'. 
Téged szolgál minden lélek, 
Kik általad, benned élnek, 
Boldogitsd földi utazásunk', 
Mig hozzád, áldott királyunk! 
Edes hazánkba juthalunk. 

4, Szenl igéd teljesitése, 
Hivatalunk betöltése, 
Legyen lelkűnk legfőbb öröme. 
E szent nap is békességben, 
Lelki s testi csendességben 
Szenteltessék épülell't'nkre. 
Igéd yezél'eljen minket, 
S igazgassa lepésinket. 

---

17 

Isten min<len termutményolt.tÖl <li
csöltendő. 

. Dicsöséges i sten t. 

1. Dicsöült helyel.; en, 
Mennyei paradicsomban, 
Kik vigadtok olt fenn 
V égheletlen boldogságban, 
Vagy lok megújult állapolban, 
Az Úr nagy nevét énekszóban 
Magasztaljátok vigasságban. 

2. Áldjalok az Ural , 
Kik csak ö néki szolgáltok, 
Lelki tisztaságban 
Tündöklő szép kar-angyalok. 
Ti is nap, és hold és csillagok: 
Melyek fénylő világgal bit'lok, 
Hálával öt magasztaljátok. 

3. Egek sok részei, 
Világok nagy teljessége, 
Természet művei, 
Teremtmények különbsége, 
Melyeket lsten bölcsesége 
Ily ékes renddel elintéze, 
Aldassék tőlelek felsége. 

4. Császárok, királyok 
És földi nagy hatalmasok, 
Nemzetek, országok, 
Alattvalók, szabadosok; 
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A~yák , anyák, lelki pásztorok, 
Jük lsten törvényét szóljátok, 
A Terem tőt li mind áldjátok. 

5. rj1j is, szép tavaszi 
Virághoz hasonló ifjak, 
Szülök örömei, 
S remény i gondos atyáknak, 
Tiszta éleW hajadonok, 
Bölcs értelmü és ti sztes aggok 
Az Ur nagy nevél imádjátok. 

6. Dicséret, dicsőség, 
Tisztesség és hálaadás 
A szentek urának, 
Legyen örök magasztalás, 
Kiben nincsen soha változás, 
Vagy igéretében csalódás, 
Tőle fejünkt-e szálljon áldás. 

Isten jósága és bölcsesége. 

1. Dicsérjétek az Urat, 
~Iert ö ad minden jókat, 
űrök irgalmat mutat 
És kegyelmébe juttat. 
Aldott az I slen ! 

2. A mindenek Istenét, 
Ki a föld minden népét 
Birja mint örökségé~ 
Dicsérjélek szent nevét. 
Aldott az lsten! 

• 

ES ESEDEZESEK. 

3. A minden urak urát, 
A ki ajánlja magát, 
Hogy adja szent Ol'száo;it 
Dicsérjétek jóvoltát. o, 

Aldott az lsten! 
4. Hozzá hasonló nincsen; 
~ magas mennyet bölcsen 
O alkotta, hogy hintsen 
l\linden jól onnan bőven. 
Aldott az [sten! 

5. Kél égő szövétneke! , 
Napot s holdat teremtett, 
Hogy lálmink mindeneket 
Melyeket elrendezett. 
Aldoll az Isten! 

6. A nap fényét nappaira 
Tererntetle munkára, 
A holdat éjszakára 
Adta nyugodalomra. 
Aldott az Isten! 

, 

7. Ö szolgáltat eledelt 
Mindennek és lakóhely!. 
Jóvoltáról adolt jelt 
Nekünk, midőn megszentelt. 
Aldotl. az lsten! 

8. Sokszori inséginkbOI, 
Veszél ytől, ellenségtől, 
S minden szükségeinkbOI 
~Iegmenlett jó kedvéből. 
Aldott az lslen! 

19 
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9. A mennybeli nagy Istent, 
~z urat, a ki mindent 
EleLünkl'e tel'emlcH, 
Imádjátok. mert ö szent. 
AIdolI az lsten! 

Isten a. fő valóság. 

1. ~Iindcnható fő valóság! 
Ki vagy fény l ő világosság. 
Mennyel\ földön egy Ul'aság. 

2. Téged vallunk és d icsérünk, 
Te vagy kegyeInl es Istenünk, 
Világosságunk, rcrnén)'ünk. 

3. Nincsen nekünk több ]slenünk, 
Hozzád h1.ljol szivünk, lelkünk, 
Mert szenl Atyánknak ismerünk. 

4. Uralkodó irgalmasság, 
Te vagy élö hatalmasság, 
Szerel et és legfőbb jósag. 

5. Tartsd meg közlünk a szent hitet, 
Szenteljed meg életünket, 
Adj hazankban békességet. 

6. Tartsd meg közlünk a bölcseket, 
Szent házadban a híveket, 
I Gakat s tisztes vénekel. 

7. Virágozzék szent vallásunk, 
Lelki s lest i szabadságunk 
Legyen igaz tudományunk. 

I 
" 

• 

f:s E:<EDF.z f:SEK . 

8. Vezéreljed lelkeinket 
Biljad jóra szivtink~t , 
Jövel, tartsd meg életünket. 

9. Dicsértessék Is tenséged, 
Adassék meg dicsőséged, 
MagasztaUon minden téged. 

21 

Esedezés Isten s.z~nt igéje foganat
jaert. 

• Dicsőiilt helyeken «. 

L. Mindenható Is ten, 
Tel'emtmén yjd édes atyja! 
Szent házad szerelme 
Sziveinket im meghalja. 
Rólad zeng énekünk sz6zatja; 
Boldog, ki beszéded hallgatja, 
Es szent igédet tanulhatja. 

2. Szenteld meg, lll' ls ten ! 
Buzg6 igyekezetünket, 
Hogy hozzad illendön 
Tehessük ti sz teletünket. 
Töl tsd bé szent lelkeddel szivünket, 
Szenteld meg gyülekezetünkell 
Aldd meg ünnep·szenlelésünket. 

3. Adjad, hogy szent ne ved 
8uzgó szívvel dicsérhessük, 
Tökéletességed 
Inkább inkább ismerhessük. 

3 
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Szent akaratodat tehessük, 
Magunkat szentül viselhessük, 
Hitünk \-égczélját elél'h essük. 

4. Tedd élővé köztünk 
Szent beszéded hirdelését, 
Hogy lelki örömmel 
Vehessük annak intését ; 
Látlasd igéd gyümölcsözésé~ 
A szent élelnek teljedését, 
Halld meg néped esedezését! 

5. Halld meg Atyánk, mikor 
Élelet és egészséget 
Kél'ünk, s ezek mellé 
Lelki s lesti békességet. 
Adj földünkön lermékenységel, 
Ne bocsáss reánk ellenséget, 
Végy el rólunk minden inséget! 

, 
) 

-
III. 

HÉTKÖZNAPI MAGASZTALASOK 
É S 

ESEDEZÉSEK. 

REGGEL ÉS ESTVE. 

Reggeli luiIaa(lás és könyörgés. 

Adjunk hálal a mindenha - lónak, 

Id - ve-zi-tank dicső szent aty -já-nak, 

mindenség bőlcs al-ko-tó - já-nak, 

Te - reml-mé-nyek boldogitó - já-nak. 
3' 

I 
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2. Hála legyen tenéked úr lsten ! 
Hogy ez éjjel min ket védelmedben 
Meglartotlál áldott békességben, 
Megőriztél n!inden gonosz ellen. 

3. Atyánk! buzgó szívvel esedezünk, 
Légy e mai napon is mivelünk, 
Segedelmed ne vond meg mitőlünk, 
Vigyázz reánk, mini legfőbb védelmünk. 

4. Oltalmazz meg bűntől és gonosztól, 
Elméinkel vétkes gondolattól, 
Szíveinket tiltott indulallól, 
Nyelveinket ártalmas szózattól. 

5. Adj mennyekből segitséget nékünk, 
Bölcseséged legyen fő vezérünk, 
Hogy életünk és cselekedetünk 
Kedves légyen előtted Istenünk. 

6. Adjad örök kegyelmes Istenünk! 
Hogy szent lelked legyen mindég velünk, 
Az igaz hit nevekedjék bennünk, 
És gyümölcsöt termő legyen köztünk. 

7. Légyen neked dicsőség úr lsten! 
Ki lakozol mennyben fényességben, 
Tarls meg minket az élő szent hitben, 
Szent fiadnak Jézusnak Ilevében. 

• 

• 

• 

• 

• 

ÉS E8EDEZESEK. 

DIcsőités, 

»Szet'et, imád, magasztal c. 

1. Szent szined elött állunk 
Mindenható Felség! 
Maveidben csudái unk, 
Téged fő bölcseség! 
E világ lármáitól 
Imé külön válva, 
Szívünk neked meghajol, 
Szent.séged imádva. 

2. Az egekel behinléd 
Fénylő csillagokkal, 
Szépen felékesiléd 
Sok ezer napokkal, 
Kimérted mindezeknek 
Köröket s útjokal, 
Rendelled : mig léteznek, 
Tarlsák páJyájoka!. 

3. Mint hív társak megörzik 
Rendjekel, útjokat 
Pályájokat bel'égzik, 
S osztják világokat, 
A csillagok lakói 
Tégedet lisztelnek, 
Napok, holdak, való i 
Imádnak, hil'delnek. 

4 .. \Iil y számtalan nép mondja: 
Nagy a mindenható ! 
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Mily temérdek nyelv szólja : 
Dics6 az a lkotó! 
Ki végetlen itldásil 
\Iinden felé szórja , 
S a mindenség lakóil 
HaJál'a unszoJja. 

Ó. Minkel is e nagy világ 
Szép rendjébe fa zvén, 
Koronaul a lkolál, 
ls ten! e föld szinén. 
Porból vetted les tünket, 
Ez porrá l eendő ; 
Mennybill adlad lelkünket 
Ez men nybe lérendő. 

6. Emberek, imádjá lok 
Az áldott teromlOt, 
Kegyelmét háláljátok 
Tisztelvén szívből öt. 
A földtől majd megvalva 
Lelkünk , amennyégben . 
Tisztábban imác1andja 
Szentebb dicsőségben . 

TerOlészet reu(lsz.ere Istenhez in t fel
emelkedni. 

J Világosság sunt afyjtt.c 

1. Felségesek mUveid, 
lsten! e mindenben, 

• 

• 

, 

ES ESEDEZÉSEK 

Szépek inlézeteid 
Ez ékes rendszerben ; 
Bámulandó öszhang, szépség, 

27 

lI1 ellyel teljes az egész nagy mindenség. 

2. Most II reggel hinli el 
fl nap fény-tengerét 
l\'J ennyen földön özönnel/ 
S látjuk sok ezerét 
E lő s érző teremtménynek, 
Hájat adni a dicső teremtönek. , 

3. Majd az esi borit fatyolt 
S nyuga lmat mindenl'e, 
EI,kor a csillagos bolt 
Felettünk fellün ve, 
Szétál'aszlja fén ysugarit. 
Bel'agyogva a mennyország határit. 

4. Szent elmélkedésre von 
Minket az érezet, 
Hogy oLy sok világoka n 
lsten tart örkezet: 
Egy pi llanat lsten nélkül : . .. 
S összeomlik minden és megsemwlsuI. 

5. Viga sztaló kép:-:et ez 
Gyal'ió te l'emtménynek, 
Hogy mindent Isten rendez ; 
Ő atyja mindennek, 
Kitöl élet sugarozik, 
Kitő l Öl'öm s boldog létel származik . 



6. Ha kereozlek lerhelnek. 
E gondolat d dil] 
Ha fáj dalmak emészt nekI 
Ez érzel rneglijil: 
A szép I'end elgondolása, 
Hánykolodó szi\'ünknek megnyugrása. 

l. Ebbill e ,·ed legozenle bb 
Öl'ömünk keblü nkben, 
Ebből serken legbölcsebb 
Eszmélet lelkünkben. 
Hitünk kettös el'öl veszen, 

Tud n in:Islen \'elünk yan s velünk leszen. 

BIZQDALOn! ISTEN BEN. 

Reggeli hála . 

Di-csér lek té - ge-det Én é - des 

"" '·-r • I ,. f I j 
Iste-nem ! Nagy kegyelmes-ségedél'l. 

• 

S-rldoll szent fi - ad - ban En hozzám 

• 

E,; ESEOEZE~EI\. 

~ 
i1' ..-:-. 

fr-r? I i ~ r'- -~-·-1 ' I 
mulatott Bov ir-gal- mag-ságo - dért. 

2. Oh mely éde3séges. 
És mily örven detes 
Uram ! a te szent lelk ed : 
Szen telj meg engeme\. 
Es yigaszlaljo ll meg 
Életadó kegyelmed. 

3. Csak tebenned, uram. 
IVl ind örökké biztam, 
Soha meg nem csal6d lam ; 
i\ lost is én Istenem! 
Mint erös köszálhoz 
Tehozzád lámaszkodtam 

J. Imhol e mai nap' 
Gyarló élelemel 
Szent kezedbe :ljánlol1l. 
i\lint édes atyámtól, 
J linden vcdelmcmet 
Egyedül tőled Vá l'Offi . 

ó. Légy meghallgatója 
Én l~ö nyö rgésemnek, 
Edes atyám Istenem ~ 
Vigasz ta lj meg engem 
A te szen I lelk eddel 
Houl' ö rülhessen s z m .:' 1ll o . 

6. Nézzenek én reá m 
A le szen I szemeid, 

• 
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~~s ne hagyj el engemet. 
.i\ l inclen h l'IS veszé l y től 

Halalmas kexeid 
Úvál\ áldd meg élt emet. 

7. A le jóvollodérl, 
~ I e l l yel éllem véded, 
S nagy kegyel mességedél't 
~ l agasz la ll a k , s buzgó 
Hálál adok néked, 
Islenem! mindenekér t. 

-
Reggeli hála,utl tÍs és könyöl'gés. 

~Íá - I a - ada-sunk- ban Hó-lad em

'" 

lé - ke-zü nk, Ke- gyelmes ls - le-nünk ! 

Té - ge-del li' XIO-lüol<, Ö - rők 
.--- '" 

- b - J)! 

··~i=F~~ -, 
jú - sá - go - dérI , ÁI-dunk, ma-

r 

• 

ÉS ESEDEZÉSEK 31 

gasztalunk, Hisszük hogy ez né-k ünk 

Legsxebb hi-va - la -Iunk. 

2. Jelenj meg kőxű tlün k, 

Ertsd meg kérésünkel, 
Mi édes Is lenünk ! 
Ne nézd bűnei nket ; 
Tisxta sxivböl kérünk 
Téged teremtőnkel, 
Vedd hozzád kegyesen 
Esecl ezésünkeL 

3. Gel'jeszd rel igédnek 
Szereiméi lelkünkben, 
Annak óhajtásá t 
Bu zdílsad szivlinkben ; 
Adj igaz ér leimet 
S tudomanyt elménkben, 
Hogy téged ismeljü nk 
S fé ljünk igaz hi tben. 

4. Tanulásra erő t 
Csak telilled kérünk, 
i\leIYI'e rni most gyii!lünk 
S mindnyájan készü lWnk. 
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Hogy szent Istenséged 
Dicsértessék tő l ünk. 
Ezeket engedd szent 
Fiad állal kérünk! 

5. A ki szent ol'szágod 
Elöször keresi, 
Szen t törvényeidet 
Mindenben követi: 
Testi vagy lelki jót 
Fog lől ed kivánni, 
Semmiben nem leszen 
Höviclsége neki. 

6. Alyank! adj szorgalmat 
Elkezdell dolgunkban, 
V égig mcgmal'adás t 
Mi hivatalunkban, 
Készséget, hívséget 
Felvállalt tiszlünkben, 
Egymás szereletét 
Tartsd meg sziveinkben. 

7. Ezeket engedjed 
Nekünk kegyes atyánk, 
Ki kegyesen táplálsz, 
S gondol viselsz reánk; 
Jézusunk nevében 
Kél'jü k felségedet, 
l1allgasd meg lehozzad 
Esdeklő népedel. 

E.S I'.SEOEZ E.SEK 

Remény lstenben. 
~ Vidám szivvel . dy zellgés.~el. , 

1. Csa k tebenned, örök Iste" ! 
Van lő bizodalmunk, 
Mert sem égben, sem e földön 
Nincs másban oltalmunk ; 
Azért halld meg kérésünket, 
Mert. néked könyöl'günl.;:, 
És tekints le magas mennyből, 
Egyetlen reményünk. 

2. Légy vezérü nk, kegyes l sten! 
Légy örzö pasztorunk, 
Légy kővárunk és paizsunk, 
Örömün k s oltalmunk ; 
Boldog sorsunk allásaban 
Tanits bölcseségre, 
Mosloha sors csapásában 
Engedelmességl'e, 

a. Oltalmazz' édes hazánkban 
Minket ellenséglill , 
Állj mi mellénk, mert igérted, 
S őrizz meg ín ségtő l , 
Szükségben és betegségben 
Kicsiny-hitüségtöl , 
Dragasagban és éhségben 
Kétségbe-eséstől. 

4. Vezérelj földi pályán kon 
Jézusnak általa, 

33 

.. ' , 



• 

lI t:n,ÖZ:"API MA vA<:ZTA LÁSOK 

Ki az igaz tudományért 
Éret tün k megha la. . 
Példája l'agadjon minket, 
A jóra sel'kentsen. 
Hogy ta laljunk üdrösséget, 
Boldogságos mennyben. 

n i c s é r et . 

1. Drága dolog az úr Istent dicsérni, 
Szine előlt kegyesen éuekelni; 
Ekes dolog szent nevét magasztalni. 
Szent hazában hirdetni és áldani. . 

2. Ö gyógyit meg szomOl'Ú szenvedőket. 
" igasztal bánattói epedt lelkeke~ . 
O enyhit meg és töröl el könnyeke~ 
Testi s lelki fáj dalmat és terheket 

3. Felséges ÚL' a mi mennyei urunk, 
Győzhetetlen gondviselő királyunk, 
~elségében kit csudálunk s imádunk, 
Ertelmében mert véget nem találunk. 

4. Énekeljünk neki hálaadással, 
Hirdessük nagy nevét magasztalással, 
Szóljon sZÍyünk hív érzése urunkkal, 
Dicsőitse nyelvünk őt imádással. 

5. Országunkat áldja szép békességge~ 
Gazdagilja mezeinket bővséggel, 
Nem látogat minket terhes szükséggel, 
Táplál minket mindennapi kenyérrel. 

ÉS ESEDEZÉSEK 

6. Szent s hatalmas az ő parancsolatja, 
Boldogitó minden szent akaratja, 
Eletünkre alászáll bőv áldása, 
Mennyen röldön megáll az úr tanacsa. 

7. Imádd azért Jeruzsálem uradat, 
Magasztald kereszténység megtarlódat. 
Áldjad Sion mennyei királyoda~ 
Hi\'ők sel'ge dicsőitsd szent atyadat. 

Reggeli hálaadás. 

~Mint (L szép hitves pr,.takro .-

1. Áldott lsten! életemnek 
Adója s megtartója, 
Lelki s testi jóllétemnek 
Kegyes oltalmazója! 
A napnak feljövése 
Jelt ad dicsérésél'e 
Véghetetlen jóságod nak, 
Melyet menny és fOld imádnak. 

2. Oltalmad szárnyai alatt 
• 

Csendes voll nyugodalmam, 
S mig én aludtam, ljrt állol! 
A mennyei oltalom; 
S hogy álmom halálommá 
És ágyam koporsómmá 
Nem vált, ezt neked hálálom) 
ls ten ! kit nem fedez álom. 

35 
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3. GonclriscIéscdre bizom 
JVl a is gyar ló életem, 
Örü:z engemet gonoszlól 
Oh mennyei kegyelem! 
Adj énnékem érte lmet , 
A jóra segedelme!, 
Hogy a nap midőn lemegyen, 
Bálám is mét hozzád legyen. 

4. Téged szel'etni boldogság, 
S a mit ki vánsz, m egtenni : 
Ann yi, mint llt a fö ldön már 
A mennyországban lenni; 
Vezérelj hát engemet, 
Útamat s lépése met 
19azgassad boldog végre, 
S t.égy méltóva kegyelmedre. 

Reggeli bálnérz e t. 

• Oh sCl'ege7~t k Istene. , 

1. Az éjjelnek sötétsége 
Elenyészvén, fényessége 
Tündökl ik már az áldott napnak. 
A sölél órak elmullak, 
Árny és homaly elvonu llaJ\, 
Es hel yet adtak egy új napnak ; 
Minden teremtmény vig kedv"el 
Hálál ad e kedves I'eggel. 

l~íS E~EDEZÉSEK. 

2. Fáradt. testünk megújulva, 
Bágyadt elménk felvidulva, 
Mi is á ldo lt világosságai 
El'czvén a nap fényének, 
El'eink gyorsabban vernekJ 

S lapasztalvan Isten jósagat, 
Almunkból hogy felserkúnlünk, 
E .szent helyen megjclentemk. 

3. Alyanl;! tehozzád jarul unk, 
J~s elölled leborulun k, 
Gazdag kcgyclmü dicső Felség ~ 
.Itt h áladással eltelünk, 
Itt szájjal , szivvellisz telünk 
Téged l egrőbb lökéle tesség, 
Es hogy nem serkentél blll'a, 
Imádunk élctünk ma! 

4. Hogy meglal'!o!lacl életü nk 
1\ \· ig.vázlá l köt'íllcltünk, 
Széllyel oszlalván veszedelmünk, 
il lára is felviraszt.oftál, 
Es napunkho:..:: napot. <'!(ltá l ; 
Innen Iwgy S el'ős hiedelmünk, 
Hogy mi vcHink ma is jól téssz. 
Es kegyelmeddel közlÜ nk léssz. 

5. ll yen édes l'c lllénységgel 
Fogunk lijabb serén y~éggel 
E mai nap i munk áinl, hoz. 
Oh húl alyánk és IslenOnk! 
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GOll cl\- i selőnk és mindenünk! 
Esdekliink. munkánkra áldást hozz; 
Nincsen másban bizodalmu nk, 
Uram! légy ma is oltalmun k. 

ISTEN JÓTÉTEMÉNY/. 

Reggeli hála. 

Áldjad én lel- kem, Mindenkor az 

U - ral, Minden é r - ze l-mern Áld-jad 

'" 

Ö szenl ne-vél, EI ne fe - lejlsed Sok jó , 

té -te -mé-nyét
1 

l\l clyekkel megáldott 

2. l\'lcrt lTI f'gbocsátja 
Eről l enségide t , 
Es meggyógl' ilja 
i\linclen sérell1) idet , 

-

• 

L ~ E"EDE"': , .... "'" h _l'.I\. 

l\legsl.ahaditja 
Gyarló éleledel 
] nség lő ! s yeszélylöl. 

3. Ö megkoronáz 
Gazdag álclásaval, 
Es körü!\-észen 
~I'ÖS ollalmaxal, 
Ekesit napok 
Szép sokaságával, 
Lelki s lesi i jókkal 

4. Rpggel újitja 
S áldja élclHlel, 
Ki szolgáltalja 
Naponként erődet, 
Hogy dicsői thescl 
Kegyel méérl ötel , 
Te lles éleledben. 

5, Se rl<cnl sd fel azért 
Minden gontlolatod, 
Dicséretére 
Szenteld ez új napot, 
Áldjad elm éddel 
S szíveddel az lII'at, 
S imádjad felségél. 
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Re ..... ·eli fohászkodás. 
~~ 

Im az a ldol t nap rel - j ő vén , 

• 
Könyörgün k te-né-ked Is-le-nü nk-nek, 

Hogy ez e~gész 
. 

ma- ) na - pon 

~ I inden bünlöl minkel ol - la l·mazz meg. 

2. N\'el veinke t tal'I óz tassad, 
BOnre azok hogy ne mozduljanak; 
Szemeink et ig<,zgassad, 
Gonoszsagot hogy ők ne lássanak. 

3. Szivein k tiszlák legyenek. 
Semmiféle bünl bé ne vegyenek. 
;\li nket áldásod bövit!:icn, 
Etelünk , ilalunk megenyhitsen, 

,.· ", ~ o · .., F."E EZ~>,E K. 

4.. J:fogy mikOl' a 1l ;;IP -elnyugszik, 
Es az éj~zaka elközelitend, 
Midőn munkától buc:3uzik 

" 

lVlinden állal s nyugalomra lérend: 

3. Akkor tenéked atyánknak 
Minden lCL'emtrnénnyel egyetemben 
H álát adván, az álomnak 
Csendesen n~'ughassun k kebelében . 

Estvéli esedezés nyu ga.lOlllért. 

~ Oh .~trf'qekllcl- hte}/t. ~ 
• 

1. Aldolt Islen ! napjainknak 
Bölcs adója s javCl inknak, 
Ki e mai napot is adtad, 
Meghallgatván kél'ésünkel, 
Fenntarlottad életünket, 
S szenl ollalmadba béfogadtad. 
Jutlatlál ismét estvére, 
Mai napunknak végére. 

2. Oh! leJk fink mi ly boldog volna, 
Ha ez a nap nem ,'ádoJna, 
Hogy czéltal;m elvesztegeUük ; 
Mily öröm! ha estvére é l'( 

Elhaladó napunk dicsél'l, 
Hogy kötelességünket tettük ; 
Mer t igy leszünk bél.:ességben 
Az éjjeli csendességben. 
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3. Úr 15ten! hallgass meg minket, 
Tö,.öld el sok bOneinket 
Te mérhetetlen kegyelmeddel : 
Hogy bü ntetés ne l,övt'ssen) 
Mely a sötétségre " essen 
l\ linkct ré l eml i lő ké l s~ggel ; 
Hanem irga lmad fel vegyen, 
S kegyelm ed velü n!, jól tegyen. 

4. Parancsolj az éjszllkúnak, 
Hogy leslünk nyugorJal rnának 
Ne Jegyen bánt ási!. sérel me; 
Sőt. J(>gyen a nyugovásra, 
A v iszont i úju lásra 
A fá l'adtakna k I'em énysége: 
Hogy úju"'" reggelt érjünk 
S hálával téged tiszl eljünk. 

a. Neked :ljánljuk magunkal, 
Tőled várjuk ol lalmunkat ; 
Szent szemeid ránk vigyázzanak, 
Hogy Idvánatos álomrnal, 
Az éjjeli nyugalo'1lmal 
~cstü nk s lell,ünk megüjuljanak: 
Es öröm.mel felvil'adjunk 
S neked lsten! hálál adjunk. 

Dicsüités a mindenség bölcs kol'
máuyáél't. 

»Világosság szent atyjal ~ 

1. Csudülandó nagy lsten! 
Ki oly d icső, mint Te. 

, 

• • 

Szi vemet felemelem 
Hozzád hála.-t elve, 
Kihez buzgó háladásat 
Emeli fel menny fold s fohászkod"sál. 

2. E világ nagy kormányát 
Tartod szent kezedben, 
i\ linl alkotó, orsz[tgol sz 
Királyi székedben ; 
T udsz, lát sz, él'l eSsz jövendöket, 
Mennyen, föl dön, alalt és fenn l évőkel 

3. Az egész s számtalan rész 
Csak te általad Yan ; 
Nn gy vagy a csillagokban, 
Nagy a kis plántákban ; 
A mi van, éj, gondolkozi k, 
Abban erőd s kegyelmed nyilatkozik. 

4. A zöld mezők fO vei 
S ékes vil'ágai, 
A nemes éJöfáknal, 
Gyümölcsös ágai. 
A források eredeti 
Tőled vannak s a hajnal gyöngycsepjei. 

5. Oh nagy Jsten ! im minden 
::zent kezed munkája, 
Legyen bál' föld, l evegő 
Vagy lenge]' csudája. 
Te az égi fény-testeket 
Elöhivlad s elrendezted köröket. 
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6. Hemélj bizvást én lelkem, 
Bízzál az Istenben, 
Ö gondol visel reád 
~I indcn helyeze tben ; 
Legyen balsors bár ellened 
Nem ál'l neked, mel't veled van Istened. 

7. Önlsd ki liszlán e lölt e 
Kebled panaszait , 
Ö szemed röl eltörli 
Könnyed zápo rait, 
l\Iegvigasztal majd tégedet, 
S vidámságl'a I'ol'dilja keservedet. 

ÉLET MULANDÓSÁGA. 

Estvéli elmélkedés. 
xSzi.vemet hozsád emelem.« 

1. Az idö sebes szárnyakkal 
I~n! mely gyorsan elrepül, 
Eltünk is a m últ napokkal 
Sebességgel elmerül 
Az örökkévalóság 
Mérhetetlen tengerébe : 
Igy siet a gyarlóság 
A sirhalom éjjelébe. 

2. Oh! ha e nap elmulása 
E7.t juttalná eszünkbe, 
Mig sziv ünk megjobbulá.sa 
Eszköze van kezünkbe ; 
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Mig az al kal matossag 
ElI611ünk ali és ked vező, 
Lelki s testi mu nkássáu 
Áldást lenne ránk hinl~ző . 

3. Végezvén hál munk iinkat, 
Melyeket ma tehe ttün k 
És óhajtva nyugalmunkat, 
Atyánk! hozzád sietünk, 
Hogy büneink Yádjában . 
Teveled megbékélhessünk, 
S igy majd az éjszakában 
Csendes nyugtot remélhessü nk. 

4. Atyánk! hogy megsegitettél 
Dolgainkban, áldolI légy ! 
Velünk ezer áldást tellél, 
S most is védelmezönk légy. 
Tőlünk messze tá\Toztass 
~findennémü veszedelmet, 
Es holnap is oszlogass 
Munkáink ... segedeimet 

Esedezés kül öllfél~ jókért. 

1. Irgalmas legyen 
Az Isten hozzánk, 

.~ mi kegyelmes 
Eltelő atyánk, 
Hogy békességben 
l\1egmaradjon hazánk. 
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2 . . \x ti s7.t-'nt színe 
H<lgyo~on rajtunk, 
)I el't jú, o ll"ból 
~I i tápláltatlInk. 
S llapok(>nl áldást 
Szent kC'xéhö l \·árunk. 

3 E mu i napot 
~'l'gál dÚt l ll C'k link .. , 
Ül'izted böben 
Testünk é~ lelkünk, 
Ez éjszakán is 
.\I yank! lég" m ivelünk. 

+. ÚI' I; ten ! a ' Ie 
Szent lelked adjad, 
Tuua Ilan~ágban 
~Iméllk ne hagyjad, 
Es büneinket 
Nekünk lllegbocsássad. 

o. :Jlinden nel)lzeLség 
Tégedet ;,Idjon, 
Dicsőséget ~zenl 

. Nevednek adjon, 
Egyetlen egy fő 
. Istenének valljon. 

6. Aldjon meg minket 
l~egyes Istenünk, 
Es dicsértessék 
Örökké tölü nk. 
Föld. tenger és ég 
Félje ne\'ét velünk. 

, 

, 
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'Cri imádság. 

~A(ljltllk htil(íkal a: eJ"ös LdclllIPk c 

1. ~I i Atyánk! kit fenn ragyogó magosság, 
It t alatt mélység leborulva tisztel, 
Egy örök Felség! kegyes érze ményink 
Téged imadnak. 

2. Légyen áldo tt szent neved - és fe lelle 
i\Iinden ország ló fejedelmi névnek 
Sért.hetetlen szent - egyedül imádás 

. Tárgya örökké. 

3. Jöjjön országod mi közinkbe mennyből , 
Tiszta erkölcs és szeretet s erények. 
Szent hit és hi\rség haza~ és kiratyhoz 
Lakjanak abban. 

4. Légyen ]sten slenl akamlja telvej 
l\ lcnnyen és földön valamit cselekszik 
~linl dicsö Felség. kegyelem gyümölcse 
Es örökön jó . 

5. Tm I.eremtményid kenyeret naponl~ént 
Tő l ed. oh áldott Atya ! esdekelnek . 
Isten oszt nékünk s sok ezer valóknak 
Eletet, áldás t. 

6. l\[~g is hány lélek s kebel háladatlan 
Ennyi ftldásér t - vele yisszaélvén! 
Oh bocsásd meg szent Atya! vétkeinket 
S légy könyörülő: 
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7. Mint mi eltürjük rokonii lk hibáit, 
Ellenünk vél kel cselehedlek a mbar: 
Emberek lévén rokonin kkal illik 
Elni szelíden. 

8. És ne vigy minket szomorú próbákba, 
Ha pl'óbalsz, nyujtsad kegyesen segélyed, 
Tiszta érleimet mibelénk csepegtess 
S lelk i nyugalmat. 

9. Szent Atyánk ! kérünk szabaditsgonosztól, 
Lelket és testet l e " erő csapástól : 
Mert tiéd ország, hata lom, dicsőség 
Mennyben Öl'Ökké. 

Isten v igyáz ása. 

~ Tehil1ts "tánk ?Í/' Isten. c 

1. Vigyázz értem úr Isten! 
És légy gyámol ügyemben. 
Segélj m eg, s örömet 
Gel'jessr. f>.1l szivemben, 
Vigasztalj meg lelkemben. 

2. r\'lind azok ' is úr Isten! 
Kik tégedet szeretnek, 
Hogy engem megtartassz 
Annak örvendjenek 
S hátával tiszleljenek. 

:4.1 
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3. Gyarló vagyok úr isten! 
Minl elhagyaloll a rva, 
l\Iinden jó segitség 
Tőlem el van zar va, 
Ohajtok téged varva. 

-t Siess hozzám úr Isten! 
l\lel'l csak le vagy segitőm . 
=?zabadits meg engem 
Es tartsd meg élelem 
Oh én édes Teremtöm ! 

Isten hat.dma és nagysaga ~t termé
szetben. 

~ Vidám szivvel, víg zengéssel, c 

1. Dicsöség a teremtőnek ! 
, Kinek lábainál 

Bóltozatján az egeknek 
Sok ezer ,' ilag áll ; 
1\i ezeket amaz üres 
Mél ységből kihozta. 
Es velek :IZ egek széles 
]{örét kOS3zol'Uzta, 

2, Imádjuk, ki gondolkozott 
Felölünk akkor is, 
1líg az életre nem hozot~, 
S nem valánk még por IS: 

• 
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Ö múl' boldog lakúsunha 
Hazál SlC I'7.ett , melyben 
G\'ön\'öl'ködnénk, mini számunha 
tke~i iell !J elyben. 

3. A te l'emtő hatalmanak 
Jegye a magas ég. 
E " ilag allwlójá na k 
Nngysagaban nincs ,'ég. 
Ti csillagok! a nyugrató 
Ejne!.: CZiOl Cl'c i, 

T i vagy tok a minuenható 
Erő nek j elei. 

4. R epül a föld határain 
Vi lag részeire 
A hajnal sebes szárnyain 
i\ Iunkáinak híl'e 
Szól ö - és mindenl béleril 
Az éjnek kárpitja ; 
Szól ő - és új napol derit 
Hatalmas szózatja. 

5. Felségél szólják repülő 
Villámok, dörgések, 
• 

Es a földel reszkellelö 
Sebes rendülések. 
A földtesInek nagy csontjai 
A szirtek repednek, 
Ha kelell'öl \'illamjai 
Nyugotra lövel nek. 
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6. De ki me!' i azl magilnak 
Teljesleg igérn i ? 
Hogy kész az ÚI' ha lalmanak 
Mélységét megmérni, 
A lennészel bölcs buvál'a, 
Ámbár hív baralja, 
Mik leUek az Ül' szavára, 
Egészben nem lálja. 

Is te n a, fő oltK'\lolD. 

. öl 

benned szent Al yarn ! ~lin · d en bizo
E - rös hil-lel val-lom, Hogy le vagy 01-

dal mam, 
talmam. 

Ellörlöd 

"" 
Ke-

~ - ~"--J - J! I !- r--I- ~ r ! 
"" l ' si· ral- Itlam , arts 

és légy Kedves nyugo - dal-mam. 

2. Az én lelkem léged 
Er6s uranak tari , 
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Heményemnek te vagy 
K ivánt kikötő part, 
~s nekem, hogy megőrizz, 
N yujtassz kegyesen kart, 
1\lely hogy el ne essem, 
Kegyelmesen meglal' t. 

3. Nincs nekem mit adjak 
A jótételel(él't, 
~I elyeket jóságod 
Eletemben rám mért, 
A le k imondhatatlan 
Nagy szel'elctedél' l, 
~I elyet Le Lud" .. ' és az 
Én Jcll.;:em megismért. 

4. De tudom IsLenem ! 
Hogy kech 'edet lelem, 
" Ii kol' jó lelel;böl 
S sr.ívhöl azt mivelem, 
Hogy az elhagyo tt árvát 
Táplálom, nevelem, . 
S a szü\(öl ködőnek 
Kenyerem megszegem. 

5. Áldlak Atyam! téged, 
Ki engem alkottál, 
~Ia"adból énbelém o . 
Okos lelkel ad lai, 
ElelelTI szél\'észi közl 
Híver: oltal mnr. lál, 
Es a kegyességre 
Bölcsen tanitoWll. 
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6. Inintad én szivem 
Örömre felhevült, 
}\i-tatlan és tiszta 
Vigasságba merült; 
Nyelvem hálás dicséret
Mondásra felzendiilL 
Hall el meg imadásom, 
~I e l yet buzgó sziv szüll. 

Há laa<lás Isten szent igéjeél't. 
. Mi atyáI/k, kit fem~ . 

1. Adjunk hiih\kat 
Az erős Istennek, 
Men nynek és földne], 
Szent teremtőjének, 
Teremtmények bölcs 
Gondvisel őjének . 
Sélletöjének . 

2. l\Iel'l lsten hozzank 
Atyai szerelmét 
Kijelentette, 
S (i1'úga szen ( igéjé!, 
Melylyel táplálja 
Hive inek lelkét. 
Nyujtván kegyelmét. 

3. ] st en megáldja 
A be l1 ne bizókat, 
l\leger6siti 
Hiltel agyarlókal, , 
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Megrilágosít 
Szent lelkével jókat, 
S véd igazakat. 

4. Az úr Istennek 
Mindezekért legyen 
Dicséret s örök 
Dicsöség mennyekben, 
Hogy így táplálja 
Áldoll kegyelméhen 
Lelkünket. Amen. 

rrÖl'ec.1ehnesség és bűnbánat . 

• l stc1ltrJl mcgáldott népek« 

1. Oh mennyei kegyes Atyank! 
Tekints mennyből most mireank, 
Ime, hozzád száll hő imank; 
Halld meg, kérünk, édes Atyánk! 

2. Te vizsgálod szíveinket, 
Értelmünket, érzelmünket ; 
Lat juk mi i ~ baneinket, 
S alig hordozzuk terhünkel. 

3. Nincs nekünk más segitségünk, 
Nincs más, ki ismerje sziv ünk ; 
Te vagy lelkek vizsgálója, 
S vétk eink megbocsátója. 
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4. Ha minket minl igaz biró 
Megitélsz, ki lesz állandó? 
Szent és dicső színed el őtt 
Elenyészik minden szülött. 

5. Mutasd azért irgalmadat, 
Szánd meg Atyánk! fajdalmunkat, 
Dicsöitsd meg te magadat 
És ne vesd el szolgáidat. 

6. Hadd tekintsünk a Krisztusra, 
Értünk szenvedt halálára. 
Indítsd lelkünk bűnbánatra , 
S adj erőt megjobbulásr •. 

ö' 
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