
LXXXVI. Z S O L T Á R. C. M. 

*..1: ÚIO,J~ : fl: lu· n6mat. 

1. Hajtsd hozzam uram! fU Iedet. 
E~ hallgasd meg kérésemet. 
Met"l igen szegény \"agyak. 
Az én szükségim nagyok. 
Tartsd meg testemet. lelkemet. 
~e nézd bOnös életemet. 
e:zolgádhoz térjen ked\"ed, 
Ki bizik csak tebenned. 

2. ~ozzád mindennap óhajtok, 
~agy szükségemben kiáltok ; 
Te na~y irgalmad szerénl 
Kegyelmezz meg óránként. 
Szolgád lelkét \"igasztaid meg. 
Ul'aJI\! kiáltásom halld meg. 
Mert sZÍ\"emel e végre 
Emeltem rel a7. égre. 

3. Crarn ! jó ked\'ü s édes \ agy. 
A te irgalmaEsagod nagy ; 
~linden emberhez pedig, 
Ki hozzád esedezik : 
Hallgasd meg azért kérésem, 
Es nézd meg esedezésem ; 
Tekint\ én kegyelmedre, 
Figyelmezz beszédemre. 

4. ~agy szükségemben óhajtok. 
Tehozzád sZÍ\'böl kiáltok; 
Es engem te meghallgatsz, 
Fájdalmim közl el nem hagysz. 

• 

• 

l.XXXIX. 7-S0LT.\R. 

Ugyan nincs sehol több lsten. 
Ki hozzad hasonló leS!\"en: _. 
~incsen több erös lsten. 
Ki ily dolgot teh~sen. 

5: E \ ilágon minden népek. 
Kiket teremtél, eljőnek , 
Es imádnak tégede~ 
Dicső itik nevedet; 
21lert te nagy és hatalmas vagy. 
Csudatételed sok és nagy: 
Te vagy egyedül Isten. 
Sehol lsten több nincsen. 

6. r ezérlj uram ! útaidban, 
~ogy járjak igazságodball : 
Es csak arra hajtsd szivem. 
Hogy szent ne\~edet féljem. 
Néked uram hálát adok . ' 
E~ teljes sZÍ\-böl ,-igadok : 
Mmdörökké nevednek 
Dicséretet éneklek. 

LXXXIX. Z S O L T Á R. T. 8. 
• 

_ Azúrnak irgalmát örökké é-neklem, 
Ji,Es hlYsé-ges voltát mindenkor hirdetem : 

Mert mondom, hogy megáll mind ö - rök-



r ;,; x;'; lx. Z!"iOLTAB. 

ké il'-gal - ma, Me J t ' é ' - ye ugy meg p,t, 

hogy megáll- jon min-den-ha: És hogy 

mind az é - gig 
, ' 
~--< ! ~ I í 1--1--; 

xc, z S O L T A R, T, 8, 

Tebenned biz-tunk e-Ie-i - töl rog-va, 

"-
U-ram! léged tartollunk haj lé-kunknak; 

. ~~- . ""=:1 "=. =I ....,.. :;::=! 

Mi - kor még semmi hegyek nem voltanak , 

::: , = 
Hogy még sem ég sem föld nem volt formálva: 

Te vol - tál te vagy e - rös Is - ten, 

Es te me I g-ma-rac sz minden i - dő-ben. 

2. }~% cmbeL'ekel tc meghagyod halni ; 
h.s azt mon<.lod az embe,'," L nemzetnek' 

égyetck pOIT,i ) kik porból leLLetek ! ' 
17 
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Mert ezer eszten dö előlted annyi, 
Mint a tegnapnak ő elmuhlsa, 
Es egy éjnek l'öv id vigyázása. 

3. Kimulni hagyod öket oly hi rielen, 
~1int az alom, mely elmulik azonnal, 
~I ih el yt az ember felserken á lmából; 
Es mint a zöld füvecske a mezőben , 
A mely nagy hamarsággal elhervad, 
Reggel vi l'ágzik s estve megszárad. 

4. Midőn uram! haragodban versz minket : 
Ottan meghalun k, és föld re leesünk, 
A te kemény haragodtól rettegünk, 
Hogy ha meglekinted nagy bűneinket, 
Titkos vélkünket ha elő hozod, 
Es szined eleibe alla lod. 

5. Haragod miall napja életünknek 
Menten elmulik oly hirtelenség! el , 
Mint a mondott szót elragadja a szél. 
A mi napjok, miket nekünk engedtél, 
Miniegy hetven eszlendei idő ; 
Hogyha több, tehát nyolczvan esztendő. 

6. Es ha kedves volt is valamennyire, 
De többire volt munka és fájdalom ; 
Elkél éltünknek mind en ékessége, 
Elmulik, mint az árnyék és az álom. 
De ki érli a le haragodat ? 
Csak az, a ki féli halalmadat. 

7. Tanils meg azért minket kegyelmesen, 
Hogy rövid vollát életünknek él:tsuk, 
És eszességgel magunkat vlselJuk; 

• 
• 

c . Z!SOL Ú R . 
51 

Oh úr ls len ! fordulj hozzánk ismétlen ! 
Mig hagyod, hogy éltünk n}:omOl'ogjon '? 
Könyörülj már a le szolgaldon ! 

8. Tölts bé minket reggel nagy irgalmaddal, 
Hogy jó kedvvel vigyük véghez éltünket; 
Ne terheltessünk szorgalmatossággal. 
Vigasztalj minke~ és adj könnyebbséget ; 
Es h aragodat fordilsd el rólu nk, 
Melylyel régóta os toroz latunk. 

9. Szolgáidon lá ttassad dolgaidat, 
Dicsőségedet ezeknek fij ain ; 
Add értenünk felséges ha laimadaI. 
Mi kegyes urunk: oh irgalmas Jslen! 
Minden dolgunkat bujad, forgassad ; 
Kezeink munkáit igazgassad. 

C. Z S O L T Á R. 'T. 8. 

1. E földön li minden népek! 
Az Istennek örvendjelek : 
Előtte szép énekekkel 
Szolgáljátok ől víg szívvel. 

2. Tudjátok, hogy ez az Isten, 
Ki minket teremtell bölcsen' . , 
~s mi vagyunk ö népei , 
f:s ő nyájának juhai. 

3. O kapuin menjetek bé, 
Hálát adván szívetekbe: 
Jer! menjünk bé lornácziba 
Néki nagy hálákat adván. 

'" 



52 Ciii . ZSOLTÁR . 

-:Í:. ~rert nagy az II kegyessége, 
Es megmarad mind örökké ; 
Es az éj szent igazsága 
Megáll, és el nem fogy soha. 

CII!. Z S O L T A R. C. M. 

Áldjad lel-kem u-ra-c1at Is-te-ne - del, 

~!inden én bennem di-esél'je szent ne-vét, ,.,.., 

Es az ö mond - ha-tat-lan jó - vol-tál 

No dicsérd lelkem, és az urat 

Fe-le-cJé-keny-ségben el ne hall-gas-sad 

Ö jó - té-teményi-nek sok vol-lát. 

• 

CIII. ZSOLTÁR . 

2. Adj halát ennek, a ki büneidet 
Megbocsátja, gyógyítja sérelmld~t: 
Kiment minden nyavalyádból Inven ; 
És életedet veszélytől megmenti, 
A halál veszedelmétől megőrzi , 
Irgalmával megkoronáz szépen. 

3. Ki életedet kegyesen táplálja; 
A mi szádnak kell, bőséggel megadja; 
Mint a ~ast megifjít és megújit: 
És a kik méltatlanságot szenvednek, 
Azok töle kegyesen megmentetnek, 
Hozzájok nyujtja az ö jó kedvé!. 

4. Mint az atya fiaihoz kegyelmes, 
Ö is azokhoz engedelmes, 
Kik öt igazán félik, tisztelik; 
Mert jól tudja, mely gyarló a mi voltunk, 
És hogy mi oly romló emberek vagyunk, 
Mint a por, mely a széltö l hintetik. 

5. Ember élete a fühőz hasonló, 
Felnö és zöldül, de hamar elmuló; 
Mint a gyenge virág a síkmezőD, 
Melyet mihelyt megfú vall a meleg szél: 
Elhull, és hervad, ékessége elkél, 
Ember nem tudja : hol volt s hová lön. 

6. De az úr kegyelme örökké megáll 
Azokon, kik öt félik igazsággal; 
Es fil'ól fira teljed irgalma 
Azokon, kik megtartják ö kötésil, 



5+ 
, 

ev. ZSOLTÁR. 

1- kik gyakran megem.Jitik tÖl'vényit, 
Es azok szcrint járnak mindenha. 

7. Az Ül' a mennyben helyeztette széki~ 
Melyben gyakorolja iga? itéleti t ; 
Orszá.glása k ihat minden rendre. 
I stcn angyali! áldjátok az urat 
Ti erős lelkek! kik (j akarat jál 
Teszitek, és jártol, Ö kedvére, 

8. Dicsérjé lek ől minden őseregi! 
Kik a mennyekben szolgáltok őneki, 
Es kik őrzitek szent akaralját. 
Aldjátok az mat minden állalok ! 
Ö nagy birodalmát magasztaljálok. 
Aldjad lelkem, örökké az urat! 

ev, ZSOLTÁR, T. 8, 

Ad-jalok há - lá l az Is - ten - nek, 
,-:, 

I-mád-koz-za-tok szent ne - vé-nek; 
,-:, 

Hir-des-sé - tek di-csé - re - tét, 
És minden jó - lé -le - mé - nyé l. 

, eX 1X. Zf;OLT ,\ B. 

Be-szél - jé - lek a nep e - J őtt 

I 

Nagy csu- dá - it, me-I ye-ket 

2. Néki vígan énekeljetek, 
Csuda dolgail dicséljétek ; 
j\l;;1gaszlaljátok szent nevét, 
Kik sz ívből féli lek őtet. 
Örüljön azoknak szívek. 

·1 . . . 
, 

Kik az (UTól édekeznek. 

3. Keressélek e kegyes urat, 
Its annak szinét és hatalmát; 
Meggondoljátok dolga it; ,'l,

Ne felejtsétek csudáit ; 
ltéletit hirdessétek, 
Melyek 5 szájából jöttek, 

oly em - be - I'ek nyi lván boldogok, 
,-:, 

A kik j - gazsággal jár-nak él- tökben; 

I 



·6 exrx. ZSOL TAli. 

ls-ten tö r-ve-nye - re vagyon gondjok, 

• 

Es a szerénl él-nek minden i-dő-ben: 
ro, 

A kik szen l bizony-sági t meg-öl' - zik, 

Es az ls-lenl szi-vök szerén l ke - re-sik. 

2. Boldogok azok is, mondom nyilván, 
A kik hamisságot nem cselekesznek ; 
De mindenkor az ür útaiban 
Jarnak, és szenl árlatlansagban élnek. 
~Ieghagytad, hogy parancsolatidal 
Jól megőrizzük minden mondásidal. 

3. Vajha én oly botdoggá lehelnék. 
Hogy járhat nek a le szenl útaidban, 
És enged het nék szenl törvényednek! 
Ha nézhetném lörvényedel valóban, 
Es azt szívemben bizonynyal hinném! 
19y soha semmi szégyenbe nem esném. 

CX1X. ZSOLT,\R . 
.7 

4. Halát adok néked teljes szívbő l , 
Hogy megla.nitasz le itél~lidl'e,. .. 
~ I e l yek tisztiLk . minden hlba nel ~ ul. 
l\leglartom és gondom lesz törvényedre; 
Dc kérlek téged oh én Is tenem ! 
Hogy soha örökké ne hagyj el engem. 

5. Beszéld meg, mit tégyenek az ifjak, 
Hogy ök élhessenek feddheletlenül ? 
Szent. igéd szel'énl ú1jokat szabják. 
Én téged kereslelek szüntelenül: 
Kérlek úr lsten! teljes szívemből , 
Ne hagyj ellévelyednem törvényedtöl. 

6. A te igédet rejlem szi vem ben, 
Hogy se mmi bünnel ne báni salak léged. 
De megmaradjak te ösvényedben ; 
Mindell dolgomban megtal'lom törvényed. 
AIdotl lsten! tilnits meg engemet, 
Hogy igazán értsem rendelésedel. 

7. Héleledel én ajakimmal, 
Es a le szádnak ö kegyes beszédél 
ElöszámlaJom hálaadással: 
J< ötéseddel vigasztalom szivemet ; 
Bizonyságidon örvendez lelkem, 
Ki k gazda gságnáJ kedvesbek énnekem. 

8. ~züntelen gyönyöl'üségem nekem 
Vagyon csak a te p'Hancsolatatidban. 
Te útaidat 2rakl'an emli tem 

~ . , 
Hogy meg ne · essem ar.okban; 
~zent igazságodban minden kedvem, 
Es a te igédet el nem felejtem. 



eX!x . ZSOLT.\R 

!:t. En Istenem! tan its útaidra 
\ Iogy szen ttö l' \'ényedrc gO;ldol viseljek, 
I~~ ::!7.oka l meglul'ts.am minden ha. 
Adj érleI met ; j gazga~s. uram ! kérlek ' 
1::logy tö rvényedet tJ l'i7.%em híven, ' 
Es megta l't.sam mindenkor én szívemben. 

10. Jgazgass, vezérlj , hogy ne vétkezzem, 
Mutatsd meg pal'ancsolatid ösvényét~ 
~ I e l't azokban igen gyönyörködöm : 
Te rendelésedre hajtsad szívemet 
~agy figyelmetes együgyüségben, 
Es engem ne hagyj esnem fö svénységbe. 

11. FOI'di tsad ej az én szemei met, 
Hogy hijábavalókal ne né7-zenek; 
A te úladban éltess engemet. 
Szolgáddallálla sd szent. igére lednek 
J?étöJtéSél, a ki téged. lisztel, 
Es mindenkor fél aláza tos szivvel. 

12. Végy el rólam mÍ11den gyalázatot, 
A melylől én igen félek, rellegek. 
Jók a te ösvényid, és .zokal 
Én megtanulni igen örvendezek ; 
Törvényedben gyönyörködik szívem, 
Igazs~godban éltess uram! engem. 

13. Zt>ngő kiallásom jusson hozzad, 
És igazságodat adjad értenem, 
A mini szenl igédben felfogadl.d. 
Jusson elődbe én esedezésem ; 
Szabad ils meg minden inségemből, 
A le régen tell szenl igéreledből. 

;9 

14. Ha én megtanulom szerzésecle t, 
Az én ajakimmal d icsél' le l~ téged, 
Nyelvem. hirdeli le szent. Ig~del; 
Mel'l minden törvényed es Igéreted 
Merő h Uség és liszI a igazság, 
Melyben nem ta láltatik semmi .hivság. 

15, Ments meg, uram! engem kezeiddel, 
És légy erős segedelmem énnékem ; 
l\Iel't törvényedet szerelem szivvel. 
Jdvezitésedet va rom fs lenem ! 
Melyben veleltem reménységem el : 
Mert igen kedvelem szent törvényedet. 

16. Éltél csa k a7. él't kivánja lelkem, 
Hogy ő légedel, umm ! di csél'hessen ; 
Itéleted legyen segitségem. 
Mint egyelveszell júh , ugy bújdosolIl én: 
Uram I keress meg engem szolgádat, 
S nem felej tem el parancsolalidal. 

CXXV. ZSOLTÁ R. T. B. 

1. A kik bíznak az úr Tstenben 
Nagy hiedelemmel, 
Azok nem vesznek el 
Semminém ű veszedelemben. 
Mint a Sió n hegye megállnak, 
~em ingadoznaJc 

2. Es mint a nagy Jéruzsálemel 
Hegyek körnvülvellék 
És nagy keriÍések : 
Aképen l sten az ö népél 
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Es (j hiveit környüJveszi, 
Es megő l 'i z i. 

3. Mert az övéit ő nem hagyja 
Az hamis kezében . , 
Es semmi inségben ; 
Hogy kiki ő magát megójja, 
Hogy II hillen népekkel egybe 
Ne essék banbe. 

4. Jelen vagyon a jószivükkel ; 
De ahitleneket, 
És ő ösvényeke t 
Elhagyja a gonosztevőkkel; 
De Izraetnek békességet, 
Ad csendességet. 

-
CXXX. ZSOLTÁR. T. 8. 

• Szeret. imád, magasztal c 

1. Tehozzád teljes szivből 
Kiállok szOntelen 
E siralmas mélységből: 
Hallgass meg úr Islen! 
Nyisd meg le füleidel, 
Midön léged hivlak, 
Tekinlsd meg én ügyemet, 
Merl régen óbajtIa.k. 

2. Ha , uram! bününk szerén l 
Minket bantelnél meg, 
U"am e világ szerént 
Ki állhalna ugy meg ? 
De a le irgalmad nagy 
A léged félőken ; 

• 

• 

cxxxv. ZSOLTÁR. 

És le engedelmes vagy, 
Hogy dicsérjen minden. 

3. Ennekem reménységem 
Vagyon csak az Istenben. 
És bizik az én szívem 
Ö szen t igéjében. 
Én lelkem, erös hittel, 
Az urat óhajlja, 
Mint a viraszló éjjel 
A viradtáL várja. 

4. Izrael! az Istenben 
Vesd reménységedet ; 
Mert szent irgalma bőven 
Nagy-meszsze kiterjedl ; 
Ö segitő mindenben : 
Hívein könyörül, 
Az Izraelt kegyesen' 
Kimenti bünébül. 

CXXXV. Z S O L T Á R. T. 8. 

, D icsérünk legeli l sten.-

t . Áldjátok az ür nevé t, 
A kik néki szolgáltok ; 
~lagasz taljátok őtet, 
Kik hiv szolgái vagytok, 
Kik állotok házaban . , 
Es jártok tornácziban. 

2. Dicséljétek : mert jó ll ; 
Áldjátok II szent nevél; 

61 

• 

, 
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l\l erl Ö igen jó kedvü; 
Já kóbot, mint ő népét, 
~~melt eLvalasztá, 
Ol'öké \ré foglalá. 

3. l\ lert tudom, hogy ez Isten 
Erősb más isteneknél : 
Hatalma nagy mindenen : 
Isteni beszédével, 
A mi t akaI' az égen, 
l\Iegteszi, földön, vizen. 

4. Ki e világ végéről 
Támaszt terhes felhőket, 
A fó ldel hinti felj ül, 
Midőn bocsát esőket: 
Szeleit rejlek-helybol 
Kiküldi erejéből. 

5. Megáll örökké neved, 
Es szenl emlékezeted ; 
Népedet hatalmadban 
ltéled igazságban. 
Szolgáinak az 'Isten 
ftlegkegyelmez kegyesen. 

CXXXVlIl. Z S O L T Á R. T. 8. 

ni-csér té - ged leljes szí - vern, 
Di-csér-Iek is -le-nek fe - leli 

, 

CXXX\'III. Z"OLT,\R. 

En Is - le - nem. hi l'detem ne-ved ; 
Én té - ge-det, mert azt érdemled! 

És a te szent egy - há-zad - ban; 

63 

"" 

I-maci - kozván ne-ved tisz -le - lem; 

~ 

Ál I· so(1 a ke·sz. ,'a -gl'ok, - ( a- - r _ .... 
• 

Hálál a-dok néked ls - le - nem ! 

2. Öregbül nagy d icsőséged, 
Mert megtészed a mit megmondasz ; :l: 
Ha könyörgök inségemben : 
Engem menten megszabaditasz. 
Téged minden foldön lakók, 
Nagy királyok, uram! dicsérnek; 
Mert szent igéd igazságát,' 
Tiszta voltát eszekbe vették. 

I 
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3. Ez ural, ki felségesen 
Csudát tészen, felmagasztalják, :/: 
Mondván : nagy az Ő ereje, 
Dicsősége, és azérl áldják. 
il/el'I noha ül nagy-magasan: 
De lá l nyilván ala II-valókat ; 
~l agas dolgokal is könnyen 
Lát élesen, mind fenn s mind alaIt. 

4. Mindenném(j szükségemben, 
Inségemben megerősilesz; :l: 
Látlok,.a ell enségimnek, 
Kik gyülölnek, engem megment~sz. 
A mit az lll' egyszer végez, 
Az jó véghez mégyen mind enütt. 
Jó kedved megáll : ne hagyd el, 
Söt végezd el kezed munkáit. 

CXLL Z S O L T Á R. T. B. 

Te-hoz-zád ki - ál-lok úr ls- ten ! 

Si- ess én hoz-zám, ne kés - sél, 

, 

CXLl. ZSOLTÁR , •• 

Mert té - ged ó - hajt-lak sziv - vel ; 

~ 

Az-ért hallgass meg ke-gyelme -sen. 

2. Könyörgésem elödbe menjen, 
Mint jó illat fü stöIgése; 
Kezeim felemelése 
Estvéli áldozatúl legyen. 

3. Ne bocsásd szívemet gonosZl'a: 
Hogy a hamisan élökkel 
Soha ne ereszkedj em el, 
Az (j nyájas kivánságokra. 

4. Az hív ember megfedd]' en en"em . . , 
Es feddése kedves leszen, 
Mint balzsam-olaj fejemen ; 
Még verése sem árl énnekem. 

5. Meri én elhiszem s mondom nyilván, 
Hogy még az hilellenekért 
Imádkozom mentségekért : 
Nyavalyájokon szánakozván : 

6. Szemeim reád néznek uram 
Reménységem vagyon beDn~d ; 
Lelkemel hát el ne vessed 
Meri le vagy minden bizodalmam. 

J8 
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CXLVI. ZS OLTÁ R. T. B. 

-
Áld - jad én lel - kem az u - ral, Hi.·
Az l s- len-nek a-dok há-hil, Va-

des - sed di - csé - re - léL I~n ar. 
la - mig en - gem él - let ; 

'" 

úr-nak é-nek - lek, Mind ad - dig mig-

len é - lek. 

2. Ne légyen bizodalmalok 
Földi fejedelmekben, 
Egy emberben se bizzatok. 
Kiben segilség nincsen : 
Mihelyl lelke kimegyen, 
M enten hamuvá leszen. 

3. Minden dolga és sr.ándéka 
Elvés~ azon nap vele; 

, 

ex LVI. 7.S0I..T Án . 

Boldog, a kinek oltalma 
A Jákóbnak l' lene; 
A kinek mindenekbl:n 
Reménysége az l sten. 

4. A ki mind mennyet és földel, 
• li:s a tengert teremté, 
És ezek ben mindeneket 
Nagy hatalmával szerzé, 
Igazsága, hívsége 
Megmarad mind örökké. 

5. A kik méltailan szenvednek, 
Megmen li a jó l sten : 
II nyomorult éhezőknek 
Ö elerl elt ad bőven: 
A foglyókal kihozr.a, 
Rabságból kióldozza ; 

6. ~:s a vi lagtalanoknak 
Megnyitja ö szemeket ; 
II kik da l őfélbcn vagynak, 
Meggyamolitja őkel: 
Az igazakat hí ven 
Szereti az úr Jsten. 

7, ycsr.edclmében megmenti 
A nyavalyás jövevényt ; 
kl. árvákal megsegiti, 
Kegyesen rájok lekénl ; 
A sél'c lmes özvegyek 
TOle megenyhilletnek. 

• 

IS' 

.7 

• 
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R. Ahitlenekel megl·ontj a, 
Ösvényekel elvesztvén ; 
De megáll az Ö országa 
Most és minden idöben : 

• 

Oh Sion I a te urad 
~ I i nd örökké megmarad. 

• 

• 

• 

A ki nem jár hitlenek tanacsán • 

A kik bíznak az úr Istenben ' • 

A Sionnak hegyén úr Isten . • 

Adjatok hálát az Istennek. • 

Áldjad én lelkem az urat. • • 

Áldjad lelkem uradat Istenedel. 
Áldjalok az ür nevét. • • • • 

Az egek beszélik . • • • • · • 

Az erős lsten uraknak ura • 

Az én lelkem szép-csendesen • 

Az Istenhez az én szómat. • 

Az oly emberek nyilvan boldogok 
Az úr énnékem őriző pásztorom . 
Az úr bir az egész földdel • 

Az úmak irgalmat . • • 

Dicsel' téged teljes szívem . • 

Dicsérlek mam tégedet . • • • 

Dicsérünk téged Isten • • • 

E fóldön ti minden népek. • • 

Hajtsd hozzám uram füledet. • • 

'-ap 
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