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KOZONSEG ES GYULESI 
~1AGASZTALÁS És ESEDEZÉS. 

.. Anyaszentegyház' békességéért. 

II Adjunk lulldl mindnydjan II 

I. Háladásban 's vigságban 
Imádunk öröl, Jsten! 
Dicsérö haogasságban 
Zengedezze n mostan minden.. 
A' földön a' tengerehen 
AC csillagos egeken 
Te vagy egy teremtö Isten! 

2. Egybe gyiljté! bennü.lIet 
Most is dicső védeimünit ! 
SzenteId.meg ~yillésünl\et 
Gyözbetetlen fejedelmünk! 
Vallást teszUnk nagy nevedröl 
Hegyes idvczitőnhről, ' 
'S hitbeli esyességünkröI. 

5. Mee-tartottad éltun!tet 'S y , e szent gyUleltezetct, 
Éle,ztetted 1.1hUnll.t, 
Es bölcsességed vezetett 

P' 

, 

, 

• 

, 
I~S ESEDEZ ESEK. 

Minden háboruságunl\ban , 
Az időh.' probáiban, 
Szent házad' "iadaliban. 

Tarts.mcg minhet béhében 
Anyaszentegyházad ban, 
Szent igéd' szerelmében 
És hív magasztalásodban, 
A' haza' csendességében, 
A' nép' egyességében , 
Jú fcjede lmünl\' védelmében. 

5. Szenteld-meg a' véneltet 
Oszlopúl hajléhodnak , 
És az ifiu 8zivcltet 
Le lhesitsed sz.ent bázodnal\ 
Boldogitó védelmére, 
Epülclcs díszére, 
'8 rendtartási' szerelmére. 

6. Rendelj hív tanitóhat, 
Világositsd népedet, 
Buzgó elöljáróhat, 
HiI\ féljél\ szent törvényedet. 
Hogya' tc szent templomidhan 
Zengjen a' nép vigságban, 
'S imad jon szent buzgóságban. 

-'.'-
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ll. 
TEc\lPLO){ SZE-"TELÉSKOft 

i\Iegszentel(ctésért. 
n Mint a' nép hÜDe. pa/akra II 

1. Nagy Isten! liit be nem fognak 
Az egcknelt egei, 
Ud varod kör'ul forognak 
Csillagok' seregei. 
Az egész föld' környéke 
Lábaid' 'sárnoly szélte, 
E' széles világ templomod, 
lIol látstik f.lséges nyomod. 

2. Noh. emberi kéz neked 
Nem épithet bajléhot, 
Hogy meg.mérhetetlen széked 
Határ lIözötl lalljék ott· 
Dc a' Siont hcdvelled ' 
Lakóházúl uCDlelcd 
Hol hiveid egybe gyianek, 
lmadasodbao örülnek. 

s. E'nent házatépitettük 
l\1iis dicsöségedre, 
'~ámolj gyanánt helyeztettük 
Orök dicséretedrc. 
Oh ki hiveidhez vagy 
Kegyelemmel gazdag 's nagy, 
Szenteld-meg ezt szcntségeddel 
'föl"cd·he dicsőségeddel ' 

, 
• 

• 

• 

rrE~IPl.O~l SZE:"i'rELÉSKon. 

4. Hogy legyen az Isten' háza 
Mennyországnall l<apuja, 
Dicsó neved HomDázza 
'S zengjen itt allelujah ! 
A jtaját magad nyisd-meg, 
fiüszöbeit rendítsd.meg, 
Hogy e' háznak méltósága 
Legyen szent arczát!' világa. 

5. Gond vi.selö szent szemeid' 
Fordítsad e' templomra, 
Nyujtsd-ki batalma. kezeid' 
Melletttlnk 6ltalomra, 
Erősséged' ládáját 
Törvényed' hét tábláját 
Itt nyugodalmába szállítsd, 
BizonyságtóteInek állítsd. 

6. Ha e' házban imádkozunk 
Hallgasd.meg kérésünket, 
Ba szive inh ben áld02uok 
Hcdveljcd érzésOohet, 
Mikor szódat ballatod 
És a' népet oktatod, 
Adj fUleket figyelemre, 
Szivet az engedelemre. 

'l. Formálj minhet szeDt életen 
Epült élö kövekk é , 

Epíta-fel e' 8zegeleten 
Egy testté 's egy lélekké, 
Hegyeimedben teljesíts, 
Az egy fövet egyesi.ts; 
Bogy azentidnek egyessége 
Legyon e' ház.' ékessége. 

134 
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III. 

PA P SZENTELÉSIWR. 

Esedezés Istentől meg-szenteltetésért. 

• 

"Áil egek beszélik u 

!. Az Istent imádjulI , 
A' teremtőt áldjuk, 

Istent a' teremtőt, 
Hinell létét valljuk, 
Bölcs munllái! látjuk, 

Melyek hirdetik őt 
Ott a' természctneh t 

Itt a' szövetségllelt 
Véghetetlen tárában; 

Ott teremtő Isten, 
Itt atya, kit minden 

Imád buzgó hálában. 
• 

2. ~mbár a' mindenség -
Téged nagy Istenség 

Hajlékba nem foghat, 
Balandói elme, 
V é~e9 sziv' érzelme 

Méltón nem imádhat; 

t 

, 
I'AP SZE:iS'rELESKOR • 

Menny, föld' ezerei 
Lelhel,' seregei 

Felséaed' csuoá:hatják I 
o d' De szent természete 

'8 töhéletcsségcd' 
Ri nem prédihálhatjáll, 

s. Ily véges voltunhban 
Mégis egyhá'1.odban 

SzolgahlHi méltatál, 
Minhet halandóhat 
'S mint hű plántálól,at 

St.ent szölödbe híttál. 
l\fihént Prófétilhat 
A' hajdonhor alatt 

Rüldél a' szent varosba , 
ltih által ohtatád 
Néped' és oorgálád 

Ha nem járt utaidba', 
4. 1m azért ilt állunk 

lsten! és szolgálunl( 
Nehcd hív érzetben • 

Illes llcnc tcddel, 
Erős;ts lelll eddel 

Hitben szeretetben, 
Mellye! apostolit 
És új hirdetőit 

FeJ-hented az új frigynek 
}'egyverl hÖLünh, Isten! 
A' biln 's véteh clJen, 

Fegyverét o' szent hitnek. 



5. Segélj bu'solhodni 
Segélj élni Jwlni ' 

Dicső o,·szágoclél't. 
Viasllodj Iliin' és ben,' 
trcuiiuh nagy ISI cn! 

Hív p:iszloraidérr. 
Atyánh buzdíts },érün!, 
Hogy mig sirba térUnh' 

llerczoJjunh Q' mcnnychért; 
~crt minllCl tc híuál . 
E, ' 's szent munhat biztál . 

RAnl, a' llÍv 's jó Icihehért. 

_._, -

-
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IV. 

I HAJ) ,:'s INS]~GJ\Oru "-,'" ',, ' hShUbZES. 

I , 

Isten a' f,j óli alom. 

I .. ,,· I 
~ -ros va-ru II I nchOnh az ls - ten, 

-, 
'-::I j- F--r. 

- 'sunh c l-Icn ség cl-len, És pa - i 

J\1c-lych ránh j őnch lIIinden fc - Jöl, 

A' m', . 
H ré ·S' 

• 



US' HAD ÉS INSÉG[(ORl ESEDEZÉS. 

Támadt cl-Ie - nUnII, E- rö- vel fegyverrel I 

, 

• • . fl 

• 
És csa- Járd-ság - gal, Es minden 

nagy ha-talmas - sag- gal. 

2. Nincsen nehünh semmi hatalmunh, 
Mcllyel nehi ellene alljunl!, 
Viashodil\ az úr érettünl, , 
Hit az lsten bocsátott fleltünt" 
Ez az úr Jézus Hrisztus _ Ö, 
Egy idvczitö, 
I\1indeneltnek ura, 
Isten' szent fia t 

Nala van minden gyöze1elcm. 
3. n1eg-áll a. Istenneh igéje 

És nem állhat senki ellene, 
~' nagy Isten vagyon mi velünk 
Es szent IcIke lahozilt bennünk, 
Ba testünlt nehünlL el-coyész, 
Ha javu"" cl-véSlo, 
Minden hirUnk nevUnh, 
Hincsünh 's élctünh, 
A' - , d k k menny'lrszag meg-marö ne ÜP • 

, 
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HAD' ÉS INSÉG' IDEJÉN. 

Tiircdelf'1lI Isten' dorgálásán. 

1I0röklJd6e 'uram , • 
-, 

1. Az ötdöhlö fegyver, 's pusztító inség ,l ',1 
Habjai hözt nyö~nnh m.ennyei felség! 'I' I I 

Szánd-meg anyalöldilnh' vesztét úr Isten !1I," ' .. '. 
Fordítsd-el a' vérontó f~yYert innen ! lIn, I 
A. aldott béhessé~ J-,. Ir 

I " Rémit ö ellenség' ~ I tl,11 
Hardjától el-hervadott;I".:,- I. 
A' had 's hegyetlensé; Ih ' ~ " 
Mint terjedő t\IZ ég, -::-, n 

A' veszély cl-áradott. f 

.2. Mihént régen pártos lzraeledre 
Midőn nem hajlott szent it éJet edre 
Ismcrétlen nyelven szoló ellenség 
Tomadt , 's felfcgyvcrl~ezett rá föld és ég, 
Aliéppen támasztál 
EllcnUnh és hoztál 
Inséget '5 cJJenséget, -
Haddal cl-fárasztál, 
És meg~ostoror.tál, 
Mint pártos nemzetséget. 

Ö. ~1cg-dorgáhál sulyos vcssződdeJ Isten! 
Es meg-sanyargattál mj.uket lelkunl1bco' 

11 
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HAD ÉS INSÉGKORI 

Szent itéleted nek tárgyává tettél, 
És velünl, ellenség által perlettél -
Elötted el-múlnall 
És porb~ b~rllln.all 
JlEndeu fóldl fiaId, 
G)'ors záporlIént hullnail 
Midön cl_indulnak 
Büntetésre nyilaid. 

4. Földünit' népi sirnal{ 's nyögnel{ úr Isten! 
Gyász félelem jajszó hangziIt llün és beu, 
Dicsöséged' szolgái templomodban 
SzolgáInalI tenehéd I,önyhullatásban!
Foaj fc::!yvert mellettünk , 
• o v 1 Es harczol j ércltün I 

'S édes haza-földünhért; 
Üzd-el ellenségünh', 
Add-meg béhességünk', 
Szánd-meg az ártatlan vért! • 

I 
r 

\ 

• 

ESEDEZÉS. tát 

V. 
BETEGSÉG' IDEJÉN ESEDEZÉS; 

• 

-

Isten' könyörúléséért. 

1. Igaz látó szent úr Isten! 
Halld-meg az én szóm:,
Rajram szegényen, 
RineIl nincs semmi jóm 
Rönyörül j úr Isten! 
Mert én csa h benned' bízom. 

2. A' te szent fogadásodért 
Légy segítséggel, 
A' halál ellen 
Tarts-meg kegyességgel, 
Mert igéretedért 
V ár lelkem reménységgel: 

3. Ne .zállj atyám perbe velem 
Szegény szolgáddal, . 
Ne mutasd kezed' 
Remény haragoddal, 
Mert ba igazat vészsz 
ui élhet jóvoltoddal? 

4. Bizodalommal hönyörgpk, 
Uram hozzam táss! 
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B E'rEfJ S,·,G IO F:JI·: N. 

B. gyadt lelh emre 
Szal/jon vigasz l.a /as, 
Ne rejtsd-ej sz ín edet , 
Mert nem scgi thet-meg más. 

5, . Sehol reményt nem találoh, 
Hozzád hiáltok. 
Ha el-hagysz uram! 
Életben nem állok, 
Nálad nélllÜl atyám 
A' 110porsóba szállok. 

6. Hamar add-meg. uram! luclnom 
A' tc jó hedved', 
Mert én csall benned 
Bízom 's vagyo II hived. 
Jelentsd-meg énnehem 
Mit lüvan hegye. 6zivcd.? 

7. Dicsőséges szent nevedért 
Szomoruaágim' 
Enyhítsd, 's szememről 
'röröld-el sirasim'; 
to te hived va.yoll, 
Szánd-meg köO;huJlatásim'! 

Ke •• rnk' idején Islenhez folyamodás. 

t. Hcaeredeu szivvel 
" Kiáltok •• Istenbel, 

... t ki igen igaz 
~. irgalmas mindenbez. 

, 

I 

, . 
KES f<: nVF.K IDEJ Ei\". 

Hozzá emelem szóm' 
'S csalt tőle várom jóm-, 
Nem megyeh más Istenhez. 

2. Szent szemei elölt 
Biöntöm az én lelke m', 
l\1cly nyomorult sorsom 
Nchi ím meg-beszélem, 
Eleibe megyeh 
Hogy tőle jót vegyel<, 
Mert ö orvos)óm nehem. 

3. Úr Isten! miltor én 
Meg-fogyathoztam val.·, 
Hogya' soh bú miatt 
Szivem csalt ncm el-hula, 
Engem' ltedvedbe vől, 
'S nehem gyámola", JöJ, 
Mert benned bízom vala . 

4. Lássd~meg uram most is 
űgyemet mindenfelöl, 
!\11 ert csak alig vagyon 
Ui jóval ~vcgyen elől, 
Elfogyott örömem, 

i53 

Te va~y segedelmem 
Mind bal 's mind jobb ké. felől. 

5. Tehozzád ltiáltolt 
l\tint 1,egyeJmes uramhoz, 
Biztatom magam', hogy 
l{ezcd scgitséget hoz. 
Te vagy idvességem 
'8 lelki béke.ségem, 
8izom csak j6vohodhoz . 

• 



154 KESERVEK' IDEJ ÉN. 

6. ~stcn halld-meg szómat, 
Es végy-Iti inségcmböJ. 
Tehints begyes szemmel 
'S tisztíts-Ili hiineirnböl. 
Istenem dicsérJeh 
~Jig c' f'ö/dön élch 
ücöhhé tiszta szivböJ. 

7. A' te j6voltodért 
l\1indcoch hozzád térnek, 
Hálát adván nehcd 

~~~r:~:~~:t~~~ IIérnell, 

'S ltcgye1mcsségedért 
Felségednell örülneIt. 

• 

• 

I 

• 
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VI. 
CSA PÁSOn.' IDEJÉN. 

Töredelem. 
"PldtÍm "~!3tvv61 víg z(mgéssel" 

1. Gyaltran csapdos a' szent Isten 
Ez árnyéll világban, 
Dög-halaUsl éhséggel ver 
Erös búsultában. 
A' fegyvert is elbocsatj. 
Néha határunhban, 
Hitiinhben is meg-háborgat 
Szerelmes hnzanhban. 

2. H.ajtunh ismét meg-mutatja 
Nagy hcgyclrnességé t, 
l\eménységcn hivül nyujtja 
Ujanon jó hedvét. 
Dc lám soha jobb voltullIlnah 
Nem látja gyümölcsét, 
llílládatlan rllind a' világ, 
'S az ISlen ellen vét . 

4. Csal\ egy nellünh. akar verjen 
Minhet az úr Isten, 
Al\ar adjon itt e' földön 
801\ jót hegyeimcscn; 
f?cm a' csapás nem jobbít-meg, 
EIUnl, vahmeröeo. 
Sem az áldas nent serkent-feJ, 
'S ime! bUntet lsten. 



'l56 CSAPÁSOl(' IDEJÉN. 

5. Cselekedjlinl. hát minden jót 
'S fogjunh szent mn.nháho~, 
JobbuljunIi.meg, térJünl, vissza 
Mindnyájan az úrhoz. 
l .. ám hegyei mes mindenlwron 
Mi édes hazánhho7., 
Noha meg-ver de nem hésili, 
Ismét kegyelmet hoz. 

~. Jóvoltaért adjunh hálát 
A' ml szent atyánhnalt, 
Újuljunlt-meg, vessünIt véget 
Soh ál nollságinhnah, 
Gyalölségnch hcvélységnel. 
Haladatlanságnalc, t 
Fogjon vére immár rajtunh 
At Jézus Urisztusnah. 

_.'-
Iíüliinféle csapások' idején. 

, 

"Orököd6e urdm" 

t. 8uly05 csapás szállott úr lsten reánI" 
Ily nagy inségünhhen szánjmeg szentatyánk! 
Meg-nehezült az idő fejUnl\ felett, 
Gond 's aggodas niyünhben el .. terjedett. 
Lám mely gyarJóh vagyunk, 
Csak nem I. roskodunk 
E' csapásnak sulyát61, 
Tiéd a' hatalom ., 

. 'U E··J':.'.'. t.:S,\ p ASO I\.. 

Szálljon ránI, irgalom 
Szived neh jóságától! 
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' !!. Az cmberncl~ ~yarló 's véges értelme, 
Utaid' nem érli halandó elme, 
Ámbár igazság hatalmad' Iwrmánya, 
'S boldogitó aharatod' iránya. 
'S bár mi Olcg-rettcntüoh, 
Tc ört állsz fcletlünh, 
'8 meg-mentsz a' vész' sulyatól. 
Tiéd a' hatalom, 
81..aljon ránk irgalom 
8'l,ivednch j6ságától ! 

:), A' teremtés hegyelmcd' bizonysága, 
A' mcg-váltás szerelmed' nagy ffillnhája, 
Hányszor tévedtünh-cl igaz utadról ? 

'8 hányszor gyöztélmcg már nagy irgalmac1r61 
Bár be-borul az ég, 
Nap-fény dedll-fel még; 
Tc nem hagys:r.-eI benniinhet, 
Mert atyanh vagy nel\iink! 
Oh hegyes Istenünl, 
Szánd-meg ez inségünhct! 

4. Miért zugolódnánh sorsunh' önhényén? 
Ha jclrunh a' szent hit' tiszta ösvényén. 
Ha hiszünh 's remenyiiinh Isten tc henned 
Hi a' hit.et belénit cscpeötctted. 
Hnllj-meg azért minl\et, 
Szánd-meg inséginhet, 
Szálljon reánh hegyelmcd! 
Mert mi g)'arlóh vagyunh, 
Csal{ nem le-roshadunk 
Ha nem lal't-me~ szerelmed. 
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VII, 
. . . , 

ÁLDAS BOV T ER(UESERT, 

"Dic,bOnlc "ged II/en " 

I. Jöjjetek kereszté" yeld 
l\finden rcndü hív népeh! 
llozzotoh ~ldoza tN, 
Szent 's huzg6 indulatot, 
Mondjciloh az Istennek: 
Legyen áldás nc"énch! 

2. Oh áld'ool,' Istene! 
• 
Eltu nl!' java 's mindene! 
Jóságod 's hatalmad nagy, 
~l i nd cnehbcn 'Idolt vagy, 
4 1dott vagy az cgchbcn, 
Aldott a' term észetben ! 

3. ) l ert szentséges láLaid' 
Nyoma holo kövérséget, 
i\lindcnható ujjaid 
Hintez.il\ a' boséget. 
Kegyelemmel tchintcsz 
'S a' fóldre áldás t hintesz. 

4. Lám 8' fóldet illeted 
'S nyitja kincses hehelét, 
Bannos csovel hinted, 
'S újítod l e\cgüj~t. 

, 

1 ~9 . BÚV 'J' ERi\l ÉséR'I' . v ÁLDAS 

Állatok IclllesOlnc1l, 
J Tezök mcg-éhesulnello 

á . A' hegyek gazdagulnah, 
Az erdő i, bc·zöldülnek, 
Emberek mcg-vídulnak, 
'S hálad~ssa) örü)nch, 
É lö.fák viragoznab, 
Földek bóv álo,;st hoznak, 

6. Oh nagy lsten! áldassál , 
TÖJunh. magasztaltassal , 
Áldásidat bövitscd, 
Bazánhat védelmezzed , 
Áldjad.meg élelűnl.et, 
Bóldogítsad lelhünhet. 

, 

Tava8zi öröm és hálaérzet, 

n niclótJfI Ite/!lelcen" 

I. Új életre serkent 
Elötttlnlt a' szép természet, 
Fel·vidulni kezdett 
Dél napkelet és enyé~z~ 
Kicseb a' földnek hatari, 
1118tozoal, az úr' óltari, 
Teremtményi áldoznak neki. 

2. Az úr' lelke fuvalt 
A' völgyekre és mezőkre, 
Éltető barmat bull 
j.' halmokro 's h.gyr.töl< ... 
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Elevenit mindent szép napfény , 
Inn epet ül mind en teremtmény, 
Hc bl iin hct tölti hedves remény. 

s. Lát juh mindenfelé 
Az ]stenn eh új áldásit, l 
Hallju~ Il örüleltünk 
A' madarah' víg hangzásit. 
Terjed a' virágok' illatja, 
SziveinK et uent öröm hatja. 
Áldassék a' mindenség' atyja! 

4. Virágos Ilöntöshc 
Halmol, mezök fel-öltöztel<, 
N övénych újuinalt , 
Langyo. szell ö lebeg M,tek. 
Minden fú élő-fa és állat, 
Hirdeti az öröh jósága t, 
lItely mindent újit és által-hat. 

5. Ujulást életet 
Gyönyört látunk mindenfelöl, 
Szép e' nagy világnal, 
Alllatmán ya IlivIiI belöl. 
lsten van, ím tiS7.táo látjátok! 
E", a' minden' szava hozzatok: 
Teremtmények Istent áldjátok! 

6, lmádunb szent lsten! 
Oh szép ~i~eletnel, atyja! 
Kitöl alkauatolt 
A' föld 's egek' bohozatja. 
Bár egészen szivek lehetnénk! 
Igy legtisztabb hálát vihetnén.k 
H01.'Z<id , 's mcltóbban dicsérbelnéfllt . 

• 
• 

VIII. 

ÚJ H Az,u .;p i ROIíÉRT 
• 

ESEDEZES. 

• 

II .lfin! a' s!:;ép IU/,I:Jes patakra} ' 

, , 
1. Te vaay Isten a szeretet 

. o 'kr' Elet' 's öröm ul eJe, 
Elsö intést Iétel 's élet 
Szerelmed altal veve. 
A' nnpoh' fénykörében, 
E' világ' rendszerében 
Szercteted indita·el 
Minden való t éhcs r endel. 

2. Összehangzó alhatmánya 
Az egészneh alatt 's fenn, 
Él;l testeIt' ragyogványa 
Füszál 's féreg e' földen 
Bölcsen összc·l\apcsolvo, 
:t;;gymast védve 's pal tolva 
Allnak ékes rendezetben 
A' hölcsönös szeretetben. 

3. Házas·társal\ örömtel"c 
Élnek, miDt egy cdénL(,1l J 

Isten altal meg-szentelve 
Egymas' hív szerelméhen . 
Élet éled mindenben 
Hol szeretet ..... n jelen, 
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'S e' föld mcnnyországgá valil" 
Hol l,ét szívben hiiség lal,ilt. 

4. Im ilyen párt mutatunh bé 
Nelted szivel,' Istene! 
A' te jó lellIed lehellé 
E' szent érzést szivehbe. 
Szeretetet hí vséget 
Adj nehiU, melynel, véget 
Ne vessen bár mily hatalom, 
E' földön csah a' sirhalom. 

5. 'S minthogy ott van boldog élet 
Hol Szent erhölcs tündöhöl 
Mint éltető napfény, melyet 
Köd 's fergeteg el-nem ől. 
1\liot Istentöt lett hötés, 
'S nem emberi szinlelés , 
Engedd e' frigy maradandó 
Legyen 's erhölcshcn állandó. 

6, Koroná.d hív pályájol.at 
Lelki 's testi áldással, 
Éltesd öltet 's magzatjollat 
Hosszas boldog napokkal. 
Ba szerelmök' frigyének 
E' testben véget vetnel, 
Az esncndöll, lelllök legyen
Az Istennek llcgyclmében. 

22 

, 

IX. 

ESEI}EZÉS' FEJIIDELEIW 
ÉLETÉ~:Wr '8 BOLDOG 

ORSZ!\GLÁ8ÁÉRT. 
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"A.ZÁ~~R'I' És J~EJ l!: O ELEl\IL\ Il'r 

Véd-jet1 
Fej-del -

Öt' sze nt he-zed 
miiuh Ilc- gyelmed 

- del, 
- del. 

2. Áldásidat rnértél\ nél hul 
Saorjaq rá és házára, 
An'yal ldat élet védői 
HUldd hi minden útára. 
Jgasságot, vD.llá5t~ l?rvényt, 
Ugy mint sZive, crz,l a'l .. ~, .. 
Hagyd l'&gyOg01, mmt oro,h fényt, 
'8 virá"'ozni, mint tavaszt. 

D 

3. Pálmát fllZZ szent homlokára, 
Üzz-cl viszalyt '5 viadalt, 
Hasson messze fénysugára, 
'S védjed, mint bélle angyalt. 
Ha háboru' fergetegc 
Zug, Jegyen ö tiszta nap, 
Hitöl földi népeit' ege, 
V ész höz t ,'czér sugárt hap. 

4. Csend és béke fogjon llezet 
Ott, hol birja pálczáját, 
Höz sz.eretet, hív érezet 
Erösilsék szent tronját. 
Oldhatatlan sérthetetlen 
Legyen c' frigy hözöttünlt, 
Isten! aldott védelmed ben 
T.resd-meg "él jen fejdeimUnk ! 

r , 

I 

Hazáért és fejedelemért, 

DicfJéril1Zk téged bten" .. 
1. Téged isten! dicsériinh , 

Tél/cd szent urnalt vallunk, 
Mio atyánhnah ismérünh, 
Téged fel~nHlgas?ta lunh, 
Tc va"'y ' néped' Istene 

o " d Hcménysége s mIn eoc. 

2. A' Iwronás fejeiInek 
'l'öled van éhessége, 
A' gyözö vitézelmch 
Általad dicsöségc. 
'l'ölcd van s' vitézség 
Gyözeclelem 's béllesség, 

3. Mennyhöl alá tchintessz 
E' földre hatalmaddal, 
És a' népelmeli intessz 
Országoló jobhoddal, 
Legottan megabéhéJnek 
'S lJéhében együtt élnel<. 

4. "f)..z igazság' fegyvere 
Altalad gyözedeJmes, 
Háboruság' tengere, 
1\lcly háros és veszélyes, 
Hatalmad' intésére 
Le-száll csendes helyére. 

5. Isten édes hazánhat 
Áldd-meg 's jó királyunkat, 

H 
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Lelkesitsd vitéz.it, 
Oktassad vezéreit, 
Boldott ítsad népeit, 
• D .' 
Epítscd orszaga,lt. . 

(j. A~j n.hUnl, bcl~.css.eget, 
Országunltnó\lt bovscgct, 
Eoésséuet testünhnelt, 

b b k Csendességet IcJhünkne 
Hitet és reménységet, 
'S házadnak dicsöséget. 

Fl'jedeJemél't. 
11 Erős tldrlluk 'fwJ.'1/Itk a~ Istell. " 

1. Országol az Isten felettünk, 
~;Iint mennyben legtőbb fejedelmiinh, 
Ö rendez földi országokat, 
Fejdclmehet ad 's horonáliat, 
E' világi Dagy hatalmai. 
Altala állnal, 
Erőben békében, 
Győ,edelemben, 

N em,eteh elött méltósagban. 
2. ~obbod' győzhetetlen h,atalmával 

Ehesitéd~fcl koronával 
Dicsöséges ur! fejdelmünltet, 
Paran~solván, hogy birna minket 
Törvéooyel igazsággal 
Kegyelmességgel, 
V édné fegyverével, 

• 

JI'\z.4 II 11'1' ~<s Hl.I ED El. EltÉRT. 

:És hatalmával 
Orszagunltat szabadságuftl,at. 

3. Ihlesd úr Isten! fcjdelmünllet, 
Választott ltoronás fejUnhet 
Erőddel és dicsőségeddel, 
Mérbetetlen bölcsességeddel. 
Erős legyen erőd által, 
És győzhetetlen, 
1?lcsöségeddel nagy, 
Es bölcsességgel 
Birja népét, mint földi felség_ 

4. Országlása érjen soh időt, 
l\1int atyját tisztelje népe öt, 
Ha ellenség támad ellene 
Seregel,' ura! légy te vele. 
Fegyverénell adj diadalt, 
Népéneh erőt, 
Horonájának fényt, 
JS végre mennyehben 
Horonázd halhatatlansággal. 

• 

Fejedelem' I'égtiszteletére. 

" Mittt a' $.~óp lullles palaJ.:.,.a II 

t. Határt rendelt az Ílr Isten 
Magasságnah, mélységnek, 
Vég órát tett ez életben 
Minden földi felségnek, 

,.. 

i61 



HI8 FBJErHlLEM' VÉGTJSZTELETÉnr.. 

Sirba szállna!. fejdelmel<; 
Ámbár földi isteneh, 
Hi" hallván <lZ ílr' szent szavát 
Leteszil\ testöl,' satorát. 

2 . Szóll az úr a~ embereltnel< : 
"Porolt porba terjetch, 
Hih. hel.delct élteteimeit 
Asszony által vettetelt" 
'S a' horonáh cl.tünneh, 
Hiralyságoh meg-sl.ünnelt; 
Dc tc Illeg-állsz örö" ~sten! 
E' sors nem hat hozzad ott fenn. 

3. EI.vége"te nagy pályáját 
Imé dicsö fejtlclrnünlt, 
És IC-lelte horanáját, 
Melyet viselt felelliin". 
Mint az égi fényes nap, 
~elytöl minden éltel "ap, 
Aldást hintvén n<lgy útára 
Siet esti szállására. 

4. H.llvan slód.t öröil Isten! 
Kit l\iralyoh imádnalt , 
Hozzád hés1.i\lt lelhe innen 
~ív horonás szolgádnah. 
Aldást hintvén népére 
EI-julott vég cst\'ére, 
Remélve sl.elid IclltébcD 
Idvességet az cgehben. 

2. Isten) hi hiFályoh.' szivét 
Szent kezedben hordozod, 

I 

• 

E' hnzát és béhcsségét 
Inté1.cd 's igazgatod. 
Áldutt légy a' jóságért, 
A' béli. olaj-ágért, 
Mr.lyel min het horonáztál J 

'S hegyes fejedelmet adtál. 

• 

6. Isten! vegyed szent !lezedb. 
Lelhét ha'lánll' atyjánalt J 

, Enged j ,,' sir'ltebelébe' 
Béllét áldott porának. 
Dicsö emléhezete 
Legyen . hálás érzete 
Minden haza' gycrme!,énell, 
Kit szárnyai fedezénel<. 

• 

- .... ' ... -
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x. 

" Pipytlcr:. ér/cm úr II/Mil" 

t. Tcl,ints rciÍnlt úr Tsten! 
Nc hagyj minl!et elvesznUnb, 
Vigasztalj-meg min het 
A' to szent igérJdcl, 
Lel/,onl<' eble/ével. 

2. Rajtun\. van oh ,ír lsten! 
A' BU/yOB Iwelvet/enBég, 
lIa tc nem léBS" nel.onl. 
lIlennyei Bcgitség 
Nem le.sz böztUnl. bél .. sség. 

3. Ambár minl.ct (If T. ten! 
Próbálgatoz bilneinl<ért, 
Dc nc vedd-cl til/UnI. 
A: te szent igédet, 
V'gantald-mcg 8'l.i\'Unhct. 

4. É~cndelj nel,Unl. (If lsten! 
rtelmC8 ohlatóhat 

Adj minclll)nlt iga:' 
Lclhi pásztoroltat ' 
É 'ó ' • 8 l 1..01'\ tonitóhat. 

5. Th/esd öhet úr r.ten I 
SzentelI) hDtDlmad~i, 

l 
I 

J II'J'IWN Á Lr.A NnÓSÁG Jln'l' • 

Igazgassa d 81tct 
JI1en nyhijl tanácsoddal, 
J,rősilScd jobboddat. 

6. Hogy tégeelet úr Isten! 
1\1egvó/tó szent fiaddal, 
J1ir~essenel. nebUnl1 
~.elhi bátors;Jggal, 
]:;s ti,zta igazsággal. 

7. 'J'arts-mcg miflhct úr Isten! 
5011 lel/Ii próbáinhban, 
Légy segédül nebUnl, 
Minden szent munhánhban, 
JlitU n l,' meg-tDrtásában. 

a. Lelllcd által úr Tsten! 
•• ]:;pflljön a' tc néped, 
Nevehed jél, itt,," 
Szent gyülehezeted. 
Szentelte,séll nagy neved! 

• 

--".'-
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XI. 

VALLÁSTÉTEL A' HITR ÓL. 

1. Atya Istent szívböl hiss zül~ 
Lenni neltünt, teremtönlweh, 
Mindenben scgedclmü nhneh, 
Irgalmas gondviselönhnck 

.t. J ézus Krisztus mi mcgvalt6nlt, 
Hárhozattól szabadítón", 

És Ilcgyclmcs oltalmazónl{ , 
Az úr Istennél szószólón". 

3. A' szent lélelt mi tanitónk, 
Id vességre igazgat6nl\, 
Banatinhban vigasztalónlt, 
Lelkünkben is mcg-újitónIt, 

4. Szent irás tanit ez hitre, 
És a' boldog reménysé"'re, 
A' lelki szép béhessé"'r~, 
Istenbeli. nagy örömr~. 

6. A' hi ahar idvezülni 
Szent hitet heli meu-tartani . n' 
Eletét heil ahoz szabni, 
'S gyiimölcsét is mútogatni. 

6. A' hi aharidvC1.i.ilni 
A' heresztet fel heli vcnni., 
AZ'l.al a' H.risztnst hövetni. 
Soh háborut h.cll szenvel: . :. 

'f. !lycn hit teszen ltcgyessé, 
Ur l sten előtt hcdvcssé, 
I .. clhiinhLcn uéhcsségcssé, 
l\lcnnyországban örö It össé. 

8. Ez hit hiben uralhodill 
A' biln ellen lusahodil{,
l\linden jóra igyehczih, 
S?cnt dolgohat cscleheszih. 

9. l\1indcnnch hcll i~az hitben 
l\'lcg-maraJni életében, 
A ty a fi (t·sz(' ret clbc n, 
Hogy lc:;ycn Is'ten' 1~cclvében. 

10. Isu:nnclt legycn tiszlcsség, 
• • 

Mindöröhhé és dlcsösé,,·, 
" O löle nehiinh béhesség, 
'S a' mcnnyorszagban iclvesség. 

--.<_.-
c O II f i r III a t i Q k Or. • 

Esedezés hif ben erósödésért. 

ot Mint (I' &zép hüves pa/akra. 

1. Szent Istenem! tell ints reám 
Az egchhöl hegyesen , 
llozzád hiált-fcl szivem szám, 
Halgass-mcg Ileg)'clmesen. 
Ime! cl ödbe rnegyeh, 
Hogy rólad vallást tegyek. 
E.gy Istenem, egy reményem! 
Uit a' minden hirdet nehem • 

• 
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2. Adj énnchem tehetséget, 
Hogy Jézusban hihesseh, 
Nchr hivséget szívemben 
Oröluc igérhessch. 
Szent vallását éltemmel 
'8 jó csclchedctemmcl 
Mútassam-mcg hogy szeretem, 
Ez buzgó igyehezctem. 

3. Szent Jelhed hát vezéreljcll , 
Hogy útadban járhassal~, 
Ha tántorgolt fel-emeljen, 
Hogy híved maradhassol" 
A' bön meg ne gyözhessen, 
Szivem tiszta lehessen; 
Mert boldog csalt igy lehetel, t 

'S mennyországba igy mchctelt. 
4. Ha indulatim' magvai 

l{eblemben kicsiráznak , 
Ha szivem' Itivánságai 
'l'öcvényeddel csatáznak. 
Szenteld-mcg oh! szívemet 
J .. clkemct 's érzetemct, 
Hogy meg-álljak szent hitemben, 
'S koronázz-meg az egekben 

Confir matiokor. 

Keresztény hit' fő ágazati. 

l. ~iszek és voll ok egy Istent, 5 Móz. 6: 4. 
1{( magatól való, és s~ent. 'Solt. 90:2.Jel. 4: 8. 

I 

• 

](EnESZT I~NY HP." FŐ ÁGAZA'I'r . 1. 7 5 

}{inch neve atya ISI~ll. 1. R,or. 8: 6. 
Hozzá hasan16 több nincsen. Soh. 8Ú: 10. 

ESD. 45: 5, 6J 7. 
2 Ö teremtette az egct - Csel. 4: 24 . 
. Tengert földet mindenellet - U9yan ott. 
Társ néJhül, és csah egyediil. Esal 4 11: 211. 

Szent l,ir.jlyi széllében ül. Jelen. 5. 13· 

3. Hiszem az ember {Ir Jézust. 1. Tim. 2:: so 
És nem ismereh mtÍs Hrisztust. l.Hor 1: 23' 
Hanem hi szü'I,löl s1.iltetett - Gál. 4: 4' 
Heresztrc fel·feszítetelt. - 1. Ror .. 2: 2' 

4. Hi Istenneh fia lévén - Lull. 1: 32. 
V áltsíl~' rnunháját fel-vévén - 1. Hor. 1: 30. 
E' világ' hünéért meg.holt - Rom. 4: 2: S. 
Noha szent és ártatlan \oh. - 1. Pét. 2: 2<2. 

5. E'/.ért Tslcn öt. fel·vet.tc J - Fil. 2: 9. 
Mennyen földön urrá telte, -Mát. 2: fl: 1 n. 
Me~-paranesolta ho~y minden - 'Sid. 1: Ű. 
Nehi tiszteletet tegyen. - Fil. 2: 10. Il. 

6. Ot. imádjáh az angyaloli - Jelen s: t l. t 2:. 
Minden teremtett állatoll-- Jelen 5: 13. 
" 
O it él-meg mindenehet - Ján 5: 22. 
Hohahat 's eJevenellet. - Csel. 10: 42 

7. E' Hrisztus Jézust imádom - Filip. 2: 10. t 1 . 
. Világ elölt nem ta~adom _ . Mát. 10: 32.33. 

Holtig c' Jézusban bizom - Jclen 2: 10. 
'J'udom meg scm csalat hozom. Rom. 5; 5. 

8. Mert az Isten szent JcIhével Rom. 8: 26. 
Jóra vezérl Ilegyeimével _ Ján. 16: 13· 
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llel:\llúl ~cm mit ncm réloJt - Hom. o: t. 2, 
]'Ilert éli véörc idvc1.iilelt. - Csel. 2: 21. 

1). Uram Jt:wsscgélj ~llil1" etJ - Mi~t: 15: 25. 
Ne\'e ljed ~) cf'l 6c lulllnh c t, --: ,2.f ct. 3: 10, 
AdjnJ e1,chet hill essíih, - Jnn, 12: 36, '14. 
'8 a' horonÓLel.nycrhessüh, - Jel. 2: 10. 

, l .., . Isfcll S1,rU! g'eJe ereJe. 

1. .IÖ {II' ISlOn! Icl!ints hozzánh 
Magos nwnllyb(,1 n(h:z mi reán h, 
És hünyüdllj tc népcden, 
Nyornol'I'.!t ilCI'cszlényidclI, 
M.il't. f; 1-I'onyl.<ll~ a' lc s~cntjdJ 
J\11~b·lo~yol"07.0tt u' szcl'clet 
'\1. embel'cl,' fiai hüzt. 

2. A",ú.,t szúlassz igy Ilr htcn: 
"'cl-lúlIltldnom szullség nehem, 
Iloör IHcS' I'onlsa m szcnéschct, 
l\ lcg-sza baclil snrn 'népemet; 
J\lcrt lattum nyOlllorusagat, 
llnllottam J'ohaszllodasó.t, 
l\ lcö-tohintelll ol,ajtásitt. 

;;. Nem hagyom uz én Hcvemet, 
EI-óhlllfli szent igémet, 
De meg-tartom én hátambau

J ts v{.lasztott IcmpJomombao, 
Hogy mC'g-S1.cnlclje SZcTltimct, 
Gerje!'!>?\! uehih s'I, ivcl1cr, 
Dblasso al. Ő Icll\chct. 

JS'I'L~' S1.EN'J' ICI~.III.' Im-I! J E, 

4, A? Tstennch szent igéje 
Tiszta minden ő besí'.éde, 
l\lint a' prólJóll<-tlolt cí'fiist, 
Héts?cr rneööntctctt e1.iist, 
Mcrt ennel, az ö ereje 
Vagyon a' hi sértctchbc, 
J~ercsztnch viselésibe. 

5. Tc vagy úr Isten óltalmoh, 
HOliJlmas erüs gyámolol, 
A' tc hív tanit óidnn h , 
S7.ölöd~cn plúntMóidnah. 
Tc vagy örzöjc népedneh , 
j~s ilJtalma hi\'eidn c lt, 
Paizsa IC szent iöéclncll, 

(j, Térítsd-mcg azért a'/,ollnt. 
Poöd'lllcg i~y('llc'lct c llct t 

Hih gyahol'Ul azt iliúltjidl, 
nálOl'silb~al nchünh mondjúh: 
Ni ncsen lSlcnlch ti n éltlcil, 
EI-IIell majdon mind vesznetel" 
Hi óltalma~-meg titehet ? 

7. Azért IleIlcd mi mos t adunl, 
Nngy hálúhat, és azt moncljulI : 
Dicsértessel atya Isten 
8zent fiad által mennyégben ! 
Vigasztalj-meg szent lelIteddeJ, 
NehiInh édes biztatónhltal 
Öröhhé nilgy dicsőségben. 

Ol. János KiJ'áJy' é neke , ) 
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XIII. 

UTAZÓ/\.' I~NEI1E. 

Mint ,," I'l.t!.'P kflv81 p"lllkra li 
" 

t. Istenem! a' te nevedben 
Hczdcm fel~vctt útamat, 
J\1int egy vándor, védelmedben 
Vetvén bizodalmamat. 
Rád bizom életemet 
Hcdvcsim' 's mindenemet, 
Segélj feltett S:d.lldclwmban, 
Légy vezérem járásocnban. 

2. Ne vigy atyám hisértetbc 
Utazásom' folytában. 
Véletlen 's háros esetbe 
Jó szándéllom' czéljában, 
Ut mútatóm légy neltem , 
Nappal hegyes vezcl'crn, 
Oltalmazz az éjszal'ában 
Fáradt testem' nyugvásaban. 

3. Mint régen szent szolgáiddal 
Minden útazásohban 
Velel. voltál, 's hatalmadd.l 
Önéd bujdosásoltban, 
Őrizz atyám cn gem is, 
Tégy I\cgyclm et velem is 

i 

I , 

Óltnlmazd édes házamat, 
És cl.llagyott rol~onimat. 

4. Segélj, hogy fel-vett útamat 
Boldogitl cI-végczzem, 
'8 cl öttem Icvö czélomat 
Tévén, hasznat érezzem. 
Szent neved' áidásával, 
És magasztalásával " 
Térjell vissza hedveslmhez, 
Hihet ll.gyességcd fedez. 

5. Minthogy pedig e' világon 
Csolt útazás életem; 
Míglen e' halandoságon 
l\1ajdon által tétetem , 
Hogy ne fussah hiába, 
A' mennycl hazába 
Hérlell vigy végre engemet, 
Mcg-adván id vcsségemet. 

-_ .. 0.0 •• __ 
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BEnEl\ESZ'fOJfAGA 'iZT . \ (.A801\, 

nf/ram Ic ho<:.cdd Idd/III/I!.- " 

" . ';~-.J
"-

Le-gyen béhcáldotL [, 
~ , 

"-" 
ten! 

'"""'\ ~_ ,\--1-"1::::: _ o, ~.-l __ ' 4- --.J--~ :- -e.-.=-_=! _. ,j-í 
Te - tv-lcd c' szent tc - r embe rl. 

Ne - ved-n elt ö-röh cJi-csé-rct, 

A' hi-velt bözt egyes ér - zet. 
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