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Reggeli imádság. 

Szentséges lsten! gondvisel ö mennyei atyám! ki 
nem egyéb, mint tiszta szeretet, és kegyelem vagy. 
Látom azt tanítja nekem Idvezitöm' szent val1ása, 
hogy "az Isten szeretet", 's azon boldogító vall á, 
nekem azt is parancsolja "szeressed az Istent tc* 
]yes szívedből, és minden erődből - szeressed fc· 
lcharátodat, mint tc magadat." - Ezen szrmt pa· 
raDcsolat szerént mel)' nagy örömet érzenék lel
kemben ez egész napon is, ha a' szeretet' lelke 
vezérelne engem, mely sok csekély sérelmeket, 
haragot, bosszuál1ást, megvetést, kevélységet, ma
gablzottságot, fösvénységet, és minden egyéb vét
keket kerültethet el ,'elem azon fontos gondolat. 
bogy "oz lsten szeretet, és én a' szcretet' Istené
nek szel'etö gyermeke lenni törckcdjem." Mely sok 
hasznos feltétele'kre, munkásságl'a, alázatosságra. 
mértékletességre t örömre, adakozásra, megbocsá-
• 

ta sra , 's egyéb 811ró sérelmek' fcl nem vételére ser-
kenthet engem azon gonclolat, "hogy szent lehes .. 
sek, mint szent az én mennyei atyám," és mely 
hathatós ösztÖnt Btlltat szhcmbe azon kegyes fel-



tétel, hog" a' te szent fiadnak Jezusnak szent pél. 
iHaj.lt, és ártatlan életét követhessem. Ezekért kü· 
nyöq;;ök tenéked, kegyelmes atyám! a' ~apnak, le~. 
e!sö fén}ében is. Esedezem egyszcrsml11d mmden 
rokoni mért , felebarálimért , hazámért, és fejed el
memé!'t , szegényekért , s.<:en vedőkért, ál' , ákél't , 
áZ\'egyekért, jóakal'óimél't , és ellenségcimEh'(. 
." tvam! halld·meg szel'ető gyermeked' cseuezésér. , 

Ame n, 

E S t C I i i m á d S á g. 

Örök Isten! egyetlen egy legtökéletesb fel-
, 'k' 'I ' I ' seg , ' I va tozast so la nem szen\'edsz termeszeted-

ben , de te rajtad kivú l minden tel'emtmény a' na
pok' ráltozási alá rekesztetett, JUi is, halandó em
berek , egyéb ,'áltoúsink mellett, mindennap' utól
só ol'áinha sietünk. Szomol'u gondolat volna ez 
elottünk, ha ama' szent remény nem tápláina min
k~t, hogy majd életünk' utólsó éjszakája után jő fel 
mlOcktink boldogabb .Het' hajnala, melyen felser
kent minket az élet' ura az örök boldonsá"'" soha 
le nem meuü nappalára, Ezen vi .. asztal: "~ndolat 

'd o o 
erot, a, nekünk hamar lemenő napjaink' terhe' hor-
J.oz~sara, Oh mely sok nyugtalanságokban áll mi
nd,unk csak egyestejére szállott Dap is, Valóban, 
t:,~ak alln~k le~et kielégilö ül'öme s' nap' lementén , 
t;ill1c1o, ~2;I \ c I lS' " I lk ' , 

<:: a . c ' lesmClcle csendes. ki sok , 

, 

• 

, 

jót telt a' lizeul"edo emberiséggel, és minden köte
lességé t, ha szintén legkisebb \'olt is az, tehetsé
ge szel'ént betöltötte, ki tisztelte az Istent, és ben
ne meönyugodou, ki szerette fcl eba"átját, és sen
kit akarva ellenst!gé \ é nem tett_ Csen(Jescn ter
jeszti-ki az il}elll'e nyugtató fátyolát a' hives éjsza
ka. \"Cle nyugsz ik a' csendes lelkiesmél'et, az tr 
" ígyáz nyugalm~l'a, Boldog jutalma a' tiszta l élek
nek! - Szent atyám! élles Istenem ! ezen kineset 
en gedd nekem birni, és ezen nyugtató jutalommal 
áldj _ meg engem ez éjen is az én rokonimmal , 
lizel'ettimmel, 's minden hozzám tartozókkal együtt. 
ld\'ezi tö m' szent nevében esedezem hallgass-meg 
engem! A ro e n, _ 0-

Templomba menetkori imádság. 

Szent atyám! kegye lmes Istenem ~ háJát adok 

neked, hogy nekem idöt, 's modot engedtél szent 
házadban mostan me ... ,'elcnncm, En .. edd érzenem , o o 
és ruegfontolnom, mely szent, és lelket vigasztaló 
hajlékba léptem-be. Az egész természet ugyan a' 
te véghetetlen uicsöséged' hajl éka, és temploma • 
és az e"'cknek c"ci is té"ed be nem fo~ hatnak; o o co ..... 
de mé" is ruely szent érzetre buzdit engem azon o , 
megható gondolat, ho;;y itt, e' szent helyen, a' Vi-

Ja,..' larmáitól minte"y külön l'álva, azokkal együtt. o o 
kiket szel'etek, kik(;t vél'ség, rokonság. és vallás', 
's pólgári egyessé,,' szent kötelei füznek hozzam, 
uokkal , mondom ~ együtt imádhatlak l é. tiutel-



hellek. Szent atyám! kegyelmes Istenem! szám. 
IT cn "'em is azon tc hozzád hív lelkek közé, kik I:, 
'l D db' k ' té<red szeretnek, imádn ak, 's benne .znn S7.I\'vcJ, 

Énekek' 
D cl ' lélekkel. Atyám! hallsasdpm~g ese ezesemet. 

A ro cn. 

_ .'-
l\lás imádság Templomba menetkor. 

Beléptem, édes mennyei szent atyám, imá· 

dásod' 8zent hajlékába; szenteld-meg lelkemnek 
minden gondolatit I szi"emnek minden érzeteit I 
nyclvemnek téged magasztaló, hálaadó 1 és esc
dezö szózatait I hogy imádásom fel&égedhc2 méltó 
lehessen. A men. 

Templomból kimenéskori imádság. 

Kegyelemnek szent atyja! Im elötted nyit
~a á,n ~zi"em. lelkem I minden gondolatimmal , és 
erzeseJrnmel egyntt. Szenteld_meg ezeket ez mai 
nap' további folyami1tjában is. Szentelj-meg min
dentin, ~s mindenben, ben az én hajlékomban, 
kiln al en hajilkomon kivül. Amen. 

• 

rendszere 
, 
es foglalatja. 

HÉTSZAIi:I ISTENI DICSÉRETEIi: : 

I. ""VOCA'r}OK. Bemenetelkol' , és 
szent Ige olvasás elött. 

II. VASÁRNAPI magasztalások, és ese-
l dezések. 

IH. Hll'I'KÖZNAPI magasztalások, és 
~ esedezések. Reggel, és este. 

b 
J 

l 
I , , 

IV. TÖREDEUfES (poellitentialis) ESE-, 
DEZESEK. 

INNEPI ISTENI DICSÉRETEK: 

I. AnVEN1'J vasárnapokon. 
II. NAGY IÜRÁCSONI magasztalások, 

és esedezések. 
lll. Ú~ Esz'rENDEI magasztalások, és 

esedezések. 
IV. HUSVÉT ELÖTTI HE'rEKEN. Vasár

nap. 
V. NAGV PÉNTEKEN. 
VI. HUSVÉTI magasztalások, és ese

dezések. 
• 

VII. ALIlozó Csö'I,öR'I'ÖKÖ". 



rI/I. Piii\KÖS'1'1 
esedezések. 

magasztalások, , 
es 

I X. Ú III VACSORA I magaszf alások , és 
esedezések. 

J\ ÜLÖNÖS AIf/\ALMl ISTENI 
D1CSEHETEJ(. 

I. /'ÖZÖNSÉGES CVŰLÉSI magasztalás , 
és esedezés. 

JI. Templom szenteléskor. 
lll. Pap szenteléskor. 
IV. Had és illségkori esedezés., 
V. Betegségben esedezés. 
Vr. Csallások' idején. , 
VII. Aldás bő" termésért. 
VIII. Új házaspárok' megáldása. 
IX. Hazáért, és Fejdclemért. 
X. Hitben való állhafatosságér!. 
Xl. Vallástétel a' hitl'ól. (Confinlla

tiokor. ) 
• 

XII. Utazók' éneke. 
XIII. Berekesztó magasztalások. 

-_',"0 <: __ 

Jegy r:. é8. 

t 

, • • 

, 

• .' 
, 

, 
, 

Al. Enellek eliitt ezen ,".yek " k'" : rt .. k . " uze z a 1 
~O~O ',azon f.nellek' ll;uonlö mclodi.ijára itia si!. .... 
n~ ; il mely Enelu~ k elött ilyen sorok Djncs~llcb , 
azoknak tulajdon 'Jlclodiájok Vi,ln. 

• 

HÉTSZAIU 

, , 
ISTENI DICSERETEK. 

• 

--", •. - -
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• 
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\ • -

, I. 

INVOCATIOU 

Bemenetelkor 

XLIlI. Zsoltár' 4. vers 

Isten' szent házóba bemenyell, 
Az én Uram' elejébe , 
A' ki öröme én szivemnclf. 
yigasságban neiled éneille" , 
Es hálát adoll szüntelen 
TenélICd úr Isten! 

• 

erll/. Zsol/ár' f. vera . 

• 
U r Isten! ltész az én szivem, 
És azon vagyon én lelIlem, 
Hogy tenélICd éneileljen, 
Háladásban zengedezzen. 
LelI,em' minden gondolatja, 
Szivem' buzgó indulat ja 
Imád téged, oh véghetetlen, 
Mint illik, lelIti tiszteletben • 

• __ '0_-

• 
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t. Uram! templomodba gyülWnh , 
Színed elött megjeJcntiinh , 
Felséged' imádására, 
Segítségül hivására. 

2. Buzgóságra sziveinhet . 
Gerjc5zdwfel, és taníts mmhct , 
Szent igédben hogy épilljiinh, 
Igaz . hitben idvezüljünl<. _ .-

• 

Te - remtö nagy Is - ten! Ri la-Ilo-
• 

zol mennyben, Magasztalunll té-ge-det 

Zengö d~ • csé .. ret .. tel, For-ró tisz-

te-let .. tel, Emlitj\1k szent neve .. det . 

• 

l 

• 3 

Szent Ige olvasás elött. 

1) 'I'lfgcd illet ,ír I s/en. u 

Vi .. lá .. gosság' szent atyja! Je
Fel .. sé-öed' ma .. gasz-tal-ja Szánk, 

Icnjél-meg IIöztllnk; 
szivünl" és lelhünk; 

Szí-ve .. in .. !tct 

hát buzdí - tsad, Szent lel-lIed - del 

elménh' vi-Iá .. go .. sí .. tsad. 

_.- • 
• 

• 
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. 
Légyen heu - ves az 
)lellyel szi - vünll most 

al-do-zat , 
ál- do-zott, 

E-Iöt.tcd oh Is .. tenség! Hit i-mád a' 

mindenség; Mi tö .. Jiinh is áluott lé" l , o. 

Minhet he - gyel - meu - be • vegy. 

Uram! tc hozzád hiáltunl. 
L' . I ' egy ml VC Unll, szívből hivunh' 
HaUg~ssad-mcg IIönyörgésunk', ' 
Szentel,d:, ":,eg cgybcgyiilésünk', 
Hogy cpulJunl. 8zcnt igédben 
Most, és mind öröh.hé. Ame~. 

-.-

, 

, 

• 

.. 

\ 

• 

• a 

• 

lJ, 

VASÁRNAPI l\'lAGASZTALAsor\, 
, ' 

ES F,SEDEZESEIC 

Háiaadás Ist.en' 

I 

1. Ad .. jllnh há .. lát minrln;yá .. jon 

" 
Az atya 'úr Istennel!, És mondjllnl: 

.. 
di-c!'é-re .. tet, Mint tc ~ rem .. to 

Iste .. niloh .. neh; 

2 



, 
VASÁRNAPI MAGASZTALÁSOK 

gyűjtött most min ~ lict, Hogy ün .. ne -pet 

szen-tel.. í .. géjével él- JÜDlt, 

2. Hegyeimcs atya Isten! 
Te vagy úr miodenelten, 
ui megjeleJitéd magad' 
~zent igédben itt e' földön, 
Es solt csuda tétel id ben , 
A' te áldott fiadban; 
Mi kegyes Idveútőnl,beno 

o 

Co Lé'Y I,egyelmes minekünl" 
Bírj, és segélj bennUnitet, 
Gerjeszd fel mi szivünltet, 
SzenteId.meg buzgó lelllünket 
Hogy rólad vallást tehessünll ' 
Szentűl elmélhedhessünk ' , 
'S téged méltán tisztelhessüoM. 

4. Világosítsd elménket 
Vigasztaló I.U'eddel ' 
~ápláljad hiv lelkünket 
Eletadó beszédeddel 
Erősíts mcp:, áldott i~ten 
Szent iged értelmében ' 
Minden té\'clygések 6::1I:n. 

-

, 

o 

• 

• 
, 

o 

• 

, 

r 

• 

• 

, 

És ESEDEZ.ÉSE~\.. 

5. Jgazgassad elméjét 
, , 

És minden tanuságát, \ 
V ezerei d szivét 's nyelvét 
A' mi Iclhi pásziorink~alt; 
É sohtassad élméjel\et 
A'tc szent beszédedre 
Figyelmes ballgatóinak. 

• o 

6. Tarts meg ininden idöberi 
~inkct az igaz hit~.cn; 
Es igaz értelmében . 
A' Szent Evangeliumnalt, 
Legyen foganatos Ilöztünh 
~asznos hegyes beszéded; 
Es minden jóra, inté~ed. . 

7 o Hogy soll népek ie hozzád 
Megtérjenelt bűnöl,bö); 
Es téged szolgáljanal\ 
Tiszta szívb öl, és lélekből; 
Mint teremtőt imádjanaIc; 
Mint atyát tiszteljén~l{; " . ' 
'S szent törvényedben élJenek. _._-

o o 

- I S t e o' t ö k é I e t e s s é g e. 

1. Vidám szíVp"cJ, ,'íg zengés - sel 
2* 

7 



8 \ 'ASÁRNAPI ~1,\GASZ'I'ALÁSOK 

-~ .-
-

u- run .. 

--
kat, 

. tól é-IöIs-tent, HegyeImes 

Ri e -gye-dül mennyet, föl- det" Minden 
'"> 

! •• 

-s 

állato .. kat Formált, szer .. zett, táplál, 

él .. tet, '8 szép rend-szcrben tart-hat. 

2. Lenni téged hiszünk, atyánk! 
Áldott Istenségnek, 
Nincsen massa, azt is tudju1l 
Seholegységednek, .. 
Egyedül vagy feje, 's vége 
Mindenben mindennek, , . Halhatatlan, 8 nagy ereJe 
Van szent felségednek 

• 

• 

És ESEDEZÉSEK. 

J. A' te örök egységednel. 
Nincs testi formája, 
Mert nem vagy test, távul tőled 
Annal, gyarlósága, 
Semmiben nincs szcotségednell 
Testhez hasonJása, 
Nem járulhat felséged hez 
Test' halandósága . 

4. Te, hatalmas erőd által 
Áldott Rrisztusunkat 
A' halálból feltámasztád, 
Saelíd Megváltóokat, 
És ö neki mennyen földön 
Adtál oly hatalma', 
Hogy választott hiveinek 
Halál már nem árthat. 

5. Ezért valljuit, hogy csalt téged 
#Illet a' királyság, 
Végnélhiili hatalmassag, 
Mérhetetlen nagyság, 
Angyaloutól '8 embercJuöl 

Dicsöség I imádság, 
Egyetlen egy imódaodó 
Felséges uraság. 

6. Dicső lell~ek, szef"áfimoll, 
Aldjatoll az; Istent. 
MWndjátok ezt, mert énlt.:mli. 
Nclli bogy: "S~CDt szent s~~nL!·1 
Buzgó szivek itt e' fölpön 
~oDdj8tol\ mind ament. 
Aldott legyen dicső neve, 
1\lcnny föld mondjon ament. 

9 

• 



ro VASÁRNAPI ~1AGASZ1'ALÁSOK, 

Di csó ités. 
"S':.-erel , ,'mád , mag a"::'/al." 

1. Dicsöséges úr Isten! 
Mi.ndenbató felség! 
Kit imad szent örömben 
'S hirdet a' mindenség. 
Angyalok meghajolnak 
Előtted 's tisztelnele. 
Menny, fO ld, tenger hódolnak 
::Xcked J 's meg szentelnek. 

2. A' napok' ezerei 
• Hiáltjál\ : "szent, szent J 

Szent az Ur, &' mennyei 
Felség alatt és fent. 
Fenn az egeb' holt jain , 
Alatt föld' határin; 
At csillagok' sorain, 
A' harmat' sugárin. 

S. A' nappal' világában, 
Az éj' gyász lepléhen; 
A' hajnal' pirultában, 
Az eSlvél y' csendébcn; 
A' tengerek' síkságán, 
Hol víz.özön gerjed, 
A' setétség' országán, 
BoI hallgatás terjed.-

4. T éged élök imádoak, 
Kik általad élnek, 
Téged holtak is áld nak , 
Kik benned remélnel<. 

szent !,~ 

• 

• 

• , 

, 
ÉS ESEHEZ ESCK. 

Az élölt hözt szerelmed 
Ragyog 's imádtatib, 
4' holtal, I'özt begyelmed 
Ort állni monda lik. 

5. Imád lelltUnit úr Isten! 
Hála·érzetében. 
Részt vcnUnk e' nagy minden' 
Öszves zengésében . 
A' menoyország' fényében 
Halld meg teremtményid', 
'8 hogy szívUnk' rejtehébe 
Szállj, bérünk gyermekid. 

lsten végh etetI en terellltö. 

! "Pilágollóg' _<;.enI al!lj a .1I 

t. Téged illet, úr lsten, 
Végetlen dicséret, 
E' nagy 's éhes mindenben 
Legszentebb tisztelet. 
Leborúlunk, elgondol_án 
Dicsöség"d' 's felségednel, bódólván. 

2. Mindent bölcsen teremtél 
Mennyen földön, lsten! 
3Iinden, a' mi érez, él, 
AJtalad él 's áll fen. 
É,.~élletlen valóságok 
Ep &eiteK, és ez.eroyi viJá,sok. 



• 
VAMRNAl'1 ~IAGASZ'I'Ar.ÁSOK 

3. Teremtésed' nagysága 
'S csudálandó rendje, 
Teremtményid' sollsága 
'8 hez ed' minden mive 
Felségesebb, mintsem Jelhünlt 
Felérhesse, 's megfoghassa értclmUnl~ , 

.' Elmerűl .elménh, Isten! 
Ama' gondolatban: 

. "Te vagy a' véghetetlen 
l' elség c' világban, 
Kinél nagyobb 's felségesbet 
Nem gondolhat clménlt dicsöségesbet.'f 

5· Im föld;g leboruluni. 
EIQttea egy Isten, 
Kiben véget gondolnuDll 
'S határt lehetetlen. 
Fogadd hálás imádtisunk', 
'S imádásban ne tudd fel gyar]ódgunh\ 

O. Szent hitünk azt tanítja, 
I;logy ay fö általom 
Eltünket boldog;tja, 
Bogy semmi hatalom 
Nem árt nekünll akaratod 
Ellen, velünl. lévén kegyes jóvoltod. 

7. Isten! halld meg s.ivllnknek 
Hálás dobogását, 
Fogadd el hiv lell.Unknel. 
Buzgó áldozatját, 
Melyet a' nagy taremtéssel 
Együtt emel ho .. ád öröm. éroé ••• 1. 

• 

I 

És ESEUEZÉSEK. 

Öröm Isteni tiszteletben. 

t. Örvendezünl, örömünkben, 
Felséges Isten! 
Hogy magaslotalhatunk 
Téged léleuben, 
A' te templomodban J 

Felséges atya Isten! 

--!!. Csak ez nekünk vigasságunk, 
Felséges Isten! 
Hogy I.uo,ik neved 
Szentségben itten, 
Dicsértessél tölUok, 
Felséges atya Isten! 

3. Tartsd-meg áldott békességben, 
Felséges Isten! 
E' kitsiny sereget, 
Az igaz hitben, 
Szent tiszteletedben, 
Felséges atya [sten! 

4. Hirdettessed szent ígédet, 
Felséges Isten! rar ta-meg szeretetben 
Es egyea.égben, 
Aldd.meg éleIUnl •• t, 
Felséges atya Isten! 

5. Zengedeznek mi. ajakinIt, 
Felséges Isten! 
Örvendetes sBókban 
Dicséloetekbeu , ' 

13 



V'.4SÁRNAI'I ~IAGASZ1'.~LÁSO)( 

Ekes éne]tcltbcn, 
Felséges atya Isten ! . 

6. Áldott vagy mennyen és fől dön, 
Felséges Isten! 
Dicsőséged fényli It 
Bölcs miveidbcn, 
Szent vagy, öröhké szent, 
Felséges atya Isten! 

Isten' hatalma. 

"Oicsér téged telyc8 st:. ivem" 

t. E' szent napon örvendezzünIt, 
Hálát ze!lgj~~I, az úr Istennel" 
Magaszu~lj~h ti~zta szívböl, 
Buzgó hitből. Aldás nevének. 
Leborúlva dicsöitUnh 
Nagy Istenünl<, háladásunItb.n, 
Lell<esitö beszédeItben, 
'8 énekekben 'szent örömünh van. 

• 
• 

,2. Mert nagy az Ur és hatalmas, 
Diadalmas istenek felett. 

• 

Teljesiti a' mit altart, 
1\fert mindent tart, a' mit teremtett; 
E' föld roppant kereksége 
'~ teljessége hatalmában áll. 
Ovéi a' fény)ö cg~k, 
Napol< 's földelt. Ö mindeut táplál. 

, 

I 

, 
• 

• , 

És ESEDEZÉSEK. 

3. Azért c' nagy urat szentell 
'S buzgó lelhelt imádjál! mindég,' 
Hi mindent alhotott bölcsen 
Alatt és fenn, mint fq bölcsesség. 
Pásztorun h ö és biráJyunk, 
Fc1t~Ió.hml{ benne ~indcn jót, 
Egy Istenneit ötet valljuit, 
Í\1agasztaljul, mint legfőbb valót. 

4. Hit, remény és hiv szeretet, 
, 8zent tisztelet buzd~ts~ lcllmnl,' 

IstenUnl,hez, hi mivé ben 
y éghe~ctlcn, '5 jó atyánk ncl\iiolt. 
Örizzüll-:meg minden bŰDtöl 
'S vétlt.s tettől rövid ~ltnnI,et, 
DízzuIt áldott Itegyelmére 
'8 tetszésére testünl,' 's leIMinIlet. 

lsten' good \'iselésc. 

Reggeli hálaérzet. 

~IOk ~;erc!lol(flok Istene."~ 

" Ob egyetlen egy Istenség! 
Kitől függ .' nagy minden.ég, 
Dicsö vagy öröl, ha~almadban. 
Az angyalolt és emberelc, 
A' menny, föld és a' tengere" 
Vannalt 's állnalt szent óltalmadbao. 
Te benned vagyunIt és élnnk, 
Atyánk! .zivünltböl ti.zteIODI" 
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!l. To benned volt nyugov6s\l ltll, 
Általad mcgójulásunh, 
Mert fedezete. Jwr;yclrncBségctl, 
Es most éjjeli ólmunhból, 
Csonde. ICsli nyugnJmunllból 
Újjó 1I1.llIe gondviselésod, 
'S c' 6f'.C!nt nar' LUndöJdö fénye 
Uj éleI' 'I "Id.,' reméJIY., 

i. Azért Bzent neved' tisztcljiih, 
LclhUuhct nehed BzcnlcljUh, 
Fogadd~cl atyánl, imádúsunh', 
'l'éged ,zólgólnul, Jcllwinh , 
'S óldnah minden tctomcinh. 
Doldogítsd földi útoz6aunh', 
Mig hozzád, áldolt lIirályOnl,! 
Édos ha.ánl,ba jUlhatuull. 

' •. Szent igéd' telyesítése, 
llivatalunlt' betöltése, 
Lesyen IclhUnhnel, egy öröme. 
E' szent nap is béltcssógbcn, 
J ,cll\i '8 testi csendességben 
Szent.lt.ssél, éplllotunllrc. . 
J\t;lcs beszéded birjon minl\et, 
'S igazs.ssa lérésinl,"!. 

, 

• 

• 

IslI'" lIIin,lcu fCl'clIIlroén yck l i'i l 
dicsúiftm(\ó. 

1. Dic8űUlt hclycl1cn , 
1\1cnnyci par~dic80mban 
lIih vIS",ho" ott fc~n 
V."6hctctlcrl búlcJ06sughan, 
Vagy.toh mcgújtllt itllapothan, 
Az Úr; nagy nevét énclHlz6b .. n 
Magasztalj6tolt vigasságban. 

2. Alujátoft Oz Urat, 
lIik csal, II nohi •• olgáholt, 
l.elhi tisztnsúgban 
'fllndöldö szép IlOr-anGyaloll. 
Ti is nnp, és hold és csillago" 
Múlyú" 1'é11yl<1 vilósgal birto", 
lJálával őt mas,szlaljáloh. 

3. Egeh' soh részei, 
Világol, nasy leljessége, . 
Természet' mive;, 
Tcremtménycll' II nWnbsége, 
Melye"et ISlen" bölcsessége 
Ily éhes renddel clintézo, 
Aldasséh lllleleh fcl.ége. 

Ij:, Csúszúroh, hiri.l) 01, 
És földi nOGY JIutajmasok, 
Nemzctett, orS:l'.li6ol" 
Alau"alóh, uj'j){Hlosolt j 

'GttTt' . :u, :'-
• 
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Atyák, anyáh, lellli pásztoroh, 
Ril, Isten' törvényét szóljatol, , 
At teremt ö t ti mind áldjátok 

5. Ti is, szép tavaszi 
Virághoz hasonló ifjah, 
Szü)öh' örömei, 
'S reményi gondos atyá.ak, 
1.'iszla életü kegyes szüzek, . 
Bölcs érielmü J és tisztes vénell 
Az Úr' nagy nevét dicsérjéteh. 

, 

6. DicséreJ; dicsöség, 
Tisztesség és hálaadás 
At szentelt uránall, 
Legyen örölt magasztalás, 
Riben nincs soha megváltozás, 
Vagy ígéretben meghanyatlás, 
Töle fejünk-re szálljon áldás, 

lsten' jósága és bÖJcsess~ge. 

t. Dicsérjétek az Urat, 
Mert ö ad minden jókai; 
9rök irgalmat mútat, 
}j:s kegyelmébe juttat; 
AIdott az Isten. 

2. Az istenek' Istenét, 
Ri választott szent népét 
Bírja mint örökségét, 
1?icsérjétek szent nevét: 
AIdou az Isten. 

• 
, 

És ESEOEZI~SEK~ 

3. A' minden urah' urát, 
A' lii ajánlja magát, 
Hogy adja szent országát, 
Dicsérjétel\ jóvoltát. 
Aldott az Isten. 

Ii. Hozzá hasonló nincsen; 
A' magas mennyet bölcsen 
Ó alhotta, hogy hintsen 
~Iinden jót onnan bőven. 
Aldott az IstenI 

5. Hét égö szövétneket, 
Napot 's holdat teremtett, 
Hogy látnánl. mindeneket, 
AJelyel •• t elrendezett. 
Aldott 3Z Istert, 

6, A' nap' fényét nappalra 
Teremtette munhára, 
A' holdat éjszal,ára 
4dta nyugodalomra. 
Aldott az Isten, 

" 
7. O szolgáltat eledelt 

M,inde?n,.h és lal,óhelyt, 
Javaltaral adott jelt 
Neltünk, midön mcgszenteJL 
Áldott az Isten. 

8, Sokszori ioséginl,böJ 
VeszélytöJ, elJenséaröi 
'S 'd D , mm en szühsé"cinkböl 
Migmentelt jó I,cdvéból. 
A lou az Istcn. 

19 

• 
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9. A' mennybeli nagy Istent, 
Az urat, at hi mindent 
• E lctilnhre teremtett, 

l,mádjátol{, mert ö szent. 
Aldott az Isten. 

lsten a' fó 'Valóság. 

\. illiDdenható fő valóság! 
Ri vagy fénylö vLlágosság, 
Mennyen földön egy uraság, 

2. Téged vallunk és dicsérünk, 
Te vagy hegyei mcs Istenünk, 
Világosságun h, rcméoyünlt. 

• 

• 

3. Nincsen ncMtnt, több Istenünl" 
Hozzád hajol tcslünh lelhüoH, 
Me,:t szent atyánlmal\ ismertink 

• • 

4. Urall\.Odó irgalmasság, 
Te vagy élö hat~lmas5ág, 
Szc,"tet és legfőbb jóság. 

5 . Tartsd-meg köztünk a' szent hitet J 

Szenteljed-meg életünl\et, 
Adj hazánkban béltességet. 

6. Tartsd-mcg köztünt, at bölcseket , 
Szent házadban a' hiveltet, 
Ifjahat '8 tisztes véneNct. 

'7 . Virúgoué'h szent valtásunl, ,_. 
Lelhi 's testi szabadságunll, 
Legyen iga't tmlomimynnM. 

• 

I 

• 

, 

, 
Ils ESEDEZ ESEK. 

U. V.,éreljed leUIe!nl\et ,. 
Bírjad jóra szj\!em~et, 
Jővel tartsd.meg éleWnl;tt •• 

9. Dicsértessék Is!ens~~e~, 
Adasséh.meg d''''Ij;$jlged, 
JIIagasztaljon minQGI\ tq"c!, 

Esedezés Isten' szent jg;é~~' 
fogana'jáé .... 

l lDjClqlJ,1I ~e(lIekpt!! 

1. Mtndenb~ &Ie!', 
T~rcmtménrid' ~~e. aJT!.!'! 
Sen t házAd s.zer.lme 
Szjveirohe! Im m.eg~atja, . 
Rólad zeng énC'1ö'nh" szá_lIlja, 
Boldog, ki beszéded' ballgatja, 
É ... en t Igédet tanulhatja. 

2. Szenteid.meg! úr Isten! 
Bu'gó igyekezetDDket, 
Bogy hozzád iIIendön 
Tehessuh tiszteletünket. 

• 

Töltsd·be szent lelkeddel szivünket, 
~zenteld.meg gyülehezetOnket, 
Aldd.meg Unncp--szentelésünllet. 

3. Adjad, hogy szent ne. ed' 
Bazgó szivvel dicaérhessUk, 
T6kélet~sséged' 
Inl.ébb inkobb ismeth.ssOI., 

i 

• 
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Slent akaratodat tehessuk, 
Magunkat szentii! viselhessüh, 
Hitünk' vég czélját elérhessuk. 

•. Tedd "lövé Mztünh 
Szent beszéded' hirdetését, 
Hogy lellli örömmel 
Vehessük annah intését, 
Láttasd ígéd' gyümölcsözését, 
A' szent életneh. terjedését. 
Halld-meg néped' esedezését! 

s. Halld-meg, atyánk, mikor 
Életet és egésséget 
Hérünk, 's ezek mellé 
Lelki 's testi békességet. 
Adj földünkön termékenységet, 
Ne bocsáss reánk ellenséget, 
V égy .. 1 rólunk minden inséget' 

-
• 

-.-_._.--- -
• 

• • llI. 
• 

r HÉTJ\ÖZNAPI iH .-\GASZ-r .\LASOli: 
• 

• 
• 

, 

ts ESEDEZ.:SEI\. 

Ite"'o-el és eS(H. ,,,r 
Reggeli h,í\aadá. 

s k ö n y ii r g" f~ S. 

Adjunl\ hálát a' mindenha· tóna", 

Id .. vczitönb' dicsö szent aty. já - nak, 

Mindencl\Och bölcs al Ita tó - já nah . 

Teremt .. holdopitó-ja nalc . ., . 
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2. Hál. legyen te néked úr lste.n, 
Hog,. e l éjjel minket \'édelmedben 
?tlegtar-tottti l áldott héhességbcD, 
Mc-göristél mloden gonon ellen. 

3. á-t ránk ! bU7.gó szívvel esedezünk 
Légy e' mai napoD is mivelünk, ' 
Segedelmed' ne \'ond.meg mi tolnnH, 
\igyá .. r"i.ok,mintl",rőbb ,édelmünk. 

• 
4 . Oltalmaz .... meg hantol és gonosz.tól, 

Elméioket ,étkes gondolattól, 
Sliveioket tiltott indulattól, 
:Xyeh'eioltet arta1mas szózattól 

• 

5. Adj menoyehboI segítséget neu.ünl\ , ~ 
Bölcsességed legyen fő veoédlnk , 
Hogy életünk és cselel.edetünJi 
Redve. lesyen elötted Istenünl •. 

II. Adjad orok kegyelmes Istenlink, 
Hogy n.lelked legyen mind ég velüDk, 
~ ig .. bit neyekedjek bennl1nh, 
E. gyümölcsöt torOló legyen lW.tiiQk. 

'i. Le;yen neked dicsöség ur Isten! 
Ki lakozol DlenD)'ben fényességben, .. 
Tarts-meg minket a. éla saebThitbeo, • 
SaeDt radnak JézDSDak nevében. 

• 

• 

És EllEDEZ ÉSI;K. 

, Dicsóités. 

!. Szent s%ioed elött állunk 
Mindenható felség! 
Miveidben csudálunk. 
Téged fő bölcsesség! 
E' "ilag' lármáltól 
Imé knlön 9álva, 
Szivllok neked III eghajol. 
Szentséged' imádva. 

2 . .As tPIIIIt 8eI!iatéd 
Fénylő csiHa~lWal, 
Szépen feIél.esitéd 
Sok ezer napollkaL -
Kimérted mindezeknek 
l{öröltet 's _JÍtjok,a.~.J 
Rendehed : mig lélc~,.ek 
TartsaJ, J!ályájok.t. 

3. MiDt bí. -tiuuk, Oiegonih 
Rendjeltet útjokat. 
Pályájokat bev~zi_k, 
'8 Osat jah viláf::okat. 
A' .csillagok' lakóji 
Tégedet tisztelnek, 
Napok' "oldal<' •• lóji 
lmad..ak, birdetnek. 

, 

q. M~ly saamtalan nép mondj .. ! 
•• ~ar;y .' 1D!a.denható! .. 

-
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Mely temérdell nyelv szólja: 
"Dicso a~ alkalÓ !H 
Ki "'égetlen áldáait 
Mindenfelé szórja, 
'S a' mindenség' lahójit 
Hálára unszolja. 

5. Minket is eJ nagy világ' 
Szép rendjébe füzvén, 
Horonául alhotál, 
Isten, e' föld' s'lÍ.oén. 
Pórhól vetted testtloker, 
Ez pórra leendö; 
1Icnnyból adt.d lelkünhet, 
Ez mennybe térendö. 

O, Emberek imadjátoll 
.. \z aid olt teremtőt, 
Regyelmét haJaJjátok 
Tisztelvén szívool ot. 
A' földtöl majd megválva 
Lelkünk, a' mennyégben 
Tisztábbao imádandja 
Szentebb dit9öségbeo. 

, 

Természet' rendszere Istenhez int 
felemelkedni. 

". Yilagouág' a!:.etrt ilIgja." 

l. feliégesek miveid, 
lsten! e' mindenben, 

• 

• 

, 

, 
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Szépek intézeteid 
Ez ékes rendsze-rben J 

Öszszez,engó sokasaga 
Bámulandó hatalmad' bizOD].ága. 

~, Most a' reggel hinti el 
AJ nap' fény. tengerét 
Mennyen földön <nönoel. 
'S látjuk sok czerét 
ÉJö 's éuö teremtménynek 
Hálát adai a' dics o teremtlh:Jek. 

3. Majd az est borit fátyolt, 
'8 nyugalmat mindenre, 
Ekkor a' "",11.gos bolt 
Felettünk felfed .. , 
Bagyogtatja fénysogarit, 
Napok lepvéo a" menoyország' határit. 

-t. Szent elmélkedésre VOD 

Minket az écz.ct, 
Bogy oly sok .,ilagokon 
Isten tart orke%.et. 
~ pillaua. bten nélkül 
OSZSZf' ontna mindent, mit az élet nul. 

S. ' -igasztaló képzet ez 
Gyarló teremtménynek, 
ljogy mindent lsten rendet; 
0. at!ja mindenneh, 
Ultól élet su .. ározih. 
Kitól i5röm ~ boldog létel lIarmosill. 

6 . RöII llcrc.szt.ek lerbt'IDe~ 
E' ' 5ond()'.t 'idit, 
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Ha fajdalm ah sínyletneh, 
Ez én et megújit ; 
A' szép rend' elgondolása~ 
Éltunh' rendje' teljes hasonlitása. 

1. Ebböl ere'<! les .. entebb 
Örömünil kebIQnl<-ben, 
Ebböl "erken l"{!b"lcsebq 
Eszmélet lefkllnkbeA. 
Bitnrih lt eUős .... eyot veslcn, 
'l\td'vá:ll ,lsteh .yb}ürik va-n's velll'nh leszen. 

•• 

Bí1.Oda:ldm Isten'bdn. 
• 

Reggeli bála. 

• 
-En " ,des 

Ii -te- nem! Nag y kegyelmes . _sé_gedért, 

'S aldott !iZent fi .. ad .. ban 
• Enhozzám. 

• 

• 
• 

i 

• ' - K t:SESEOEZESE .. . ... ,.. , 

, mú" ta-tolt Böv ir-gal .. masságodért. 

2. Oh mely édességes, -
És mely örvenderes 
Uram! a' te · szent lelked, 
Szentelj-meg cQgen.et, 
És vigasztaljon. meg , 
ÉletDdó kegyelmed. 

3. Csah te benned, uram, 
Mind örökhé bíztam, 
Soha m~g nem csalódtaDt , 
Most is én Istenem! 
Mint erös köszálhoz 
Te hOHád -támaszl(odtam. 

4. Imhol ez mai nap' 
Gyarló életemet --
Szent kezedbe ajánlom, 
Mint édes atyámtól, 

-!Miaden Tédelmemet 
- SzePl fiad altal várom • 

•. Légy megh.\Igatója 
Én könyörgésem nek , 

o....- .Edes atyám Istenem! 
V!gasztalj meg engem 
A te .zent lelkeddel 
Hogy örülhessen szivem-

6. N~zzenek én reám 
1\" te szeDt u,pmeid" . -~ 

, - . 

• 

... - . 

-

92 

• 

• 
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• 
Es ne hagyj CI engemet. 
Minden bús veszélytől 
Hatalmas Ilczeid 
• 

Ován, áJdd.mcg éltemet. 

1. A' te jóvoltod ért, 
Mclycl éltem' véded, 
'S n.öy hegyelmességedért 
Magasztallah , ts buzgó 
Hálál adok néhed, 
Istenem! mjndcnekél't. 

• 
Ren'rYcli h:íJn:HJás és kiin)'örofyés. ,,,, _. 

. la - 'a dásuok ban B.ólad crn-

lé he zUnk. He - ~yelme5 ls tc nunTt! 

1.'c -be - det lisz tc IUnIt, Ö - róh 

. . . 
J'" . ,. ... .. " _ dé rI . \ !tlllnh : 111.&, 

.' 
'. 

• 

• 

, :u 

gasz . talunk, Hiszszolt, hogy ez nc I.!.ü n]{ 

Legszebb hi va • ta .Iunk. 

2. Jelenj meg közöttUnh, 
Ertsd meg kérésOnket , 
Mi é~ea Istenunk! 
Ne nézd böneinket, 
Tiszta szívből l~érnnk 
Téged teremtönhet, 
Vedd hozzád kegyesen 
EscdczésUnhct . 

3. Gerjeszd rel Igédnek 
Szerelmét lelkUnhben, 
Anoak ohajl8sát 
Buzdítsad szivUnhbcn, 
Adj igaz értelmet 
'S tudományt elménkben, 
Hogy téged iamerjOnk 
'S féljuni, igaz hitben. 

4. Tanuaágra erőt 
Csak te töled kérDok , 
Melyre mi most gyűltünk 
'S n.indItY";an keazQltonk, 

-
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Hogy szent Istenséged 
DicsértessélI tölOnk. 
EzcJtct cnsccld szent 
Fiad eltel I,én;ol,. 

5. A" ki szent .országod' 
Elöszőr keresi, 
S&cot törvén yeid~l 
l\liodcoben követi, 
Testi "gy lelki jó.! 
Fog tőled hivtinni, 
Semmwen nem leszen 
Rövidsége 'nehi.~ 

6. Atyánk! adj s.orga/mat 
ElII •• delt clo/gunkllan, 
Végig met;ma17adást 
Mi hivatalunllban. 
Hés"ég.' hiv.égel 
Fel,áll.1t tisz'llokhen, 
Egymás9 AlleEclotót 
Tartsd-mcg s'ai,.inbben. 

~. E.oket eng.djed 
N.kllnk kegy.. .'yánk, 
Hi kC5Yesen itaplá1,a, 
'8 gondot viselsz reárd" 
Jéausunk' -nevében 
KérjUk rclotlg"det, 
Hallg.sd mOll ~ l\o~."d 
l:.del,l.i .. t\p.4~ •. 

f 2 

• 

• 

, 
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Remény Istenben. 

I. Csall tc benned, örök lsten! 
Van fö bizodalmunk, 
Mert sem égben s.m e' földön 
Nincs máshan óltalmunk, 
Azért halld.meg kéré,Unllet, 
MCl,t nchcd hönyörgünk, 
.EJs t.llints le magas mennyböl, 
Egyetlen reményll"lt. 

2. Ltlgy veaértlnk, k.gye. laten, 
Légy önö pas'toron". 
Légy hövárunk, és pai'sunk, 
Ör6mUnlt 's óltalmunlt, 
Boldog sorsun I,' állás.baJl 
Tanits bölcseségre, 
Mostoha sors' caapnsában 
Engedelm.ssógre. 

3. Óltalma .. édes hozánkben 
~Iinl,et ellenségtől, 
Allj mi melléh!t, mert igtlrted, 
'S őriz. mes inségtöl, 
SoUI18égben, és nya.ol) Bban 
Kicsiny hitUségtöl, 
Éhlé8ben é. drágasághan 
Kétségbe eséstől. 

4 E., engedjed , áldott I.len I 
A' , te •• ent S.dbln, 

33 
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• 
Es mcgvitltó mi urunltban 
A' Jézus Hrisztusban, 
Bit cnl;cdéJ c' vilag' 5014 

JJiíniért halálra, 
i~s meg úldasz mind örökhá 
l\1inhet ö általa. 

Dicsércl. 

1. Drága dolog az úc Istent dicsérni, 
Színe elölt kegyesen énehelni; 
Éhes dolog szent nevét magasztalni, 
SzeDt házában hirdetni és áldani. 
" 2. O gyógyit meg szomorú szenvedőhet, 

Yiga,ztal bánattól eped, lelkelle', 
Ö enyhi, meg é. tö.öl cl lIönyeket, 
Testi 's lettü fájdalmat és terhel\ct. 

3. Felséges úr a' mi mennyei urunk J 

Győzhetetlen gondviselő hirályunh, 
Felségében hit csudálunh 's imádl1nh, 
Értelmében, mert véget nem találunh. 

4. Énekeljünk nehi hálaadással, 
Hirdessük nagy nevét magas'l,taláss .. J, 
SzÓljoD szivUnh' hiv érzése urunkkal, 
Dicsöhse nyelvünk öt imádással. 

5. Országunkat áldja szép héhességgel, 
Gazdagítja mezcinhet bö"séggél, 
Nem hitogat Oliul\el tcrhe" szükséggel, 
'raplat mtnhet mindcnnapi kenyérrel. 

, • 
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6. Szent 's hatalmas az ö parancsolatja, 
Boldocritó minden szent ah aratja , 
Életü~hre alá száll böv áldása, 
Mennyen földön meg ali az úr' tanácsa. 

7. Imádd azért Jérusálem urat.1at, 
Magasztald hereszténység megtartódat. 
Áldjad Sion mennyei Ili.ályod.t. 
Hivchnek serege dicső atyádat. 

- ,,-"-

Reggeli hálaad ás. 

• 
\. Aldott lsten! életemnek 

Adója, 's mcgtartója, 
Lell\i 's testi jólIétemnelt 
Hegyes óltalmozója! 
A· napnal, feljövé,e 
Jelt ad dic,é.é,ére 
Véghetetlen jóságod na II , 
Melyet menny és föld imádn.lI. 

2. Oltalmad' szárnyai alatt 
Csendes volt nyugodalmam, 
'S míg én aluttam, Ött állott 
A' meDnyei óltalom. 
'~ hogy álmarn halálommá 
Es ágyam koporsómmá, 
Nem vált, ezt neked halálom, 
lsten! kit nem fedez álom. 
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s. GoDd"is.elélcdrc bízom 
M. i. ~Jarló életem', 
Örin engemet gonosztól 
Ob meDnyei I<egyelcm. 
J\dj én nehem értelmet, 
A' jóra segcoclmet, 
Hogy.' nap midőn lemegy en 
Hálám Ílmét hozzád 1',YOD. 

4. Tét;ed .zere.ni boldogság, 
'S at mit hivánn u,cgtcnni, 
Annyi, mint itt a' földön már 
A' mennyországban lenni. 
'Yezérelj hét engemet, 
Ulamal 's lépésemet 
Igusa'8ad boldog végrc, 
'S tégy méltó vá 1"lIYelmcdre, 

- . 
neggeJi hálaérzet. 

.. O/,! MlrtJg... 1.lene.'1 

I. A. éjj.lnek BÖtétoége 
Elenyés .. én, fényessége 
TllndöKlik .... T az á~ott _"".11. 
j,.' .ötét órák elm61t.II, 
Az állatok megújultat., 
t. vilzont új életet kap'''''". 
Minden teremtm~fty -rig kemel 
lI"lót ad e' ked ... rq;set 

~---• 

És ESEDEZÉSEK. 

.2. Fáradt testUnk mcgújulva, 
Bágyadt elmé~l~ fel,id~lva, 
Mi is áldott Vllagosságat 
Érezvén a' nap' fényének 
Ereinh gyorsabban verneh , 
'S tapas1.talvilD Istcn' jóságát, 
Álmunl<ból hogy felserkentUnI< , 
E' szent helyen mcgjclcntünl(. 

3. Atyánlt! te hozzad járulunh., 
És előtted leborulunl" 
Gazdag kegyelmü dicső Felség! 
Itt háladással cltelűnl., 
Itt szájjal, •• ínel IÍoztelünk 
Téged' legfőbb töKéletesség, 
És hogy nem serkentél búra, 
Imádunk élclün!\' ura. 

4. Hogy mcgtartottad életünh' 
És vigyázlál l'öriilettünl" 
Szélrel oszlatván veszedeimünI,' , 
1\1ára is fe)yírasztoltál, 
És napunkhoz napot adtál, 
Innen oagy 's crös hiedclmUn1c, 
Bogy mi velnnh ma is jól téssz, 
Es lIegy.lmeddel ltö,'ünk léssz. 

5. Ilyen édes rcménysé~gel 
F?GUD~( úja?b serénységgel 

37 

E mal napa munháinhhoz, 
Oh hát atyánk és Istenünk! 
Goodviselönh, és mindenünk! 
EaaeklUnk, munkáokra aldáa,hozz; 

4 
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Nincsen másban bizodalmunK, 
Uram ! légy ma is ó ltalmunll. 

Isten' Jótéteményi. 

Reggeli hála, 

• 

~-

Áld-jad én lel hem, Mindenhol' az 

• 
U .. rat, Minden tc - te .. mern AlJ .. jad 

·ö uent ne-vét, Elnefc-lejtscd SOll jó 

té -le .. mrl-nyét Me -lyehkeJ megáldott. 

2. Mert meg-bocsátja 
Erötlenségidet, 
Es meg-gyógyit ja 
Minden sérelmidet1 

, 

, 

r 

, 

És ESEDEZÉSEK. 

Meg-szabaditja 
Gyarló életedet 
lnségtöl 's veszélytöI. 

3. Ö meg-horonáz 
C;hzdag áldásával, 
Es hörülvészen 
Erös oltalmával. 
• 

Ebesit napolt' 
Szép sohaságával , 
Lelki 's testijóllkal . 

4. Rcggeíújitja 
'8 áldja életedet, 
Ui •• olgóltatja 
Naponilént erődet. 
Hogy dicsöithe,d 
Regyelméért öte t , 
Teljes életedben . 

5. Serhentsdfel azért 
Minden gondolatod', 
Ditsél'ctére 
&zenteld ez uj napot, 
Aldjad elméddel 
'8 szíveddel az urat 
'S imádjad felségét .• 

4" 

_ Zl 

- -. -

• 
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• 

Reggeli follászkodás 

Im az áldott nap rel jő • vén 

IWnyörgünll tcnél<cd Istenilnl, • nel< 

--

• 
llogy ez 

, 
cgesz mal na - pon 

Minden büntől min het oltalmazz-meg 

2 Nyclvcinl,et tarto7.tDssad, 
. Bűnre <l'l.oh hogy ne moú]uljanal" 

Szemeinhet lSólzgassa d, . 
Gonoszságot hogy őh nc lassan ah. 

3. Sziveinh tisztáh Icgycn ch, 
Semmi féle hűnt bé ne vegyen ch. 
1\1iol\et áldásod bövilsc n, 
ÉtelUnk, itolunh mcg-enyhítseD. 

, 

, 

, 

, 

I~S ESI~ I)EZÉSEK. 

4. Ho"y miltor a' nap c lnyugszih, 
:És ~z éjszaha c1hözclitend, 
Midő II munbittól bucsuzilt 
Minden úllat '5 nYllöalomra térend. 

5. Ahhor tc nchcd utyilnhnah 
Minden teremtménnyel egyetemben 
Hálát adván , az á lomnall 
Csendesen nyuöliassunIl ltcbclébcn. 

Estvéli esedezés nyugaloIlIéri. 

"ÓA ,eregclmek 11IIeutJ II 
, 

I. Aldott Jsten! n.pj.inhn.I, 
Bölcs adója, 's jOfai nhnalt, 
Hi c' mai napot is aotad . 
Mcg~halgatvitn hérésünh ct, 
}"'cnn-tartollad életiinhet, 
tS szent 61talrnadba bé fogadtad , 
JuttauiÁl ismét estvére, 
Mai napunhnah végére. 

2. O,.! JclhOuJt melly bóldog vóJna, 
Ha czen nap nem vádolna, 
Hogy czéitalao el-vcsztcöcltuh; 
l\JclJy örölII ! ha estvére ért 
EI-holodó napunh dicsért, 
J(oöY .hÖlClcsségflnhet telW", 
)Jer t Igy les~i.inh héhcssé"bcll 
A" 4joli csendcssf!gben. D 
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3. Ur Isten! halgass~mcg minhet 
Töröld-el solt bUneinltet 
Te mérhetetlen 1,egyelmeddeI, 
Hogy büntetés ne l\övessen, 
Mcly a' sötétségre vessen 
Minbet rettegtető Ilétséggel, 
Hanem irgalmad felvegyen , 
S' kegyelmed v.lünl, jól tegyen. 

4. Parancsolj az éjszaltánah, 
Hogy testünh' nyugodalmának 
Ne legyen hántása, sérelme, 
Söt Jegyen a' nyugovásra, 
A' viszonti lljulásra 
A' fáradtaknak reménysége, 
Hogy újulv. reggelt érjünl< 
'S hálával téged tiszteljünk 

5. Neked ajánljuk magunitat , 
Tőled várjuk oltalmunkat , 
Szent szemeid ránk vigyázzanal\, 
Hogy hivánatos áJommal, 
Az éjjeli nyugalommal -
Testünh. '5 lell,ünh meg.ujuljanah, 
Es örömmel felviradjuDIt 
'S neked lsten! háláL adjuaIr. - -

_0 __ 

Ditsóités a' Mindenség' bölcs 
kormánnyáért. 

!lYilágo8,dg' 8~ent Atyja.''' 

I. Csudólandó nagy lsten! 
Ki oly dítső, mint ' Te. 

• 

• 

, 

,És ESEDEZÉSEK. 

Szívemet fel-emelem 
Hozzád hála-tel ve,
Hihez buzgó háladását 
Eroelifel menny föld, 's fohász1wdásat. 

2. E' világ' nagy llormányját 
Tartod szent hezedben , 
Mint alhat6, országol sz 
Uirályi széhedben. 
Tudsz, látsz, értessz jövendöltet, 
Mennyen, földön, alatt és fenn lévőket. 

3. Az egész 's számtalan rész 
Csalt te általad van . 
Nagy vagy a' csillagoitban, 
Nagy a' ki. plántákbatl, 
A' mi IVGn, él, gondoUwzik 
Abban erőd 's ltegyelmed nyÚatkozik. 

4, A' zöld rnezöll' füvei 
'8 éltes virágai, 
A' szelid élöfál'nak 
Gyümölcsös áoai 
A'j f'I' o' tut eJc, eredeti 

. l'öled vannak 's .'hajnal gyöngyesopjei. 
5. Oh nagy Istcn! im minden 

Szent hezcd' munkája 
Legyen bár föld' leve;ö' 
Vagy tenger' csudája. o 
Te a ,. ,. -

., . Z cgi Ieny.testeltet 
Elohivtad 's elrendezted .köröket. 

6. B~emélj bizvást én leJkem 
Jzzál az Istenben", . ' 

• 
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Ö gondot visel reád 
Minden helyczetben , 
Legyen h al sors bár ellened, 
Nem ártncl(cd, mert vcled van Istened. 

7. Öntsd~11i tisí',tán előtte 
Heblcd' panasszoit, 
Ö szemedről eltörli 
Hönnycd' zárorait. 
Meg-vigaszta majd tégedet, 
'S vigasságra fordítja IlCscrvcdct. 

É I e t' m II la n d ó s :íg a. 

Estvéli elmélkedés. 

IISr:.ivemCI hoC~dd MIClCtn" 

t: Az idő sehes szárnyallll.1 
Im! mely gyorsan elrepül. 
Éltilnll is n' múlt nnpollllal 
Schességgel elmerül, 
Az öröll\lévnló •• S' 
Mérhetetlen tengerébe. 
Igy siet a' gyarlóság 
A' sirhnlom' éjelébe. 

2. Oh! ha c' nap' clmuJás& 
Ezt juttatna eszUnIIbo, 
Mig s.i.Unk' megjobbulása' 
EI.M ••• an kc.llnllben, 

r 

, 

És ESEDEZli sEK. 

Mig az alllalmatosság 
ElőttünIl áll és heovezö, 
J ... cllli 's testi mUDllásság 
Áldást lenne ránt, hintczö. 

3. Végezvén hót munháinhat, 
Mclychct ma tchcttiinh, 
És ohajtva nyug~dmunhat, 
Atyánh! hozz:id sietiin1\, 
Hogy bllncinh' vád jában 
'revelcd mcgbél1 élhcssünh, 
'S igy majd az éjszahaban 
Csendes nyugtat rcmélhessilnl!. 

II. A tyánl!! hogy mcgsegitettél 
DolgainlIban, álrlott légy! 
Velünh ezer áJilást tettél, 
'S most is védelm .. önll légy. 
Tölullh messze til\loztass 
MindcnnémU veszedelmet, 
És holnap is osztogas. 
Munháinhra segedelmet. 

Esedezés kiilönféle jókéJ-t. 

\. Irgalmas legyen 
Az Isten honanIt , 
A' mi hegyeimcs 
Éltető Atyán\(, 
Hogy héheoségben 
Mesmarad jon bazánk. 

46 
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Ö gondot ,isel reád 
lIlinden helyez.tben, 
Legyen b.1 sors bh ellened, 
Nem árt neked, mert veled van Istcn~d. 

7. Öntsd-hi tis zt;;n e)üttc 
Hehjed' panasszait, 
Ö "emedről eltörli 
Hönnyed' zélforait. 
Illeg-vigaszta majd tégedet, 
'S .igasságra forditja he.ervcdet. 

• 
E J e t' m u J a n d 6 s á ga. 

Eslvéli elmélkedés. 

L Az idő seb ••• zámyakkal 
~m! mely gyorsan elrepül. 
Eltünk ~ a' múlt napokkal 
Sebességgel elmerül, 
Az örölské\'alósá5~ 
lllérhetetlen tengerébe. 
Igy siet a' gyarlóság 
A' airbalom' éjelébe. 

2. Ob! ba e' nap' eJmolása 
út jotlatná ~szu.nkhe, 
Mig uiriink' megjobbo1á'a' 
EaIWze YBD kezÜDkben, 

, 

• 

• 

• 

, 

Mig az alltalmato.sJá.g 
Elouünk áll éa ued<e7.ü , 
l.elhi 's testi munkál5ág 
Áld .. , lenne ránk hintező. 

3. V égczv(!n h~t munháin1tat , 
~lclycket ma tehellüDll, 
És ohajtva n}ug~lrnunhat, 
Atyán"! hoz~d ~íetülJk, 
Hoby hOneinh' l iidjMnm 
TL'Vcled megb,;J,élhcssOnll, 
'S igy majd az éjlzakáhan 
Csende. nyugtat remélhc .. Onll . 

4. Atyánk! hogy meg..,gitcttél 
Dolgainkban, áldott légy! 
Y.lünh ezer "Id"t tettél, 
'S mOit is védelmezőnk Mgy_ 
Tőlünk mc.s~ze táHntan 
:.\JindennémU vf;szedeJmct J 

És holnap is u:liZlogas5 
'lJuDkáíDhra EcgedeIm-tt. 

Esedezés küliioféle j6kért. 

l. Irgalma.s legyen 
Az utcn boz.zártk, 
~' mi lieg)'clmes 
Eltető Atyánk, 
Hogy béhe .. égben 
Lp",adjoa hazáB". 
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2 . Az Ö szent szine 
Ragyogjon rajtun h , 
nIert jóvo ltából 
:Mi tápla ltMllnh, 
'S naponhént áldást 
Szent )wzéLő l várunh. 

3. E' ma i napot 
nJegáldád nehUni. , 
Őrizted bölcsen 
'festUnh' és Iclhünl,', 
Ez éjsza hán is 
Atyanil ! légy mlvclünl" 

4. Ur Isten! a' tc 
Szent lel hed' adjad, 
rrudatlanságban 
Elménl,' ne had jad, 
És büneinhet 
Nel~ünk megbocsassaa. 

5. Minden nemzetség 
Tégedet áldjon, 
Dicsöséget szent 
Nevcdncl\ adjon. 
Egyotlen-egy fő 
Istenének valljon. 

O. Áldjon-meg minlICt 
Kegyes IstenUnh, 
És dicsértesséh 
Örökl,é tölUnh, 
Föld, 'enger, é. éS 
Félje nevét vclul1'll . . 

• 

l 

-

-
• '- I ' 

I 

• 

I 
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Ú ri lllládslÍg. 

., .4dj1mk IIIt/llka/. (1f:J (Ilya Islel/tlM" 

1. l\1í alyánh! l\it fenn ragyogó magosság, 
Itt al;lI méjség leborulva lisztel; . 
Egy öröh fel sé,,! hegyes érzemenymIl 
Tége cl imádnnJ\. 

2. Légyen álrlott S7.cnt nc,'cd - és felette 
Minden orszagló fejedelmi névneh , 
Sérthetetlen 87,ent - egyediil imádás, 
Tárgya öröhhé. 

3. "Jöjjön országo<J mi hÖ'linltbc mcnnyhöl, 
Tiszta crhölcs, t!s Sí'.crctct 's erényeI" 
Szent hit, és hivség haí'.a 's f'cjdelcmhez 
Lahjanah abbDll. 

4. J,égycn lsten' szent altarutja tch·c, 
Mennyen és földön valamit csclcIlszih 
Mint dicső I"clség, llcgyclcm' GyUmőlcso 
Es öröhön jó. 

5. Im tcremtményid hcnyerct JlDponltént 
Tölcd, oh áldott Atya! esdehclncll. 
lsten oszt néllUnl, 's soJ, ezer 'Valólm3t, 
Életet áldást. 

6 . . Még_i. hany Weh 's l<cbel hálndatlan! 
Ennyi óldósél't _ veje vissza élvén. 
Oh Locsásd-mcg szent Alya! vétkeinket 
'S lélY lIönyörülő. 
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1. Mint mi eltürjül( rohoninl~' hibájit, 
EllenUn}, vé thet cselehedtell ámbár. 
Embere lt lévén rolwninhal ill il, , 
Eloi szelíden. 

8. És nc vígy min Ilet szomorú probáltba, 
Ha probálsz, nyuj tsad ((egyesen segéded' 
T isz ta értelmet mibclénIl cscpegtcss, 
'S lellti nyugalmat. 

g. Szent Atyánll! llérilnllszabadits gonosztól, 
Lelhet és testet Icverö csapástól, 
1\Icrt tiéd ország, hatalom, dicsöséö' 
Mcoyben öröhllé, 

Istcn' vigyázása. 

II Tek,'nt, redut. úr It/en II 

1. ,Vigyázz értem úr lsten! 
Es légy gyámol ügyemben. 
Scgélj.meg, '8 örömet 
GerjcsS'l én szívemben 
Vigasztnlj.meg lelllcmbcn. 

2. l\lind 8z0l\ is úr lsten! 
Hib. tégedet szeretnek, 
Hogy engem' meg-tartas,.. 
Annak örvendjenek 
'S bál .... 1 t~ .. teljen.k. 

• 

• 

F.S ESEDEZÉSEK. 

3. Gyarló vagyol, úr, Isten! 
Mint elhagyatott, arva. 
Minden jó segítség 
Tölem cl van zárva. 
Óhajtoll téged' várva. 

, 

4. Siess hozzám ur Isten! . " Mert csalt tc vagy segltom. 
Szabadits-mcg engem' 
És tartsd-meg életem' 
Oh én édes Teremtöm'! 

. 

Islen' hatalma és nagysága 
a' természetben. 

"I/iddm sr.:,{vvel, víg ~ertgésseJH 

1. Dicsöség a' Teremtönelt! 
Kinch lábainál 
Bóltozatján az cgelmeh 
Soh ezer világ ali. 
Ri ezcllct amaz Ures 
Méjségbö.l hi.hozta, 
És velch az egeI,' széles 
Körét hoszoruzta. 

2. Imádjuh - Ili gondoll,ozott 
FelölUnh alllwr is 
Mig az életre ncm hozott, 

Ö
'S nem valánll még por is. 

már Mldog lakúuDkra , 
Hazát 5zerzett, me.yben 

49 
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Gyönyörködnénh, mint számunhr8 
ÉII.sitett helyben. 

3. A' Teremtő ' hatalmánall 
Jegye a' magas ég, 
E ' vllág' olltntójánalt 
Narryságában nincs vég. 
Ti "csillago ll! a' nyugtató 
Éjnel\ czimerci. 
Ti vagytol\ a' mindenható 
Erőnek jelei. 

4. l\epUl a' föld' határain 
Világ' részeiro 
A' hajnal' seLes szárnyain 
l\1unl\áinak hire. 
Szó II ö - és mindent béterit 
Az éjnell IIárpitj •. 
Szóll ö - és új napot derit 
Hatalmas S'&ózatja. 

5. Felségét szóljáll repülö 
VillámolI, dörgésell. 
És a' földet re"llettető 
S.be. reDdtllé •• k. -
A' földt •• tn.ll nagy csontjai 
A' szirtek repednelt, 
Ha keletről viUémj.' 
Nyugotra IÖvetnek. 

6. Da ki meri. azt magának 
Telj •• leg ;llérDi 1. . 
HOIlY kél. az úr ~atalm.n.k 
Méjlégét megmérni. 

, 

, 

, 

t 

• L . 

A' természet' bölcs hu vára 
Ambár, hív bar útja, 
Mih lettch ;)7. tlr' szavára. 
E.,éS7.bcn nom látja. o 

l s/ell a' f,i óltalolll. 

G 
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henned 51,cnt a .. tyám! Minden bizo .. 
E rös hitlel va l - lom, Hogy te vagy ól-

dnl1ll3m, 
ta lmam. 

E ltÖj,löd szeme im röl He-

scr ves si - ral .. mam, ..,.. Tartsmeg engem 

CS lé!» ' lied e d I o v ·s nyugo.. a mum. 

2. A", én ICIhem téged. 
Erös urnnah tart, 
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Reményemnell t e vagy 
}{ivánt hihötö part. 
Es neltem - hogy megör!zz 
Nyujtassz li.cgyesen hart, 
Mely hogy el nc essem, 
Uegyclmescn mcgtart. 

3. Nincs nellem mit adjak 
At j6 tételekért, 
Melyeket jóságod 
Életemben rám mért. 
At te lümondhatatlao 
Nagy szeretetedért, 
Mcl yet te tudsz, és az 
Én 1.Il'em megismért. 

4. De tudom Istenem! 
Hogy kedvedet lelem, 
1I1ikor jó lélekből 
'S szivből azt mivelem , 
Hogy az elhagyott ánát 
Táplálom, neveicm , 
'8 a' szüköllt.ödönell 
Kenyerem' meg8zegem . 

fi. Áldlak Atyám! téged', 
Ki. engem' allwttál, 
Magadból én belém 
Ok ... lelket adtál. 
Bletemt 8zélvészi közt 
Biven oltalma.tál, 
És a' kegyes.égre 
Bölcsen tanítottál. 

, 

És ESEDEZÉSEK. 

6. Irántad én szivem 
Örömre felhevült, 
• 

Artatlan és tiszta 
Vigasságba merült, 
Nye lvem hálás dicséret .. 
M.ondásra fcl·zendült. 
Hald-meg imádásom' , 
i\l clyc t buzgó sziv szült. 

, 

HálaalLís lsten' szent , ,.,. 
19cJeCI'I. 

"l1i al!ldnk, Idt (enn II 

l. .Adjunl, hál~l<at 
Az atya Istennelt, 
Menyncll és földnel, 
Szent tcrcmtöjéneh) 
Teremtménych' bölcs 
Gondviselöjéneh 
'S éltctöjénel<. 

2. l\Iert Isten hozzánh 
Atyai szerelmét 
Hi·jelentette 
'S ' drága szent igéjét, 
M.clyel táplálja 
HIVClOcl\ lel hét 
Nyujtván ltegy~lmét. 

3. Is ten meg-áldja 
A' benne bizóhat, 
Meg-erősíti 
Ilittel a' gyarlókat, 

5 

53 
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l\1:cgavilágosit 
S zent lelhével jó hat , 
'S véd igazahat. 

4. Az úr Istcnnclt 
Mindezcllért legyen 
Dicséret '5 öröl, 
Dicsöség mennyel\bcn t 

Hogy igy táplálja 
Aldott Ilegyeimében 
Lelkünket. Amen. 

Töredelmesség és blinbánat 

" JB/en/lJI válasz tott népek" 

I. Ob mennyei hegyes atyánl!! 
Tehints menyböl most mi reánl" 
J .usson eszedbe nyavalyánIt, 

. Ne hagyj hérünh édes atyánl<. 

2. Te vi'sgálod szive init c t 
Értelmünhet é rzés ünhet, 
Látjuk mi is böneinllct, 
ts alig hordozzu1\ tcrhOnhet. 

:3. Nincs nchünl\ mas scgitségünl\, 
Nines más Ili ismerje súvUnk', 
Te .ogy 1.lk.I\' vi', sáló ja. 
'S 'Vétkeink' mcgbocsatója. 

4. Ba minket mint igaz biró 
MeS-ilél •• , I<i I ••• állandó? 

, 

És ESEDEZÉSEK. 56 

Szent és di cs~ színed el ött 
E lcny észil\ minden szülött. 

5 . 1\1 utasd azért irgalmadat, 
Sz ánd-meg atyó nll fájdalmunllat, 
J? icsIHtsd-rncg l C magadat 
Es nc vesd-cl szolgaidat. 

Ú. T chints atJ.ánh! a' Hrisztusra . ' E rtünh s 'I.cn vcdt ha lá la ra , 
Indítsd Ic lllünll' b űnbánatra J 

'S ad j eröt megjobbulás ... 
• 

--'-'-.. 

• 

·t 
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