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Egy folytonos kérdés it t életünk , 
A melyre választ csak olt fenn nyerünk. 

, 
• 

• 

H A L O T T I E N E K E K. 
I. 

Templomban. V81;"Y halottas 
háznál. 

I. -
LXII. ZSOL T ÁR. 

1. Az én lelkem szép csendesen, " 
l\)'ugszik csalt az úr Istenben, 
Mert csalt ö az én idvességem; .. 
O nékem erös köváram, 
Megtartóm és én oltalmam, 
,Minden gonosztól megment engem. 

2. Csendes partomra kiszáIliI, 
~lagas köszálra fe lállit, 
A honnan egész bátorsággal, 
A haboknak tornyozását 
Nézem s a tenger zúgását 
Nevetem lellli vigassággaL 

1 
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f. >( 3. Az Isten én idvességem, 
I Erősségem, dicsöségem, 

Bizzalok azért csak ö benne; 
Elölte li szivelell.l, 
Töllsélek ld lellietellet, 
Ö légyen lelkünk hiedelme. 

4. Soha szégyent neOl vallannIl. 
Velaldl, cl nem hajlanak 
E kegyes isteni fel ség t ől; 
E nagy lll·hoz folynmodjnnll, 
Jóvoltához l'aga~1,I<odjunll, 
S nem csiink el a dicsőségtöl. 

X. 5. Ne bizzalok hivsúglokban, 
Homis ragadozáslo!.ban, 
Mulandó dolgon ne kapjatok; 
lIogy ha sollOs,,1 kincsetek, 
Ahoz ne biz zék súvetek: 
i\lert nem állandó gazdagságlOk. 

6, Az Islen a dicsö felség! 
Kit imád a lenger, föld s ég, 
Nevét éleI és halál féli ; 
• Ot kegyelem ékesili, 
Es II bölcsen megfizeti, 
Jfinek ö tellc minI érdemli. 

, -3-

n. 
p Tcbf'lmed bú/mzk cleitöt fog va," 

1. Csendesen mint a folyam mely tengert 6r, 
Halkal mint elLikkadC vesz a pusztákon, 

_ Tart a pálya s csillapul az életé r, 
És szemünkre a szelid ég fátyolt von. 
A világnak búcsut int az élet, 
Lámpállk alszik és lángra nem éled. 

2. Boldog a ki ugy közelget végéhez, 
Hogy siljába visz kiküzdö!L pály. bérI, 
A leélt élet Idnek bút nem szerez, 
A ki nem plrúl sirj ánál leuiért. 
Boldog I'Z, mert nyugtot Jel sirjóban. 
l\tit meg ncm IcH a világ zajában. 

3. Tudja ez hogy élLü"k nem örökké larl, 
S a leélt korért számot kell adnia, 
Lelke égbe száll, ha érve a révpart, -
S hogy testének porban kell Illaradnia, 
Erre boldog .Hom vár sirj,iba', 
S nyugton szenderül át jobb llOnábn. 

4. J\.línden a mi kedvcs volt, tölünk elmúI, 
Do örök boldogság az mcly vár reá?Jt 
r.llytlnkR' h. jól futoltuk, siron II\!, 1-

I 

j 
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Hol nem múló létre vesz rel új hazánk. 
Islen édes .Alyánk I adj jó ,'ége,t, 
Zsámolyodnál nyerjünk idvességel, 

III. 

" M;t bíeik c vi/dg" 

1.1 eljülhalad mindent 
Az igaz kegyesség, 
Az Isten félelme 
Legnagyobb bölcseség; 
Nincsen ezell nélkül 
Islennél kedvesség, 
Nincsen lellli öl'öm, 
Nines bel.ö békesség. 

2. De milléppen szerzik 
E drága .iószá~ot ? 
Nem ken szerelni e 
Mulandó világot, 
Nem kell bálYányozni 
Kincset gazdagságot, 
-'És azokból nem kell 
Várni boldogságot. 

a. Bizony akik bIznak 
E világ javában. , 

-5-

s s' ivöllet béz~rják 
Egy kincses ládában: 
Sokat elfordilnak 
Az Islen szavában, 
Sokat .Imellőznek 
Parancsolatj ában. 

4. A lélek drágább a 
Drága gyöngyöknél is, 
Sőt drágább a világ 
J\linden kincsénél is : 
Még is ők e llineset 
DrágA lelkökkel is 
Megvált.ni készek 
S idvességökkel is. 

5. De mit érsz magosan 
Halmozott kincseddel 
S ezereket érő 
Szép öliözeteddel? 
Mit lészsz nem igAzán 
Gyiill keresményeddel? 
l\1ajd A halál elhord, 
De a"l nem vihedd el. 

6. Bár magas lornroka' . 
VerI aranynyal meglölls; 

I 
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f. >( 3. Az Islen én id vességem, 
I'.; , Erősségem, dicsőségem, 

Bizzatok azért csak ő benne; 
Elölle li sziveteket, 
Töltsétek ld lell,elel,et, 
Ö légyen lelkünk hiedelme. 

4. Soha szégyent nem vallanal,. 
Valakik el nem hajlanak 
E keg)'es isleni felséglöl; 
E nag)' úrhoz folyamodjunII, 
Jóvoltához rag,,~zkodjunk, 
S nem esünk el a dicsőségtől. 

X 5. Ne bizzatok hivs,lgtol,ban, 
Hamis ragadoz3stoi<ball, 
Illulandó dolgon ne IIapjatok; 
Hogy ha sol,"súl kincsetek, 
Ahoz ne biz zék szivetek: 
iliert nem állandó gazdagságlOk. 

6. Az Isten a dicső felség! 
Kit imád a lenger, föld s ég, 
Nevét élet és halál féli; 
Öt kegyelem ékesiti, 
És ö bölcsen megfizeli, 
Kinek.ö tette mint érdemli. -

• 

• 

• 

• 
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ll. 

II Tcbnmed bí$lutll.: e/eUM fogva." 

1. Csendesen mint a folyam mely tengel1 ér, 
Halkal mint e\Ukkadlvesz a pusztákon, 
Tart a pÁlya s csillapul az életér, 
És szemünkre a szelid ég fátyolt von. 
A világnak búcsut ini az éleI, 
Lámpánk alszik és lángra nem él.d. 

2. Boldog n ki ugy közelget végéhez, 
Hogy sirjábn visz kiküzdöJt pályabért, 
A leélt élet kinek bút nem szerez, 
A ki nem pinU sirjánál remért. 
Boldog I' Z , mert nyugtot Jel sirjriban. 
lUit meg nem lejt a világ zajában. 

3. Tudja cz hogy éltünk nem örökké lart, 
S a leélt kOl'ért számo' keH adnia, 
Lelke égbe száll, ba érve a révpar!,
S hogy tesh;nek porban kell maradnia, 
Erre boldog .Hom var sírjába', 
S nyugton szenderül ,II jobb llOmiba. 

4. Alinden rt mi kedves volt, tölünk eImúl, 
Dc ől'ök boldogság oz mely vár reáo!<. 
PtIlyónkat hn jól futoltuk. 'siron toll '" 

, ""' 1-

J 

j 



-4 -

Hol nem múló létre vesz fel új hazánk. 
Isten édes Alyánk I adj jó vége,t, 
Zsámolyodnál nyerjünk idvességet, 

III. 

" 
lilii hí.,.ik e vildg" 

1 . !eljülhalad mindent 
Az igaz kegyesség, 
Az Isten félelme 
Legnagyobb bölcseség ; 
Nincsen ezelt nélkül 
Istennél kedvesség, 
Nincsen lellli öröm, 
Nines belslI békesség. 

2 . De milléppen sze"zik 
E drág.jószá~ot? 
Nem kell szeretni e 

. Mulandó világot, 
Nem keU bályányozni 
~incset gazdagságot, 

-És azokból nem kell 
Várni boldogságot. 

3. Bizony akik bIznak 
E világ javában, 

, 
I 
'T 

• 
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s sl ivöl,et bézarják 
Egy kincses ládában : 
Sokat elforditnak 
Az Isten szavában, 
Sokat AlmeJlőznek 
Parancsolatj ában. 

4. A lélek drágább a 
Drága g)'öngyöknél is, 
Söt drágább a világ 
Minden kincsénél is : 
I\Iég is ök e llincset 
DrÁga lelkökkel is 
Megváltani készek 
S idvességökkel is. 

5. De mit érsz magosan 
Halmozott kincseddel 
S ezereket érő 
Szép öl!özeteddel? 
Mit tészsz nem igazán 
Gyillt keresményeddel? 
IIIajd a halá l elhord, 
De azt nem vihedd el. 

6. Bár magas tornyokat . 
Vert aranynyal meglöIts; 

\ 
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Bár abból jó helyre 
Csak egy fillérI se költs: 
Meg nem vált haláll61 
Az efféle erkölcs, 
Meg bal a szegény, a 
Gazdag, bolond és bölcs. 

7. Fris palota, felház, 
Tornyos kastély, szép vár, 
Itt marad, a halál 
Mind ezektöl elzár; 
Hüs árnyéll, kies l<erl., 
Szép magzat, ked ros pár, 
Elpártol, idején 
Magadra vigyázz bár. 

8. Mind ezek eb menn)'i 
Bajjalszereztetnek! 
Keserü édesség, 
A mi vel éltetnek ; 
De föképp allwnyán 
E földi életnek, 
Talán halálnál is 
lünosban vérzenek. 

9. A ki e világot 
Mód nélkül szereti : 

• 

• 

• , 

, 
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H.lalos ágyábun 
I{incsét emlegeti, 
Szemét ahár ide 
S allor oda veti , 
Szivét mindenütt új 
Bánat sértegeti. 

10, Hátra tehint elmult 
Élete rerodére, 
BImeit elnéz i 
S szintén meghiH vére; 
Tekint eletének 
Vég hatórl,övére. 
S bát. halál nyilát 
Szegi már szivére. 

11. Tekint javairn, 
S hát IleIII sc~ilhctnell, 
fiemmit érnek azok 
S nem id vezithetneh:j 
A I,iknél hel re nincs 
A I,egyes életnel., 
V égre úgyaratnal" 
A miként most vetnel,. 

12, Boldog a ld szent és 
Igaz életet élt, 

-
I 
I 
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Az a vég órától 
Nem horzadott s ncm félt ; 
Elaludt az Úrban, 
Sajkája partot ért, 
'feste sirban nyugszik, 
Lelke Istenhez tért. 

13. Boldogitóbb kincsünk 
Nincs a Ilegyességnél, 
Jobb az e világi 

nemességnél, 
Jelesben ékesit 
Minden más szépségnél, 
Kedvessé teszen az 
Isteni fel ségnél. 

14. Segitsd Atyánkl bitünk, 
S töltsd bé reményünket, 
Igaz szerctettel 
L6ngoltasd szivünket; . 
Mikor kiszólitnsz 
E pályából minket, 
Adj boldog killlúlást, 
S voddd bozzád lelkünket. 

• 

, 
• 

r 
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IV. 

"J?i,.ágs~ál koromban" 

• 

1. Gyorsan siet éltem 
Napja lenyugtára, 
Földdé s porrá lészen 
Testem nem sokára, 
~Iillént fut az idő 
Árvizek módjára, 
Végkép lefoly s nem tér 
Elhagyott lit jára. 

2. Bár mely földi nagyság 
Szépilse éltemet, 
Bár gyüjtsek sok Idncset, 
Vagy sok szép érdemet: 
Hasonlóvá teszi 
A halál testemet 
Azokhoz, kiket már 
Ré~en a sir temet. 

3. Kit kimél a halál 
I{omor ábrázatja? 
I{i az, nagy hatalmát 
A kin nelll mutatja? 
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Melylyel ez cn gyászos 
Rothadásnak atyja 
Tagjainkat porrá 
S hamuvá oszlatjA, 

4, Múland ó " világ 
Legszebb dicsösége; 
Keveset igérhet 
'fagjainl, épsége; 
Mely hirlolen fonnyad 
A virág s1,épsége, 
Oly hamnr elhel'vad 
Emher egészsége, 

5, ITollteslUnk o földnek 
Magál viszszondjo, 
S leomlotl 9étorLlt 
A lélek elhal!)'ja, 
S ezt ha hiv voll,öröl, 
ltBjlél, hMogadja, 
1I1elyböl többé hlllál 
Öt ki nem raglldja, 

6. Miért rettenti hát 
A halál szivünl<cl ? 
Az, a ki • földbe 
Tériti testünket, 

• 

, 
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Boldogabl, örömre 
Juttatja lell\onl<el , 
I1alhatallan ságl'a 
Alkotván éltünl,el. 

7, Jézust61, ki hal:llt 
Szenvedett éretlün l" 
Öröl, élet felől 
Rcménységet vettünk ; 
CI ki dicsőségben 
Országol feleUünk, 
Felhimas"t, a sirba 
Ha eltemetlolünl" 

@, Hozd el bál, ba tot szik, 
Atyám! "ég órámat ; 
Ha hivsz, félben ha gyom 
)(ész szivvel munkámat; 
Jrgohnad szerint vés.sz, 
Tudom, tölen)' sZlimot, 
S dicsőültek kÖ7,öt t 
Rendeled hozálUal. 

, 

• .-
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• V. .,. ... 
• 

" lIarag ,.,dnak 'lagy voltáha1l. H 

1. Halandó! lásd mely hirtelen 
S reménytelen 
Üthet rád a V ~ra! 
Úh vedd, mig VIrulsz, hóllodal, 
És sorsodat, 
1I1ely köve t , gondolóra. 

2. Élted minden perczentése , 
Serkentése '" 
Legyen nrrf). szivednek, 
Hogyami jódra néz, tegyed 
S használ vegyed 
Arassnyi életednek. 

3. Csak e jelenvaló óra, 
Hogy azt jóra 
Fordil>d, van hatalm.dban ; 
A jövendó.ég forgil >a 
És folyása 
>Nem ált birodalmadban. 

4. Ki ifjustIgod lüzével 
S erejével 

• -13 -

Most nagy bátran dicsekszel: 
Egy nem várt órában eldűlsz, 
Meghidegülsz, 
S a koporsóban fekszel. 

5. Ki a szerencse keblében, 
Böségében , 
Élsz az élet javának: 
Kincsed a haláltól nem ment, 
S nem áll ellent 
Véletlen csapásának. 

6. Ki nagyra fölemeltetvén 
S tiszlelletvén 
Améllóság polczán ülsz: 
A halál véletlen ill lesz , 
Semmivé lesz,-
Egy fuvaltár a meghülsz. 

7. Oh szentel~ hát Istenednek 
És tisttednek , 
Ember! minden óráda!; 
lIlálól el ne halogassad, 
1I10s1 fol ytassad 
Reád bizott munkádal. 

8. Legkellemetesh virágod , 
Ifjnságod 

• 
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Bár téged kccsegtessen ; 
Vigyázz, hogy val< bátorságban 
S romlottságban , 
A halál meg ne lessen. 

9. B6r unszoljolI testiségre 
S fes lettségre, 
A szerencse és erő; 
Ne légy lellied sérelmére 
És vesztére, 
A bűnökben vakmerő. 

10. A Mindent-Iátót féld, szeresd, 
• S kedvét keresd, 

Élted minden rendé~en; 
Töle soha el ne szakadj, 
S helyei ne adj 
A gonosznak semmiben. 

11. Igy Idmúlt lel1iednek nem árl 
S nem hozhat kárt 
Porrészed feloszlása ; 
Sőt ajtót nyit jobb világra, 
Boldogságra, 
Sirboltod megnyilása. 

12. Oh lsten! légy erősségünk, 
Segitségünk 

• 
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V égsö bajvivásunkban, 
Halál fájdalmit enyhítsed, 
Röviditsed, 
S id vczits kimúltunkban . 

• 

VI. 

XXXVIII. ZSOLTÁR. 

1. Rar~go.dnak nagy voltában 
Megindulván , 

Ne feddj meg,l1ram! engem, 
Búsult gerjedezése dben 
Rám lekintvén, 
Ne büntess meg Istenem! 

2. Nyilaid belém lövetlek, 
Kik szereznek 
Énnékem nagy félelmet; 
Kezeid nagy sulyossága 
Hátam nyomja 
És sanyargat engemet. 

3. Testemnek semmi részében 
Épség nincsen, 
Te nagy haragod miatt, 

• 

•• 
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Csontjaim felháborodnak , 
Nem nyughatnak 
Én nagy bűneim miat!. 

4. nlert az én nagy gyarlóságim 
És bűne im 
Fejem feljiilhaladták, 
Kiknek nehéz terhesvoltál, 
Sulyosságát 
Tagaim nem birhatják. 

5. Igen eleröllenedlem , 
És törődtem, 
E mondhatatlan kínban , 
Sírok o .. ditok szüntelen, 
Én szivemben , 
Temérdek féjdalmimbaD. 

6. IIIinden mostani kérésem 
Én Istenem! 
Vagyon szemeid elött , 
És minden fohászkodásom 
Sohajtásom 
Tőled el nem rejtetett. 

7. Szivem nyugalmat nem lelhet, 
Igen reszket, 

, 

• 

• 

, 

, 
l 
• 

• • , 

t 
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JlJinden erőm elfogyott, 
Szemei m világossága , 
Vidámsága , 
Én tőlem eltávozott. 

8. De én az Islenhen bizom , 
É s elvárom , 
Hogy kérésem meg ballja ; 
Mert szivem hozzá emelem 
És elbi s"cm, 
Hogy szü l, ségem meglátja. 

9. Uram, no hagyj c l engemet, 
Nézd ü'gyemet, 
Mert cgyedlil hag attnm ; .. 
Kérlek légy irgalmas nél,em, 
Én Is ten em! 
~fert csak tc henned bíztam. 

10. Azért tölem ne {t llj meszsze'~ 
Szánj meg végre , 
Én kegyelm es Istenem! 
Segedelm ed del ne késsél, 
Siess j öjj c l , 
ÉiI édes idvességem !-,-

• 

• 

,-'Q ., •• , 
..--' • 

í 
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VJJ. 

1. Lelkom hozr.ád Ilészül Atyám! 
.E mulandó Iwjlél< ból , 
Levetkezvén földi terhél 
Felszárnyal! ez árnyéllból. 

2. ~Ie ly örömrneltekin telek 
Ürül, hazám t4;gede tl 
Üd vezellek epedezvo, 
Nyisd meg édes lIeblcdei:. 

2.A dicsöség temploma ez, 
A szentség fény-országa, 
Az öröklét szent édene, 
A boldog sors világa, 

4. A mit föld ád kincseiböl 
Titokteljes keblének , 
A mit ~lkot a halandó 
Erejéből lellr.ének. 

5. A mi nogy, S dicső o földön, 
A mi magas, fenséges: 

• 
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A monynycllhez mérve csekély, 
Tli Anyos és kétséges. 

6. Itt nem ol y nap hinti fényét, 
Melynek I<elte s nyugla van, 
Iti l1em oly hold leng az égen, 
Mely nő S apad untalan. 

7.Islen itt a vállo,allan 
S boldogoiIra fén ylö nap; 
Jézus iLt a mosolygó hold, 
IGlö! ré,, )' t cz édcn hap. 

8. Az eswsillag nem hoz oslol, 
incs ill éji gyász sötél ; 

A viharzó szelel, düho 
Gyászt e nnpfény" c nom vél. 

9. A szent atyák lársasága, 
A jobb lelkel< öröme, 
ZengI széllyel s hnrsogtalja, 
Mily jó fi menny Islene. 

10. Kikre n főld nem volt méltó", 
Inkébb égi szüiöItek , -
Kik ft menynyben vAnnak oll~On, 
E röldön csak szenvodlek: 
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11. lIliIIt viléz, Ili honba él'vén 
Hős csnl(, it s .~mlólj n , 

JlIin t hajós ha vészek s.iintén 
NyugP:II·tj:ll ll1eglal!oIja: 

12. Ugy leldlllnel, s,cllvc tl ésok 
l'ólyéjúra mcly elmúlt, 
A hii lelltel<, édes otlan 
A Ilüny, u,c ly ill vőrre l hullt . 

13. A mi lellIC I ékesithet, 
A mi szér az elm ének, 
A mi g~ ön yü l', I,elle lll és Julj, 
Adja IlZ ég hívéne ll. 

14. Az érl.éki porkütelel<, 
A 1051 fűldi tónczni, 
Lohll11nakoll, ncm tesliel, 
Otl a lellIOk vágyni. 

15. Nincsen halól, nincs véronló 
Fegyver holdogullak közl; 
Nincs bllhán"t, mely ill vérez, 
S könybull :\mollban fü röszt. 

16. Ki magól ill fe láldo zIa , 
llilébcn hiv és igaz ; 

-. 

- - 2 1. -

IG szenved, Iilr, ol nem csiigged 
S lslent imfid : ho ld og fi 1.. 

17. Ki s.clid , és szive Iis1.la, 
Jót oha.it és jót IÓ"gyaz , 
A szenvedőt vigns7.lalja, 
S oslet emel : b o I ti o g a •. 

18. Hi si,', köunyoz, fohószlwd ik, 
Lelko még is szép tavas. ; 
V óleklclon és fH"llIllall, 
Igál 110"doz: ho I d o g " •. 

19. Ki éllénok mérlélwt 1011, 
~az ulon j III', lit"": 
EleimeI. "' éhc1,ö~e l . 
Vig ""dvvel us"I : bold og az, 

20, Ki rolejli a sérelmet, 
S hosswt érle nem szomjaz' 
Ki bókéIIarI rokonával ' 
S ollcnóvel: b o ld og az. 

21. Bár ft mind on alkollllll"y" 
Romba dőljűn : n o m r ó I a 1. ; 

Hór e vilóg ele"yés.,"'k, 
J.clko csendes: boI d og- DZ. 

• 

• 
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22. AlylÍlU ! o szen t honba vágyik 
Lelliem: siess, oldozz fe l 
PorhajlékOIll köteléböl, 
Hogy tehozzad jussali el. 

-a c n#O 
VU!. 

:r, . L étclüllk csak füst és póra, 
Elenyészik neIU SO I' (1I'3; 
Ha reggel szép Hap". dcrül, 
Fénye majd homályba medil. 

2. AIi" t a gyenge szép rózsaszál, 
lIlely tavaszszal nyilóra vál, 
Mulat vidáDI ékcsséget, 
Szivet b6jló kedvességel ; 

3. De mihelyt a hervasztó szél 
Reá fuvall, továhb nem él; 
Hiába az ég harmatja, 
Leveleit elhullatj~ 

4. Igy lőn sorsa e kisdtrdnek, 
Kit balolti leplek fednek, 
Szépen földe rült bajnala, 
Hoszszasb időt igél' vala. 

• 

, 

, 

• 
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5. Reá fuvall I halál szele, 
S nincsen rajta élet ,jelc; 
Hiába szülői, könyei, 
Szánakozó keservei. 

6, De szivelek cS6ndesedjék, 
A mennyre fölemelkedjék, 
Az Urna" bölcs rendelésén 
Nyúgodjatok Illeg tets1.ésén. 

, 
IX, 

"N.". luiaiA: fl !UlM t .. 

i, Megszabadllltam mM 
Én a lesti hal áltól, 
És megmenel,üllem 
Minden n~ava lyáimf ó l , 
Büntől, !Jú-bánattól, 
E c"alérd világlól 
S ennek sok próbllilól. 

2. Lell,emet ajánlom 
A hotolmus Istennek, 
Por-testemet hogyom 
Gyám-anyjának, 8 fóldaek. 

-



• 
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E világoL pedig, 
Még rövid ideig 
A most benne élölmek. 

3 . A testi halálból 
Mégyek öröl, életre, 
A kimondhalallan 
Örömre s dicsőségre, 
Melyet Isten S1.crzett 
És sz,"nol<ra eltelt 
Az ölel sze re l őlm e k . 

4 . Nincs immár hal~lma 
Én rajlam az inségnek, 
Nincsen diadalma 
Lelkemen a bünöknek: 
Meri Krislus elronlott 
Minden bfm-halahnal, 
S halál nem á"l lelkemnek. 

5. Az Alya Islenn ek 
Vagyol, már szenl kezében, 
S én ldvozilömnek 
Kedvében S kegyelmében: 
Részessé leLL oLt fenn 
Engem az életl~ell , 
A. öl'ól, dics őségben. 

I 
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:X
, 
• 

1. Szúlil minl<el SZűn I Istenünk , 
Aldlő l il li I, l"li ggeniinl< , 
Bününl, levelkozésére ; 
Vénel, if jal, gyermekeket, 
Minden rendbéli népekot 
.lóznns{lg liövelésért' . 

2. Parancsolalj a szenlséges, 
Igája gyönl'öriiságes, 
Mel yel, után az itélet ! 
Következik s fi jutalom 
A mennyei nyugodalom, 
Vagy a boldog örök éleI. 

3. Sokan ez Úl' ll yél; világban 
Szi vdcriLö mulatságbnn 
j{[vánnánal, hollig ól ni ; 
n e az IsiOlInek ellenben, 
A ki szabad úr min de nb on, 
Tetszett eképpen rondelni: 

fl. Hogy solifélo v,l llozósok 
S gyakor szorol1 'a llalósok , o 
Erdekeljék a l:i\'ekcl ; 
Keseriiségeli s fájdalmak, 

• 
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Sol, inségek, sok unalmak 
Sél'tsél, s I' I'óbá lj ák ezeket. 

5 . Már az ember épül s romol, 
Egéssége fel áll s bomol, 
Boldogsága nem úll andó: 
Ma tündöklik mint virágszál, 
Holnap sárgul S halálra vál, 
lUinden SOI'sa változandó. 

6. Sokan tanulnak egymástól 
S irtóznak a meghaI Mfó l; . 
De szüllség annak meg\enni: 
lIlindenkinck j övendőben, 
Egy bizonytalan időben , 
Az itélch'c kell menni. 

7 . Azért 3 ki halálához 
Közel, végső órájához, 
De bűneihő l ki ncm tér: 
Reszket mint n nyárfa-levél, 
lIIelyet megindit ott a szél, 
Tudván vészen sira lmas bérI. 

8. Nem hasmúlsz ill böl cseséggel, 
Gazdagsággal, sem szépséggel, 
Majd koporsóba kell szállnod; 

r 

~ 
I 
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Tiszted hát hogy láss dolgodhoz , 
Siess jutni fő czélodhoz, 
Mert mindent ő l meg Ilel\ válnod. 

9. Légyenek szentek dolgaid, 
Józanok nyájasságaid, 
S ne adj helyt a l<isértetnek; 
Légy Isten ilii tisztelője, 
Igaz ütnak l, övetöje, 
Udvet igy találsz lelliednell. 

XI. 

" iIIil bieift c világ "' 

1. Szomju szarvas módra 
Lelkem áhitozill, 
Isten, erős Islen! 
Hozzád szomjuhozik, 
S minthogy szerelmednek 
Tüzétöl lángo zik, 
Az egekbe hozzád 
Jutn( kivánkozik. 

2. Jóllehet ahánat 
Vizei 8zememen • 



, 
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Foll'nal,,-és a, ins6g 
Habjai lelkemen 
Állal jönek s monnel, 
Elb.\gyadt szivemen 
S a mélység mélységet 

li"inll én fejemen. 

3. nlert mint evezökre 
A leuge.·, mélységgel 
Űmlil, s elbori tj " 
SZÖl'Il l'ü sebességgel: 
Ugy rám is az in ség 
Hldlómi b Ő5é ggel 
Tódultak s elnyelnek 
Roppallt ~ i'I I' nséggel. 

4. De itt is magamat 
Atyám liegyri mé hez , 
Az én s1,ahacli llÍ lll 
Hatalmas 1\01.6 ho1, 
KapcsololU és bizom 
Gondviselés6hez, 
Lankadni nem tudó 
Szent örizolóhez, , 

5 . Az élók földében, 
illinden nycl'cségem, 

'r 
! 
l 

I 

• , 
• 

• 
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h tcn, erös Isten! 
Tc vagy üröl{ ségem ; 
Te velem vagy S nem árt 
lhir llla s ellenségem, 
Nem rettegek semmit, 
'f e I'agy erősségem. 

6, Jöjjön búl' a halál 
Folvont kezíl'évcl ; 
Jőjjön a veLőkig 
E1ható tŐ"óvel ; 
Jöj jön rám a mélység 
Sötét ö"vénl'ével: 
Meg nem reUent engom 
Ily luiszilleLével. 

7. A haláL ncm egyéb, 
Hanem elfoLy,isa 
Róv id életünlmek, 
S időnk elmnhisa : 
Szülelésünkkell'o lt 
Ennek béállósa, 
S éLetünl, végével 
Lesz tőLünk váLása. 

8. Mindeni" a folyó 
Órát röviditi, 

-

t 

• 



• 
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S nem csak a legvégső 
Fövény üresili : 
Ugya halál! scm egy 
Perczentés Msziti, 
De mind az, éltünl,e! 
A mi l,evesHi. 

9. Ha folyó órámnak 
EJső része lejárt, 
Én pedig siratni 
Nem tudtam azt a J,;,rt: 
Illiért keseregném 
A legutols6.pál·t ? 
Mert a legeJsőné l 
Nekem többel neJll árl. 

10. Nem természeltől van 
A halál félelme; 
Illert nem egyaránt fél 
Attól minden elme: 
De ho m;,sl epeszt is 
A halál gyötrelme, 
Nekem elég 8Z én 
Istenem kegyelme. 

11. Ha nem fél a h.jós 
Csendes révpartjától, 

• 

I 
"r 
" 

" 
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Ten~erre szálltának 
Utolsó c"éljától: 
Mér! félje\< az éleI 
E1búcsuzásálól ? 
Sajkámnak nyugalmas 
Révbe ju!ásától? 

12. E rövid életet 
Hány hah ok csapdossák! 
Ennek J,eri!ésit 
Hány árvizek mossák! 
Bágyadt szivünket hány 
Keservei, fogdosSál, , 
S.lelkünket mint annyi 
Vérsebek mardossák ! _ 

13. A halál elveszi 
Rólunl, mind ezeket, 
J1feghatál'oz minden 
Fojtó keserveket, 
S oly sorsba állit ja 
lIfajda" fl hiveket, 
llIely távol oszlatja 
TöLök a vészekel. 

14. Ha senki nem retteg 
A csendes álomtól, 



1\em fut 5 nem iri ózik 
A IlIugodalo llltól : 
lIn megment a halai 
Minden UI," lomtól, 
Nem félel, s nem ázik 
J\ rczoOl sh·alo mtól. 

15. I\i eped ne viszsza 
Csecsemüségél'e, 
lIIilIOI' már eljuto lt 
Éle te végéro '! 
Ha hüjdosilSOmnak 
Érek véghel yél'e, 
Vissza nem SOVál'g O k 
Annak kez detér e .-

• 

16. Oh bátoritója 
S örijme szivemnek, 
Isten, erös Isten! 
Gyámola fe jemnek: 
~Iikor ell,özelit 
V é"o élete mnek, 

~ 

Engedj idvcsséges 
KiOllilásL testemnek. 

• 

4 

-

• 

-

I 
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XII. e~ ~, 
It. l. ( XC. ZSOLTÁR. 

j . T ebennod biztunk eleitől fogva, 
Uram! téged tartottunk hajlékunknak, 
~Jikor még semmi hegyek nem voltanak, 
Hogy még sem ég, sem föld nem voll alkom 
Te voltál és te Yagy erős lsten I 
És te megmaradsz minden időben . 

2. Az embereket te meghagyod halni, 
• Es ezt mondod az emberi nemzetnek : 

'tégl3tek porrá , kik porból lettetek ; 
Meri ezer esztendll előtted annyi, 
Mint a tegnapnak 6 elmuili .. , 
És egy 'e)n~ rö\'id vigyázá"' . 

3. J{imúlnÍ hagyod {Hiet oly hirtelen, 
l\Jint az álom, mely elmúlik azon hely tp 
Hogy ember édes álmából felserkent ; 
És min' a zöld fúvecske a mez6ben, 
A1ely nap hevéllll hamar elhervad, 
Reggel virágzik, estve megszárad. 

4. Hatalmad által napja életünknek 
Menten .1 .. lllik oly hirtelenséggel, 
Mint ft mondott szót e1ragadja a szél; 
Életkorunk, melyet nékünk engedIéJ, 

::I 
• 
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~lílllegy Iletven eszlendőt le li id ü, 
• , 

Vagy ha több, lehát nyolczvon esztendÜ. 

5, És ha kedves volt is va lamennyire, 
Dc többnyi re volt munká és fájdaloIlI ; 
Elkél éltün knek minden ékessége, 
Elmúlil, mint az árn yék és az álom; 
De ki é rti a le " ent czélodat? 
Csak az , kí féli nagy hatalmadat. 

6. 1'nnits meg azér' min!í:e t kegyelmesen, 
Hogy rövid vo ltát éle tünknek érlsük . 
És úta inkat bölcs észszc l rendezzük. 
Oh lIr Islen! fordu lj hozzünk kegye sen, 
Vég harczunkban légy erös gyá molunk, 
Fogadj öledbe midön killlúlllnk. 

, 7.Láttasd mi rajtunk a sh' álmában is 
Dicsöségedel, bizó hiveiden. 
Légy \ eWnk a feltámadásb. n is. 
Illi kegyes urunk oh irgalmas lsten,! 
Légy akkoron nekU nk szelid bíránk, 
.s örök idvesség fén~é t önts,1 reánk, . 

, 
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XIIl. 

" Mit~l a $~ép Mvea }ut/akra ·' 

1. Téged várlak én Istenem! 
Áldott segedelmeddel, 
A mélység Idált eIlAnem, 
AlIj mellém kegyelmeddel: 
Siralmas szavaimra, 
F ohászkodásaimra 
Nél,em kag)elmesválasztadj, 
A habok I,özött el ne hagyj. 

2.Veljülhaladták vétkeim 
Boldogtalan fejemet, 
Sértik S szaggatj ák bűneim 
](eseredettlelkemet; 
Gondolatim lunkaszlnak, 
Rettentenek s bágyasztnak, 
Ninclj,más, kiben reméllenem, 
Benned bizom én lstenem! 

• 

V étkeztem és megsértellem 
A menynyei felséget, 
Általhágtam, megtapodtam 
Ama szent szövetséget, 

s. 
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Melyel megpecsételtél 
És megerősíteUél 
Áldoll lelked gyürlijével, 
Szent fiad pi,'os vérével. 

4. Atyám! vétkeztem ellened, 
S a szép egek ellen is, 
De bIzik lelkem le benned, 
Bér vétkem rettentsen is ; 
Gondos szive m töled csügg, 
Könnyes szemem reád függ; 
Ha ltönyvedböl l<itörölsz is, 
Benned bizom ha megölsz is. 

5. Ne ontsad rám bűneimé ,,! 

Búsulásod poharát:, 
Ne forditsd el vétkeimért 

• AldolI o"czéd súgarát ; 
T érj hozzám s eröt veszek ; 
~loss meg: fejérebb leszek 
Akármely rejér hónál is, 
Tisztább a rényes napnál is. 

6. Könyörülj rajtam Istenem! 
S bűneimet bocsásd meg; 
Ne szállj perbe én ellenem, 
Vedd rel ilgyem és lásd meg. 

• 

-
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Segélj! lIedved nyerhessem, 
Hogy mennyben elvehessem 
l'ólyafutásom pálmáját, 
Az életnek koronájál. 

• 

XIV. 

CXXX. ZSOLT ÁR. 

1. Tehozzád leljes szhböl 
Kiáltok szüntelen, 
E siralmas mél ységböl, 
Hallgass meg Ú r IstenI 
N yisd meg le Iüleidet, 
~lídön téged hí vlak, 
Tekintsd meg én ügyemet, 
mert régen ohajtlak. 

~. Ha Uram, bűnünk szerént 
Minket büntetnél meg, 
U ram, e világ szerént 
Ki állhatna úgy meg? 
De a te irgalmad nagy 
A téged félt'lkeD, . 
És te engedelmes vagy, 
Hogy dicsérjen minden. 
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3. Énn él, em reménységem. 
Vagyon csak Istenben, 
És bi,i1, az én szivem 
• O szenl igéjében: 
Én JolIICm e l'ős hittel 
Az Uralobajlja. 
Mini a viras1.ló éjjel 
A viradt6t várja. 

4. Izrael az Istenbe 
Vesd reménységedet ; 
Mert sze!!1 irgalma böven 
Nagy meszsze kiterjedt : 
• 
O segitő mindenben , 
Hivein könyörül, 
Az izraeli kegyesen 
Kimenli bőnéből. 

xv. 

VI. ZSOLTÁR. 

1. Uram! le nagy haragodban, 
) Iely miall vagyok búban, 
Engemet ne feddj meg, 
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És haragodnak tüze, 
Szünjék meg sebessége, 
i\fel ~ben ne bünless meg . 

2. Nékem Uram! légy irgalmas; 
Mert vagyok nagy fájdalmas, 
Ne ha gyj Uram! kérlek : 
Gyógyitsd meg sebeimet, 
El rellenl tetemimet 
Ujitsd meg hogy éljek. 

3. Térj Uram l<egyesen hozzám, 
1I1erl jaj! elfogyatkozám ; 
Te nagy irgalmadból 
Szánj meg nyavalyáimban, 
EI ne hagyj fájdalmimb"n , 
Ments meg kinaimtól. 

4, Elfáradtam hán.limban 
S egész éjjel sirlomban, 
J(önyhullalhimmat 
1\'edvesilem ágyamat, 
Ázlalom nyoszolyámat 
Sürü sir.lmimmol. 

5. Könyörgésem meghallgassad 
Uram! és elfogadjad, 
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Én imádságomat , 
És a mit töled kérek 
Uram! add meg esdeklek. 
. Szánd meg siralmamat! 

XVI. • 

.,1<irá/golt"1tal.:. kinílya n 

~ .,. ,w-e, -
';1' ... t. Világok alkotója! 

Imádunk tégedet, 
Élet és halál szólja 
Dicsö. fels égedet! 
Fenn az égnek táborai, 
Alatt áldnak a föld minden tájai! 

2 . A semmi mindenné vál, 
Ha zendül szó zatod; 
A minden semmibe száll, 
Ha igéd hallatod ; 
De te megállsz örök lsten! 
Változás nincs uralkodó székedben. 

3. A végnapon ha szólasz 
Hozzánk sirhalmunkban, 
Uj életre támasztasz, 

• 

• 
• 

• 
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S nem hagysz mély álmunkban, 
Hatalommal teljes szódnak 
Hangja felkölt s életet ád pOl'unknak . 

• 

4. A sirbantok szent Atyánk! 
Ismerik szavadat; 
Koporsók, hol nyugovánk, 
Kiadnak holtakat ; 
Akkor oh nagy biránk! akkor 
Nyerjen kedvet el611ed a földi por . 

l) Ne bullasd hát llönnyedet 
Gyászlepte halandó! 
Reménynyel várd végedet 
Mini feltámadandó ; 
A sirpárna csall nyugvó hely, 

Csendes révpar!, hol testedn ek nyugtot lelj. 

6. Az Islen ugy rendezetl 
Halált az életben, 
Ugy intézett s bel yezelt 
Ujulásl mindenben, 
Ilogya siri álom után 
Orvendezhess az uj élet viradtá n. 

• • 
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