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XV/I. 

1 . Virágszál koromban 
É/elem elmúlék, 
Gyászos koporsómba 
Vélellen borulék; 
Derül vala napom 
Kedves hajnalóval, 
A halállemetsze 
l\Iérges kaszájával. 

2. Szerelmes szülőim! 
Ha nem Ileseritnek, 
Hervadt ajakaim 
Titeket emJitnek: 
Engemela halál 
~likor kiszóllila, 
Titeket is vastag 
Gyászszal elborita. 

3. Jól tudom keservét 
Bágyadt sziveleknek, 
Sulyos hénykodését 
Búsult lelkeleknek ; 
Mint hóhorus tenger 
Tornyos babjolval, 
Lelkelek kü .. ködik 
Terhes gondjaival. 

• 

-
• 
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4. 'Szivetek fájdaimái 
Oh mivel enyhitsem ? 
Annak búsult árját 
illivel csendesitsem ? 
Karjailok között 
Nem lebet mór leDnem, 
Jézusom ölébe 
Szükség "Ita/mennem. 

5. Valamely v:r;\got 
A kert~sz megked ve I, 
Legkedvesb llOrában 
Annak bervadni kelJ: 
Leszakaszlja s ves, i 
Teriletl ölébe, 
Vagy pedig elrejli 
Ti/kos kebelébe. 

6. ilfiérlzokoglok hál, 
lIogy kedveslek megholl ? 
Ortiljelek inkóbb 
Hogy nz Hélek voU, , 
A fényes egekben 

Lészcr. lIllÍr /01,á500l , 
Angyali karokkal 
Nyájas lársnJgásom. 
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7. A mell' idő t máskén t ' 
Nekem szentelnétek, 

Ha tovább élhetnék, 
S velem töltenétek, 
Jobb lesz azt egészen 
Istennek szentelni, 
Jobb Bnnak isteni 
Buzg6úgban telDi. 

8. Mikoron engemet 
Elsza laszt o t ta tok , 
Sok ezer gondoktól 
Megszabadultatok, 
Mel yek sziveteket 
Érettem sebhelnél" 
Ha még li veletek 
E földön élbetnék. 

9. Nem félhettek immár, 

-

Hogy vagy morti szemmel néz 
E világ, vagy tündér 
Arczával megigéz ; 
Nincs mir joga rajIam 
S mag nem vesztegethe t, 
Ragadó mérgével 
Mán túl nem illelhet. 

, 

, 
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t O. Ha talán a sérti 
V érzö sziveteket, 
Hogy többénem látlok 
Engem kedvesteketj 
lIlabolnap utánam 
A partra kiszálltok, 
S a fényes egekben 
Enge m meglaláltok. 

11 . Ha nem irigylitek 
Boldogulásowat, 
Fájlalni sem illik 
Eltá vozásomat ; 
Az égi karok közt 
Jobb nekem örillnöm, 
1Ilint veletek együtt 
E habok közt (il nöm. 

12. Lelketek sérelmét 
Istenem enyhitse, 
NapjaiCok számát 
Az Űr öregbitse ; 
E világon áldott 
Lelkével hordozzon, 
S fén yes koronával 
Mennyben koronázzoD. 
• 
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KÖlI,'örgés és sz Ilii t beszed 
kflzött. 

XVIII. 
• 

Q., '- 1; .""" "LJgycll kedves a~ álll(J~, (l., " 

Hol az érzékeny részvétel 
]mád téged sajgó szivvel, 
Dicső felség, szent Atyimld 
Fogadd kegyesen im,ml< ; 
A keservet enyhitsed, 
Hi tünket öl·egbilsed. 

- -

XIX. 

Hallgasd meg könyörgésünket, 
Tápláld igéd del lell,ünl<et, 
Erösitsd gyenge hitünket, 
Szólj Urnml szólj nekünk, 
O szlnsd el könyünket. 

• 

• 
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XX. 

"TlJroru./ó nagy /slon" .. 
Orök lsten! hittel, 
Imával, könnyel,kel 
GOI'jedezve, I'l'igyedbon 
Várunl, cnyhülelet, 
Szebb hont, idvességet ; 
'fOl'ls meg szép reményünkbcn. 

XXI. 

"IIarnflorlllak '1/fI,9Y , ,(lIt (;b(III" 

Szent egedböl tekints reánk 
Édes Atyánk! 
MerI hűnünk sulyn torhel ; 
Fordilsd el II vészt mi tőlúnk, 
Buzgón I'érünk, 
S állj mellé nk Iwgyelmoddol. 

-



• 
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Szent beszéd és könyöl'gés 
után. 

x"'\II. 
• • 

• • 
,. Kirá/yo/mak /, ;rdlyaH _tl..I,... • 

szent kezeidbe 
lelkemet! 

A sir csendes éjébe 
Nyugtasd meg testemet, 
Ama végnap derültéig, 
A feltámadt testek uj reggeléig. 

2. Poromba uj erőt önt 
Akkor szent szózatod, 
S engem szép hajnal köszöni, 
Addig védjen jobbod; 

• 

Nagy hatalmu birám! akkor 
Éljen ujra a most elhamvadolt pQ.r. 

, • 

o. 
oo 

• 
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. xxm. 

'" Mil búaik e világ" 

1. szülött hát ismét 
pályéját, 

Elérte világi 
Harcza végórájái. 
Bocsásd el hát Uram! 
Bocsásd öt békével, 
Jobb lelkének lenni 
Údvezilöjével. 

2. A kik öt szerellák, 
Sirva keseregnek; 
Nehéz az elválás 
Ez egész seregnek; 
De te Uram! biztasd 
Az öt szeretöket, 
Hogy most nem örökre 
V 4las.1od el ökel. 

3. Mig pedig mé g egymást 
Ismét megláthatnók 
És nemes pályánka; 
Végig kifuthalnók, 

• 



, 
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• Fogd rcszketi\ kezünk, • XXV . 
Intézd lépteinket, 
Uram! le!<inls reánl" ~ , Sco m.i'" s~arvn8 módra" 
Es ne hagyj el minket. 

Eljegyzett szivének 
Égi vőlegényem, 
Kinek szerelmében 

XXIV. • Van életreményem . -
1. Elbocsátunk szelid lélek! 

J<:g szivem s felkészült ~ • 
SZÁrnpl igyekezik, 

Indulj végsö útadra, • 
Oooldog ölébe - -Levet.kezvén porbajléllOd : Ah mikor érkezik?! ~ 

Nyitva a menny számod,'. ; 
Olt felln a csillagolt felett 
Találhatsz dicsőbb élelet. XXVI . 

• 2. lsten! szentek öröméből, 
, (; _~"S.: ofl~ill :CC(1rC(u módra ~ 

Hol semmi váltOZÁS nincs, 
fl, '. <I '.I , . ' EI végeztem MyÁm ! Adj részt n megboldogullnak, 

Mely földin,,1 clrágáhh kincs. lIúm hizott munkámat, 
Buzgón Itérünk kegyes Atyánk! Kifulollam fóldi -
Legyen meghallgatva imánk! P,lIyruutásomnt, -

Meglartollam hitem • , 

S igaz vallósomat: 
Jövel U"am! s .dd meg 

, 
:Mennyben koronámnl. 
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XXVII. 

tetszésed Atyánk! 
Bogy mind meg kell halnunk>; 
De majd új keletre 
Szent életre, 
Hiszszük ismót viradunk ; 
lIert te vagy életünk, 
Te vagy egy reményünk, 
Te vagy feltámadtlsunk. 

XXVIII. 

1. Uram! bocsássad el 
Szolgádat békével, 
Szent igéreted szerént, 
Mert te Idvezitöd c'' 
Én szemeim előtt 
Nékem nyilván megjelent. 

• 

, 

I 

> 

>r 
1-
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2. Kit világos fényűl 

• 

E világra küldél, 
Kinek fényességével 
Nyilván kijelennek 
Örömi hiveknek, 
Nyugván hit reményéveL 



II. 

Testldsé .. etko.. teml.lolUbn vngy 
temetMg. 

XXIX. 

"Már elmégyeIt a~ öriJmfJo" 

1. itélet végső pontja 
1<: vilngot öszszebontja, 
l'roféták szent könyve mondja. 

2. Mint fog a szivelrettenni, 
IAItva a Birót jelenni, 
Mindenektöl számol vennL 

3. Trombitnnnk csoda árja 
Föld sirjait mind bejárja, 
A kelöket tl'ónhoz várja. 

4. Halál és természel ám ol, 
Kelvén a halott sirjohul, 
Hi a biróBzékhez járul. 

, 

, 

, 
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5. Élet könyve látszik nyitva, • 
Világ elött bi1.onyitva, 
A mi volt is szivnek titka. 

6. A nagy lliró tÖl'vényt ülvén; 
l\linden rejtek felderülvén, 
11llntet, semmit nem karüfvén. 

7. Én szegény! itt szót hogy váltsalI ? 
Ah! segédül kit kiáltsak? 
Hol a szent is alig áll csali. 

8. Lelkek dicső fejedelme, .t 
Kinek ingyen szúll kegyelme, 
Légy szorult ügyem védelme I 

9. Engem bilnöst felkeresiéi, 1: 
Értem kInt, halált szenvedtél, 
EI ne hagyj, ha igy szerettél. 

ao. Kerestél értem fáradván, . r 
Megvállottál a kereszifán, 

. Munkád haszn n aradjon rám. 

U. Igaz te a·boszszulásban, . 
IAIgy bő a megbocsát6sban, 
Mig nem állok sdmadásban. 
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12. Szivem ben, bünös, szorúloll, 
Vétkeim miatt pirúlolr, 
Könyörülj! feléd sfmúlok. 

13. Ki Magdolnát feloldoztad, 
És • latrot kihallgattad, 
Kegyed nékem is ajánltad. 

14. Érdemem bár nincs a jóra, . 
De te méltass irgalomra, ~ 

Oh ne küldj örök kinokra, 

tó. Midőn {télsz vég sorsomról, -
Juhaiddal áHits jobbrQI, 
Elválasztván a bakoktól. 

16. Ha a rOBuza' cúfolandod,_ ._ 
ÉtI örOk kinnak adandod, 
Végy, hová a jót hivandod. 

17. Halld meg ajkam könyörgésé~, 
Tekintsd szivem törődését, 
N yúgasztald meg éltem végét. 

18. Az nap minden könybe borftl,
Melybeo a test hamujából 
Ébredvén, eiMbe járul. 

• 
, 
, 

, 

, 

• 

• 

" 
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19. Akkor Jézus! nyujts irgalmat, 
Hiveidnek adj nyúgalmat, 
Szenteiddel köz jutalmat. 

XXX. 

1. Bizonytalan voltát 
Világ állapot jának, 
Változását látjuk 

• Mi miuden állatoknak, 
Kik ma egésségben 
VoIlak, holnap -88nek ,; 
TorklIba a hal6ln'ak. 

2. Ne örüljön bátor 
Senki gazdagságánAk, 
I':kes termetének, 
Se szép ifJUs6gánek, 
Aranynak, ezüstnek, 
Hlmes öltHzetnek, ' 
MerI azol, mind elmúlnak. 

3. Vizi huborékhoz 
Mi életünk hasonló, 
Mezei virággal 
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Egyir"nt elmúlalld6 ; 
Nincs e világ szinén 
Oly erős épilvény, 
lile I y lehetne állandó. 

4. Ha mát Isten adta, 
Holnapot nem igérte, 
Minden napjainkat .... 
Bizon)"os számba vette j 
Hogy jó egésségben 
Éljünk sztlz éviglen , 
Talán azt nem engedte. 

5. Annyiban boldogbak 

• 

A mezei virágok, 
Kerlbeli szép füvek, 
Liliom s rózsa-ágak, • 
Mert semmit nem félnek, 
S nem sokIIig élnek, 

• 
V nn bizonyos határok. 

6. Tavasz melcl!étől 
Igen s"él'en indúlnak, 
Esőben enybölnek, 
Idején felvirúlnak, 
Lankadnak nyár bevén, 

, 
, 

I 

\ 
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S hidog öszre kelvén 
Egyszersmind elhervadnak. 

7, Nincs neked igy dolgod 
Ember, ha meggondolod; 
Kemény számadásod, 
Bizonytalan halálod, 
Meddig élsz nem tudod, 
De nam litkaihatod , 
Hogy egyszer meg kell halnod. 

8. Első óráját is 
Születésed napjának, 
Jaj szóval kezded ol 
Eleit e világnak, 
Jaj lészen közepe, 
Jaj lészen végzete 

- A te kimúlásodnak. 

9. Semmil abban nem Indsz, 
.0 Temetésed hollészen, 

Édes buzád ölén, 
Vagy idegen földrészen; 
Meleg részvét Itönnye, 
Vagy a nép közönye 
Vár koporsód nál készen. 
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10. Mit ragaszkodol hát 
Oly igen e világhoz? 
Földhöz ver az Isten, 
Ne bizzál tárbázadhoz; 
Majd mikor a halál 
Nyilával feltalál, 
Idvességet az nem hoz. 

11. Nincsen is itt nekünk 
Maradandó lakásunk, 
A példák tanit ják, 
Zarándokság járásunk; 
Ha ma foly vig zajjal, 
Holnap talán jajjal 
Végzödhetik futásunk. 

12. Megkérdik azután 
Mint éllünk e világban, 
Igazán jártunk-e 
lIHnden hivatal unkban ? 
Számot kell majd adnunk, 
Miként sáfárkodlunk 
Az Úr tálentumában. 

13. Minden ember azért 
Magát megoltalmazza, 
Szivét bön szennyétöl 

• 

, 
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Mindenkor tisztán tartsa, 
Elveszendő kincsért, 
Aranyért, ezüstért 
Lelkét el ne árulja . 

14. Halandó voltáról 
Gyakorta gondolkodjék ; 
Magát elfelejtve 

• 

Semmit ne cselel[edjék, 
Isten kegyét mivel 
Bizton nyerheti el, 
Arról megemlékezzék. 

--- -

XXXI. 

• 

1. !Ietemnek végső napjái, 
Minthogy már elértem révparlját, 
Lell!.em elbagyja fóldi sajkáját, 
8 nem érzi mM habok dagályál. 

2. Dolgát Istenére bizza 
Ki ~tet szlne elé hiVj~; 
ElhItte hogy Krisztnselnem hagyja, 
E horczbon segedelmét nynJlja. 
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3. Édes Jézus. ilii segéd cm ! 
J [ozzód esdeklem, légy most vé dem ; 
Pályafutásom im elvégeziem, 
Letett jntalmú! add meg nel,enl. 

4.l'iem lesz nekem félelmemre', 
Ha zeng a szózat: ttéletre 
Keljetek fel hollkk szám ve! ésre, 
Eljötl a Bíró fizetésre. 

5. Sirhalmom ha SMvát h~lIj" , 
Hamvadt testemet kM.be adja, 
S ez égi l,éz a port megdi csi'iíli 
l~s a lélekkel egyesíti. 

• 
6. Testemnek hál elalvásán, 

Fnjdnlmni eID~lÍgo\',isán. 
Tőletek való elbúcsn,ásán. 
Ne sírjatol, ily boldng S(H''''IIl':: 

-
7. Nyugton inkúhb kisérjél.ek,_ 
_ S csendes tiirjába helyezzéltol< ; 

F.. vilogon IsIenI ugy féljétek, 
.'\. mCDn}llel, Udvét elnyerréteI;, 

8. Áldott J~zus! vég§l> szúm)!: 
II.Uj.d 65 QnybHsfl meg IH\\:C1.0"IOI, 

• 

• 

• 
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Hozzád száll 6 lelkem vedd öledbe, 
S fűzd bé örök szövetségedbe. 

-

-
XXXII. 

1.! elséges Úr Islen! 
V (Írunk reménységgel, 
Oltalmad várában 
S árnyékában, _ 
Nyúgoszunk cseDdességgel; 
Ne hadd bogy kisértsűnk, 
Tégedelmegsértsünk 
I,elki bél'étlellséggeL 

2. Boldog a ld hiszen 
Erös Istenében, 
Nem reméli romJand6 
S elmúland6 -"'" , _~mberek erejében; 
E~ísz bizodalmát 
Hel yezi s nyúgalmlÍt 
S~en! Alyja szerolmében. 

, 

• 



-
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3. Atyánk! te éreltünk 
Sok csodákat tettél, 
Idvezitésedbe 
S kegyelmedbe 
Mint fiakat felvettél, 
~li velünk férgekkel 
Bünös emberekkel 
Uj frigyet is szerzelIéi. 

4. Sőt értünk elküldéd 
Áldott Fiadat is. 

• 

Jobbunk felől állván 
Nem sajnálván 
Ily drága váltságot is; 
E fel elt fejünlmek 
Koronát, s lelkünknek 
Igérsz boldogságot is. 

5. Mind ezekért egyéb 
Áldozatot nem vészsz, 
Belső tisztaságnál 
S buzgóságnál, 
Mely bennünk a legj!)bb rész j 
Te mind ez életben, 
IIlind az iléletben, 
Lelkünkilel, Atyánk! jól té~J. 

• 
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6. Mig élelet engedsz, 
Áldjuk szent nevedet, 
Szüntelen hirdetjük 
S emlegetjiik 
Sok jótéleményedet; 
Imádjuk lisztelve 
S hálával eltelve 
Isteni Felségedet. 

7. Parancsolalidra 
Fövebb gondunk lészen, 
Mig földi sorsunkból, 
Fogságunkból, 
Áldott kezed kivészen ; 
V égre a menynyekben 
Dicső kezeidben 
Élet jutalmunk lészen. 

8. Dicsöség tenéked 
Kegyes Istenünknek, 
Ki földön bölcs és nagy 
Oltalma vagy 
Jövovény életünknek; 
Mennyben megáldója, 
Jutalmaztatója 
Erkölcsi teUeinknek. 

- . -
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XXXIII. 

1. Gyors nyilnál is gyorsabban jár 
E rö vi d élet, nem áll s nem vár : 
Készülj lelkem számadásra , 
Szólit Jézus bajvivilsra. 

2 . Elhúnyt földi napom fénye, 
Rajtam tölt fi halál törvénye, 
Testem hanyatJolI oszlásra, 
Készülj lelkem sz6madásra. 

3. Jézus, lelkek nagy pásztora! 
Minthogy bomol testem sátora: 
LelkeD' szentek seregébe 
Rejts~el Ábrabám keblébe. 

4. Zópora sűrü könnyemnele -
Elmosta rútság.\! vétkemnek : 
Ki megváltál szent véreddel, 
Most állj mellénl kegyelmeddel. 

5 . A pál1ában nyerUs voll11m, 
Nemes hare.omat megbarczoltam: 
Már áldott kezeidbe végy, 
Már fejembe koronát tégy. 

• 

• 
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6. J ézus, lelkek egy reménye! 
Hiveidnek éltető fénye! 
Tiszta ruhát koszits nékem, 
Sion hegyén legyen székem. 

7. Oh lelkell szent öröksége! 
Szent "ng-yaloll gyönyörüsége ! 
Ne szállj perb e én ellenem, 
Hadd kegyelmed reméllenem. 

8. Szelid Jézus, lelkek ura! 
Ne juttass végheteUen búra: 
Reám kegyes szemmel tekints, 
Engem drága véreddel hints. 

• 

• 

9. E mélységböl szemem rád néz ; 
lIfelybölld nem von erő tlen I,éz i 
Halál árnyékában ül ök, 
Ha te nem szál)sz, elmerülök. 

10. Férgeknek hagyom testemet, _ 
Kezedbe ajánlom lelkemet, 
Mtelyért véredet ontottad, 
. s ft halált megrontottad. 

• 

• 



- 68 -

U . Légy kegyelmes, bűneimnek 
Sólya szerint ne mérj lelkemnek; 
Vigy bé megújult erőbe 
A mennyei menyegzőbe. 

XXXIV. 

t::.....,; ~,Adj 'idvességes kimtilást'l 

d..... 1.1 er temessü~ el a testet, 
Melyet a halál illetett; 
De majd itélet napjára 
Felkél az ang yal szavára. 

2. Föld, és a földböl való ö, 
Földdé viszontag leendő ; 
De nem marad ott sokáig, 
Csak n végső trombitáig. 

3. Az ö lelke örökké él 
A jobb világban Istennél, 
Minden fájdalom 8 baj nélkül 
Az angyali karok közt ül. 

4. Itt e hivet epes"tette 
~ok gond, sok bú sértegette ; 
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Ott csendes életet él már, 
Nyugszik, s minket is oda vár. 

5. III sajkáját oslromlották 
Habok, s majd elboritották: 
Már partot talált bárkája, 
Mennyben van boldog hazája. 

6. Itt kirutolta pályáját : 
Olt elvette már pálmáját· 
Itt viaskodott s küszködöil: 
Otl bőséges jutalmat vMI. 

• 

-. 

7. E földön ellenségei veri: 
Magas mennyben országot nyeri' 
E földön csak őrálló volt ' 
Koronát nyerI, mikor lD~gholt. 

8. Ez életben a mil vetell 
A ralására sietett. ' 
Jerikóból menek~dell 
S Jéruzsálembe érkez;tt. 

9. Illikor sátora elbo~lolt 
Slesle porbli.a leomlolt: 
Épülete lett az MboD 
S helo, 

ret nyert a dicsöségben. 
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10. htinl egy ajtón által futott 
A halálon, 8 mennybe jutotI, 
Csendes álom lőn halála, 
S örök életre talála. 

11 . Hát mi miél'! keseregnénk ? 
Sirunktól miér! rettegnénk ? 
Ha a halál mennyországra 
Altal-üt, a boldogságra. 

12. Szenvedésünk könynyüs6ge, 
Türedelmünk rövidsége 
Szerez nékünk dicsöséget, 
És állandó békeséget. 

13. Hogyha lalállatunk készen, 
Halálunk csnk álom lészen, 
Jutunk a boldog órára, 
A Megváltó Iál,\sára. 

• 

14. I{inek légyen hálaadás , 
Hatalom, tisztesség, áldás, 
nlennyen, földön, mindeneken, 
Országa ragyogjon. Amen! 

• 

• 

• 

• 

I 
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XXXV. 

HMiIJ1 a s~ép hit'es pala kra, 

~~~ I . 
1. fjak, szüzek vigyázzalok; 

Az idök multon múlnal" 
Szépségtekhen ne bízzatol,: _
Szépségek elavulnak. 
Gyertyaláng lobogása, 
Rózsaszál virágzása , 
Nem mulandóbbait minI a tí 
Ifjuságolok bájai. 

2. A jövö szépen mosolyog 
Az ifjusüg szemébe, 
Nem is gyanitva mikor fog 
J11élység nyilni elébe, 
lIIagGI boldognak érzi, 
Csnk reményeit nézi. 
Hová merengsz? előtted áJI 
Egy lépésnyire a haJá I. --

3. ~s a gyertyaláng ellobban, ~ 
A rózsaszál elvinil, 

-'-
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Szél jött rá ki tudja honnan, 
Mely vidéknek ormirúl: 
Az a halál szellete, 
Öldöklő lehellete; 
Igy az élet rózsa és láng, 
Oda vannak mind egyaránt: 

4. Földi e testnek szépsége, 
Kétes, ideig való; 
Égi a lélek épsége, 
Biztos, örökkévaló. 
Hadd porhadjon el a test, 
Sirha viszem örömest, 
Tudván nem hal meg a lélek, 
Általa végnélkül élek. 

XXXVI. 

1. Ki ragyogni látod élted csillagát, 
Halljad a természet hathatós szavát: 
A gyenge és erős, 
Félékeny és a bős 
Meghal egyaránt. 

l 

, 

\ 

• • 

-73-

2. Légy gazdag vagy koldus, szolga vagy király, 
Ifju vagy elaggott, izmos vagy szikár: 
Egy csapással elejt, 
És rideg sirba ejt 
A kemény halál. 

3. Mint az őszi s:r.ellö fák zöld levelit 
Elhordja, ugy járnak szinte ékeid ; 
A tilost ne keresd 
Hát s tovább ne szeresd, 
Meri az elmerit. 

• 

4. Nézd a föld virágál, mily hamar virIt, 
Alig vetted észre szende ékei!: 
Fonnyadni siel már, 
Sz{vből sajnáljad bár, 
S hogy vigyázz,lanit. 

5. Ne igérj magadnak hoszszu élelel, 
A halál veled jér, s észre sem veszed, 
Hogy élted fonalú I . 
Elmetszi, nem lesz gál 
Semmi érdemed. 

, 



• 
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6. Hát IstentóI rendelt czélodhoz siess. .. , 
Orömet mulandó jókban ne keress : 
Hogy ba int az úra, 
A birói sz6ra 
Bálran olt lehess. 

---

xx,\:vn. 
• - 1. elmégyek az örömbe, 

Paradicsom szép kerlébe, 
Lelkem égi lakhel yébe. 

2. Iíeresztyén hitnek julalmát, 
Már elvészem diadalm,H. 
Az életnek koronáját. 

3. Lelkem Ábrahám keblében, 
Testem is nyugszik a földben; 
De vagyok jó remén~'ségben: 

4. Onnan hogy majd feltámadok, 
Krisztus Jézussal vigaftok, 
Azért lelkemnek igy szólok: 

... -----~.-
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5. Siess a boldog városba, 
A bová bé vagyok irva, 

_ A mennyeknek országába.-

6. OIUesz drága szép városunK, 
Az Istennel együllIokunk, 
Krisztus lesz ö"ökös lársunk. 

7. E városnak boldogságál, . -
Tündöklését s gazdagságát, 
Szent írás mondja mivoltát. 

-
8. Abban, úgymond , nem fénylenek, 

Nap és bold nem lündöklenek, 
Szövétnekek sem kellenek. 

9. MerI annak fényes fáklyája 
Jézus, kinel, szent orczája 
Ragyog s nincseo éjszakája. 

10. Abban oem lészen kevélység, 
Nem uralkodik az éhség, 
Szerelet lesz az elégség. 

11. Kesef\'ek 011 nem véreznekt 
Fájdalmak le oem szege'Dek, 
Csalódások oem epeszloek. 
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12. Rosz indulatok megszünnek, 
A kisértetek eltünnek, 
Nem lesz helye semmi bűnnek. 

13. Hanem lesz öröm, vidámság, 
Tökéletes ártatlanság, 
Szerelet, lelki nyájasság. 

• 
14. Leszünk hivek egyességhen, 

Mind fejenként dicsőségben, 
Háboritlan békeségben. 

15. Együtt gerjedez szereImünI" 
Együtt zengedez énekünk, 
Örökké tart idvességünk. 

16. Jézus, lelkek hü pásztora! 
Mikor majd ül a vég óra, 
Jultass el e drága jóra. - _ 

XXXVIlI. 

XLU. ZSOLT ÁR. 

d.Jt . a szép bives palakra, 
A szarvas kivánkozik, 

• - • 

• 

• 

-77-

Lelkem úgy obajt Uramra, 
És bozzá fobászkodik. 
Tehozzád én Istenem! 
Szomjuhozik én lelkem, 
Valjon szined eleibe 
lUikor jutok élő lsten! 

2. Könyhullatásim énnékem 
Kenyerem éjjel nappal : 
Midőn azt kérdik én lőlem: 
Hol Istened kit várlál? 
Ezen lelkem kiontom, 
És házadat ohajtom, 
Hol a hivek seregében 
Örvendek szép éneklésben. 

3. Én lelkem, mire csüggedsz el? 
lilii kesergesz ennyire? 
Bizzál Istenbe s nem hágy el, 
Kiben örvendek végre, 
Midőn bozzám orczáját, 
Nyujtja szabadítását. 
Oh én kegyelmes Istenem! 
Mell' igen kesereg lelkem ! 

4. Mert te rólad emlékezem 
E siralom völgyéről, 
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Sz~nt helyedre igyekezem 
Ez mségnek földérő l. 
Mélység kiált mélységet 
iUidön én fejem felelt ' 
A sok sebes viz megindul, 
Mint egy erös hab megzúdul. 

5. Sebessége árvizeduek, 
És o nagy.zúgó habok, 
Én rajtam öszveülköznek, 
Még is hozzád kiállok l 
Uram halld meg panaszom, 
Arczám Ilönynyel á7.tatom, 
Segedelmed ért esdeklek, 
Néked erős őr·izőmnek. 

6. Mondván: Isten én Ilőszálaml -. Miért f2llljtesz igy el ? 
T.enger habok vannall rajtam, 
Gyászban járok veszélylyel j 

Környül vett selboritoU 
A mélység s rám szállitoU 
Nehéz terhet, melyet Dem bir 
:re~\em, S megnyilt nékem" sir. 

7. Én lelkem, mire csüggedsz el? 

• • 

• 

• 
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Bizzállstcnbe s nem Mgy el, 
Kiben örvendek végre: 
Ki nékem szemlátomást 
Nyujt kedves szaba~ulást, 
Nyilván megmutatja nekem, 
Hogy csnk ö az én Istenem. 

---

XXXIX. 

,Peljlilhalad mim/elll' 

1. bizik a világ 
álnokságában! 

lllelynek minden sorsa 
yagyon elmúlásbaD, 
O hatalmassága 
V áltozandóságboll, 
Miként 8 földedéD)' 
V 80 romlandóságban. 

2. Inkább higyj a jégre 
Lerajzolt irásnak, 
MiDt e hitvány világ 
Vig álorc_liának, 

Mit kesergesz ennyir" ? _ 
~------- ---.. ----~------_. -----• 
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Sok szinl mlílogaló 
Képmlllall\sának, 
S fgéretből álló 
Csalogatásának. 

3. Ne higyj a világi 
Álnok emberelmek, 
Ne higyj csak ideig 
Mosolygó kedvöknek; 
Ne hig·.d a tünéken)' 
Testi gyön)'örölmeli : 
Egy szempillllntúsban 
Vége lesz ezelmek. 

4. Mondd meg, hol Salamon 
Temérdek ltincsóvel? 
1101 n győzö Sámson 
Karja erejével? 
Hol van szép Ahsolon 
Deli termetévol, 
S a I,odves Jónll!>\n 
Ny.\jus érzelmével? 

5. Mennyi fejedelmek 
S földi méllóságok, 
}{inllyi felségek 
S fényes Ill'nsúgol" 

r 

I 

, 

, 

• 

• 
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Elestek s oda letl 
Már hatalmasságok, 
Egy percz alatt eltünt 
Fényök s boldogságok. 

6. Mily rövid ünnepély 
E föld dicsősége: 
Egy zöld fát környezö 
Árnyék hivessége ; 
Talán ez órában 
Elérliezik vége, 
S fójdalommá válik 
Minden édessége. 

7. Valamit e világ 
Igér, változandó ; 
Tiédnel, ne mondd hdt, 
A mi majd mlllandó; 
Jobb oly jót keresni, 
Mely lesz mnl'ndondó, 
Melynek boldogságo 
V égoélkül állandó. 

, 

6 
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XL. 

1 Ilésil, ft halál 
Sirba ejtő nyilával, 
Vénet , ifjaIIemelsz 
KegyeLlen kasz:\jával , 
l\Hnden teslet elbont, 
Minden mivel elronl, 
Az idő folyásával. 

2. Az idö sem késik 
S egy pillantásig sem vár, 
Könnyü szárnyaival 
Hepül s dolgában eljár, 
A mely egyszer eimül, 
Soba mcgme.m Ifordúl, 
liIIindeni elltöve8sÜJÍI{ bár. 

3. M mely s,eml,ilhmlás 
.EI{ogyot~ s földbe tészen , 
.A:UÓlJog;vn nekünk 
Idő 1löhbb~n8m.jé8Zen ; 
Soha jobbra nem áll, 
V.lakil a halál 
Nem fog tolálni llészen. 

• 

• 

, 

• 
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4. A kerek ég alalt 
A mennyi gazdagság fér, 
S vilúg minden liillCSC 

Egy rövid 6rálncm ér ; 
lllert azzal ezulán 
Világból kimülván 
Egy 6rlll senki nem nyér. 

5. De meg leltet mindent 
Egy rövid órán vennünk, 
.A szép egeket is 
l\1i sajátunkká tennünk, 
Lebet egy órában 
lsten országába Q • _ 

.Királyokká is lemüir.1 •. ~ -
6. l\linden öröl,ségel, 

Reánk mástól :ullrau,wk, 
Most egy kézen v~yö"k, 
S majd mds .ké,zj)IL,Illj,.,doak, 
Ha egylől elesOnti, ~-
Mást jobbat ker~ii,\k, 
Igy nónel, s Igy apndpati. 

-
7. Az idö külöllhür. 

M,is örökségeioklól; -
lller! nz reánk nem száll , 

~--------~--___________________ 6-
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S nom mfiJ'od I' leinl<röl: 
Más helyó bon mús nincs 
MegIJocsülhell en Idncs ' , 
Nom veszszü l, s ',ii leinktöl. 

8. Jaj! hogy kivó njuk hát 
Időnket vesztege tni ? 
LegféltőlJb I, incsünket .. 
Onkónt sial'hn lemetni ' , 
lJ a szon lu I a n súg ball 

, Bllnbon, gonoszsúgban 
Nnpunltnt tö ltögotni, 

9. Lám ft gonosztévök 
Éjtszal<o scm ul usznak, 
Az ütat megálljúk, 
S mind addig nem nyúgosznak. 
Mig nem törhe rejlvén 
IIhlst, hálóba ejtvén, 
A pl'édúból oS1.loznok. 

10. Éljünk mig időn], von, 
A. nllmlmlltossóggal, 
Éljünk n dél. zinbon 
Fón)' lö világossággal; 
IIlujd elhalad n nap, 

F 

- 85-

s oz éjszaka ránk csap 
Temérdek vaslags6ggal. 

11. Lesz oka. tódulhat 
Árvize kesel'vünknek, 
Fol)'hat sürü könnye 
S zópora kél szemünknek, 
Ha most nem kedveljük 
S most nem engeszteljük 
Szlnét szenl Istenünknek. 

12. Jézus völegényünk, 
Lelkünk az ö jegyesse, 
lUikor eljö hozzánk 
Hogy magának jegyezze, 
Alázza meg magát 
Lelkünk s minden dolgát 
Éretle fék e vesse. 

13. Segélj áldott J6zusl 
Hogy tenéked szolgáljllDk, 
ÁrtaUon élellel 
Nálad kedvet találjunk, 
Végre " szentekkfll, 
A boldog lelkekkel 
Jobb kezed felöl álljunk. 
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XLI. 

1. Uram! flEHeted 
Készen vár ben nünket , 
Akkor fontba vet ed 
Főld i életünket; 
Emberek fiait 
Elődbe állatod, 
S a szivek titkait 
Kinyilatkoztatod. 

2.A hitlen nevesse .-
Bár hitem szentségét, 
Add , lelkem kövesse 
Annal, vezél' lényét ; 
Lelkiesméretem 
S szent igédet nézzem, 
Reményem s félelmem 
A szel'ént intézzem. 

S. A bűnösöl, útlwd 
El nem I<el'ülhetik, 
Akkor igazságod 
Mindenek hird etik; 
Igaz biró-széked 
Előtt megjelennek, 

-

, 

• 
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S ki mint szolgáltlléked, 
l\legfizetsz mindennell. 

4. Oh add, mig fol xtatom 
E földi bujdosást, 
Tiszta öntudatom 
Adjon vígasztalást; 
Előtted az erkölcs -
Szent ösvény i! jál'jam ,~ 

S ítéleted mint bölcs 
Keresztyén ügy várjarn. 

XLU. 

" K hUlásom /Ja/Id mc!! IN/ell'!' 

1: Utas vagyok e vih\ gban : 
Mennyországban 
Vál' öl'ök hazám készen ; 
A teslern csak lelkesü It por, 

--S-viszont a sor 
Ha rá jőn, pOl'rá lészen. 

2. RIinden nap hoz rám fájdalmaI 
H· , 

IV nyúgalmat 
Szivem sehol nem talál· 
l\lajd kár ér, majd búbán'at sérI, 



• 

• 
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Majd Mn kisérI, 
V égre eljön a halál. 

S. Uram! te látod végemet, 
Mert testemet 
S lelkemet te formáltad: 
Előbb mini lettek napjaim, 
Hajszáinim 
Mind egyig megszámláilad. 

4. Lelkemnek földi társ:ítól, 
Sátorától, 
Bizonyos a válása; 
De csak annak, ki Isten~ fél, 
S k,egyesen él, 
Lesz boldog kimúlósn. 

5. Atyám! hogy meg ne rettenjek, 
S hátran menjek 
A minden test útjára, 
Adj olyan súvel, mely féljen 
Téged, s éljen 
Sok lelkeknek javára. 

6. Néked napjaimnak Ura! 
Akár búra, 
Akár örömre jull.tsz, 
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Csendes elmével engedek, 
Bár szenvedek: 
Tudom, Illindenkor jót adsz . 

• 
7. Akármikor jön a IlJl lál, 

Bálran lallÍl, 
l"ájdnlmimnak vet véget; 

- Vigan fogok vele kezel, 
, Hozzád vezet, 

S ád örök idvességet. 

• 
• 

, 

,"=*",. , 

• , 

• 
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