
IV. 

TÖREDELMES ESEDEZÉSEK 

Bűnbánat. 

Bü nc im neh mély örvén nyében ü.löh, 

V ét. he -im' habja hözt majd elme -rü Jük. 

Fájdalmim bana. balai hoz készü -lölt. 
• • 2. Uram! halld-meg keserves zohogasom , 

Bb 8zivemböl ömlö siráokozásom', I 

Vedd füledbe, és értsd-m eg kiáltásol1l · 
a. BolY ha ul'am! mioden bünert megfizelSZ, 

HOlY basemmita' vétel\be? ~e~ cngcd~Z, 
Uram! 't.lyOD leszen e a lut eltetsz . 

• 

, 

, 

'I'Ö.HEDELMES ESEDE7.ÉSEK. fl7 

II . nizony scnhi os~orod' cl,~n~m állja, . 
Mert ö ma"á t mlOdcn bunosnch vall ja, 
'S hilnc mi~Lt hoporsójá t mcgszidj a. 

5. Mindeneh azt hiszih, hogy hegye im cs vagy 
'8 biin ciltnch hegyes uocsatója vagy, 
Azért bít.nah, mert irgalmasságod nagy. 

6. Uram! én is elhiszem ezt fel öled , 
Hogy nem mindjar t üz-c l hünö m elöled, 
Azért soha nem távozo m-cl töled. 

7. Igé reted oly reménységgel táplál, 
~ünös lel hem hogy ná lad lfedvct talál, 
Es nem veszt-el engem az öröh halál. 

8. Mostis atyám! csalt te benned reményleli, 
Biineimtöl hogy megments azon hérlelt, 
'S' hegy el mod ért mindöröhhé tisztellek. 

E S e d e z'; s. 

U, - ram bizvást l(ö-nyör _ gök,. 

nalld-meg ki-al-tá _ .om~ B~ •• eDI 

• 

, 
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'ron BD Ef .. J\ t ES 

fu~ lcd· bo ohoj túso tll ', Hérl ch no hrHhl ~ 

1'0 gGdJ-cl 
, 

- so m. 

2. . Scnhi szégyent n e m vntlhot 
Ili csoh to tölcd wi r, 
l\l cS:ildod 07.t , o. ' hi elöLted júr J 

A' bi\nöst találja scégycnvnllns és har J 

Dc jóhnol\ to , 'ngy crös " Úl', 

3. Istenem! ösvéllyiJ ct 
t nnchcm mtJlosd-ru cg, 

, 

Ea a' to útaiul'u tnnhs-mog J 

Mikor '.Illuégre Mvlok ••• b"díts-mcg, , 
Hozzam jóvoltod' jelentsd-mcg. t 

~. Öröll,ől fogvuD való 
IrBli1m ••• ógodról, 
En.lók ... ól-meg nagy jós,lgod,ól, 
lfjuÚfjombeli fo~yotl\OzlÍsi mról 
N. bAnta .. alool\aOgimról. 

... U.Ug .... m.gód ••• '1JÍm! 
Mert ,agy engedelmes, 

ESEOEZ I~SEK. 50 

J~s {l' biintc lésro li éscoclm cs, 
J\1c!glérö biinöshcz irgnlmas ll egyclmu, 
l~ nbcm is biinöst cl-n c vess. 

(j . 'fcllinl stl -mcg ftljll olmarnat , 
'~ gyorló é le lemet , ,,' 
Es bocsúsd-mcg é n solt bunc lme t , 
Nb bocsúsd t' úrn méltó sulyos fedd ésedet , 
l't'l érséhe lc1 ilé lclcdct. 

7. Hegyes otyá m! n evedért 
'l'öröld-cI b,lnömct , 

• 

l\I ert sol, vé lhem igen f::\j énnchcm, 
rflcly ért nyut;; ha totlon lelhiismcre tem, 
Légy lIcgy.lme. én Istenem! 

2 L 

T Ö I' C tI C 1111 e s s é g. 

,, 1'c IJt'."lfU.'rl $~c,,1 al!ldm" 

l . l{önyörUlj lJr Iston! 
É n bllnös lalhomon, 
Szánnhodjúl oty::\m! 
Szomorú sz ivemen. 
Ull~lc imct mcg-vollom, 
N ytlvón tnposztolom, 
Hogy .., étli cim ",inu 
Nincs semma vif;ságom. 

• 2. Egycdul OS Gk ncllOd 
Vételtem lsten om 
'1'0 s'zont 8Z'Ded :töu 
Gon081t 08oleltedte ... , • 
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Oh hegyeJmes úr Isten 
Mi hasznod es temen ? 
~['galmazz; ltönyörülj 
E n bÜDös lelhemen. 

5. Tisztogasd lelhemct 
Uram irgalmaddal , 
E nyhítsd.meg szívemet 
Vigasztalásoddal, 
Fordítsd r eám szemedet , 
Nyujtsad kegyelm edet , 
Hogy megtisztulhassal~ 
Add segedelm edet. 

4. Ne vi'sgáld annyira 
Bünös életemet, 
Ne itéld hcményen 
Gyarló tetteimet. 
Töröld-el vétkeimet, 
Szánd-meg keservimet , 
Téríts'd vissza atyám! 
Lelki örömemet. 

5. El ne vess engemet 
Isteni színedtöl, 
~leg ne fossz lcöuyörgök 
A' te szent lelhedtöl. 
Tiszta új szivet bennem 
Teremts én Istenem, 
Tovább ne tartsad fenn 
Haragod' enenem. 

6. Nylad-meg ajakimat 
Szent dicséretedre-, - -

• 
• 

l 
r 

-• • • 

• 

ESEDEZÉSEK. 

Indírsd· fe l nyelvemet 
Riv ti szte leted re. 
Csal, téged hivánjalah, 
Téged oh ajtsalak 
Gya!.:orta Is tenem, 
Téged l.jáltsalak. 

7. A' töredelmes szív 
Solt áldozatollná l 
Red vesebb elötted. 
'8 nagy ajándéholmáI. 
Bünös szív' ohajtásit 
És fohaszlwdásit, 
Arany ezüst felett 
RedveIled sira sit. 

8. Te szent egyházaddal 
Jót tégy "egyelmesen, 
Aliaratod szerént 
Örizd hivségescn, 
Bogy szent háladásokat 
L eHti ajandéllat 
Nehed hémutatYán, 
Mondjon áldásokat. 

g. Dicséret dicsöség 
Legyen nehed atyánlt! 
Bit szent fi ad által 
HegyeImesneh vall szanic , 
~ égetlen ró valóság, 
Öröh hatalmasság, 
Mennyen földön legföbb 
Országló ara,ág!!! . 

61 
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Gyónás Isten elölt. 

"Mini a' 8~ép have. pa/akra" 

\. Halomra gyült vétlwimnell 
T erh e alatt pihegch, 
Hönnyei hözt szemcimneit 
Mint bús léleh epedeh, 
V étltem' ha veszem elé 
Félhetc ll mindenfelé, 
Eltemhez hogy tartsalt számot? 
Mert meg-bántottam atyámat. 

2.. Hová re;tezzem-cl én hát 
At én Istenem elől? 
At hi mindenehet hall 's lát, 
'S velem van mindcnfclöl. 
Atyám! csall hozzád térek, 
ts bocsánatot bérek. 
Nehéz terheim' vegyed-el, 
Büncimet töröljed-el. 

3. Földiehen úrrá tettél 
Engem kezed' remehét , 
Te képedre teremteuél 
Halandóság' gyermel{ét. 
Hogy jóban meny jek elé 
Szent Istenséged felé, 
De et szent czélt61 elálltam 
Istenem! '8 bűnnek szóigáltam. 

4. Nem merem bát szemeimet 
Fel-emelni az égre, 

, 

, 

/ 

l 

, 

ESEOEZÉSEI(. 

Mert jól érzem büneimet 
Mclyehet vittem végre. 
Esedezem, hatalmas 
Istenem! légy irgalmas, 
Szent arczádat ne rcjtscd-el; 
Vétl<cimet töröljcd.cl. 

5. A' mcnnychböl hogy eröt adj 
Hozzád emelem hezem', 
Ennyi hisértct hözt nc hagyj 
Azért is esedezem. 
Add, hogy már erös legyek, 
És gyözedclmet vegyeh 
Mint lelbemneh nagy romlásán 
A' bünneh soh ostromJásán. 

6. 'S minthogy llegyelmed elhiva 
E' földön is engemet 
Szent fiad' vacsorájara , 
Isten! vezérld Jelhemet, 
'S arra segélj, hérlelt hát, 
Hogy menycgzöi ruhát 
Szépet, íIJend8t vehesscIc , 
lIJelybcn tehozzád mehcssch. 

Bűnbocsánatén esedezés. 

l. Ur lsten! irgalmazz nel,Unk 

63 

A' te irgalmasságod szerént, 
Alosd é. töröld-el b/lnunkel. 
Melyet mi bánunk szi,." .sl'rént. 
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Hogy te ellened vétltc~tUn1c, 
Bánjuh és hcscrü mi nehiinh ; 
l\1éltán minhet rnegitélhetsz, 
Még is tc igaz Isten lehetsz. 

2. Mí bünös világban Jcttünh, 
Élctünltbcn soh bünt csclchcdtiinh, 
De te szeretsz igazságot, 
És igéred irgalmasságod', 
Hints-meg szcnt fiad' vérével, 
Hónál fcjérbb leszilnl, elötted. 
Víg leszen Jelhünh te benned, 
TctemillJt mcgvidulnah tőled. 

3. Ne nézd uram biineinhet, 
Töröld-cl minden véLhcinhct, ' 
Teremts bcnniinh tiszta szivet, 
Es add mi nchünh szent lelhedet. 
Ne vess-el miohct előled, 
• 
Es ne vedd-cl tölOnh szent JclJted. 
Tartsd-meg benniinb a' szent hitet, 
'S adj jóra vezérlő szent lelhet. 

4. Mi áhalun), soh emberelt 
A' te útadra térüljcoell, 
Rill ö b·~oöltct elhagyjáIt, 
És életöhet mcgjobbitjall, 
Sz.abadíts~meg uram minilet , 
'8 vedd-el rólunk ítéletedet, 
Old .. meg a' mi nyelveinhet , 
Hogy magasztalhassunk tégedet. 

• s. Aldozatot tennénk neh ed , 
. H. kedves vólna tf! e)öu{:u, 

t 
I , 

I 

I 

, 
ESEDEZ ESEK. 

\De csak li.ivánod mi tőlünk 
"Hogy legyen töredelmes lelkünll , 
Tellints úr Isten lelltünllre, 
És tégy hegyeImesen ö vele. 
Tégy jól a' te egyhá.oddal, 
Ri téged szolgál igazsággal. 

- ,-
T Ö J' C II C I ru e s s é g. 
"Milll n.' 8!Jép hiive3 patalTa" 

1. :Téged várlak én Istenem! 
Aldott segedelmeddel , 
Vétheim tanIIh ellenem, 
Állj mellém "egyeimeddel. 
Siralmas sza\'aimra 
Fohászhodásaimra, 
Nellem hegyeImes választ adj, 
'S hányhodásim l,özt el·ne hagyj. 

2. Felj~1 hal.dtál, vétl<eim 
Boldogtalan fejemet, 
Sértill 's szaggaljáll hüneim 
Reseredett lelhemct , 
Gondolatim lanhasl-tnal<, 
R~ttenteneh '5 bádjasztnaIt , 
Nincs más Ili ben remélJenem , 
Benned bízom én Istenem! 

3. Vélheztem és meg-bántottam 
A' meonye.i felséget, . ~ ..... 

"r. u.J 
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, 
Altalbágt.m 's mcgtapodtam 
Ama' szent szö vetsége t , 
Melyet meg-p ccsételtél, 
É s mcg-erös itc tté l 
Áld ott lellICd' gyUrüjévcl, 
Szent fiad' piros vérével. 

4. Atyám! vélllCztcm 'e ll en ed, 
'8 a' szép egell ellen is , 
De bizill lelllem tc benned, 
Bár vétltem rettentsen is, 
Gondos szivem tö)cd függ 
Uönycs szemem reád cs i.i gg , 
Da hönyvedbő l ttltörölsz is 
Benned bízom, ha meg-ölsz is. 

5. Ne ontsad rám büneimért 
Búsulásod' poharát, 
Ne forditsd-el vétkeimért 
Áldott arczád' augarát, 
Térj hozzám 's erőt veszek, 
Moss-meg fejérebb leszek 
Akar-mely fejér hónál is, 
Tisztább a' fényes napnál is. 

O. R6nyörulj rajtam Istenem! 
'8 büneimet bocsásd-meg, 
Ne szállj perbe én ellenem, 
Vedd-fel ügyem' és lasd-meg. 
Hogy nyelvem zengedezzen , 
Lelkem is örvendezzen 
Áldott szabadításodban. 
'S éde. atyai voltodbaD • 

• 

INNEPI 

, ISTENI DICSÉRETEK 
I 

i 

\ 

r 
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I. 

ADVENTI (EL.JÖVETI ) 
VASÁRNAPOKAN. 

A P o s t o l i h i t' for /Il áj a. 

~L 
:=1!/I'j "I I ;.r _ • ....... -

A .. kc-resz tény -ségben , I gaz vallás 

a' hit - ben, Hogy hidjünl\ egyIstenben 

Krisz tUB Jé !AUB - nak szent aty - já - ban, \-

f 

.. Bek • nek tcn-ger .. Del, 

Ó Izent te rem - tő - jé - ben. 

Ab\I ENrl'I~VASÁnNA POKON. .... .. ... 
2. Hiszünk a' Urisztusban, 

Istennell egy fiában, 
Mí I,egyes szószólonkban , 
Idvezitö Jézus Hl'isztusban, , 
Bit Adámnalt igére 
Még a' paradicsomban. 

3. Gábriel árllangyal 
Názáretbe lIüldeték, 
4-' szüz mcggyUrnölcsözék, 
Ur Istentől meg is áldaték, 
Jó hír nehUnI, mondaté!" 
Hogy megváltóni. sziileték. 

69 

4. Bethlehemben szUleték, 
Angyalok megjelentél\, 
PásztoroknaIl hirdetéJt , 
Hogy úr Rrisztus neltunI, születék t 
Béhesség jó altarat 
E' földön hirdettetél •• 

5. A' Brisztus Itint valla, 
A' keresztfán meghala, 
Ö 8zent vére ltiomJa, 
Mi ha,Jálunk ottan megromla, 
Harmad nap feltámada' 
Minltet megszabadito. ' 

ti. Mennyeltbe fcl-mene 
Az örölt dicsőségbe, 
Ott nehünlt helyet szerze • 
Elj.:svendö oz ítéletre, 

É
Ott meg-fizet mindennek 

Ivén mint érdemlette. ' 
(I 
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7. Hissznk a. Istennek 
Vigasztaló 8zent lelllót , 
HisszüIl a' Közönséges 
Reresztényi gyülekezetet, 
Hisszül, a' Krisztus altat 
Düneinll' bocsánatját. 

8; Hisszük a' bolt testnel, 
Ismét feltámadását" 
Hisszük az itéletet" 
Hisszük mi az örök életet, 
Ez bittel bátorit julI 
Mind egész életünilet. 

_'0-

~ . : 

t 
t 
r 

Isten' kegyelme szent fiában. 

"E földön h minden népek" 

I. Áldott Izraelnek ura! 
• Mert ő a' kegyelmes atya, 

Ki mindeneb.et megálda, 
És szent fiával meg-válta. 

2. Dávidnak ezt megjelenté, 
Irgalmassagat bil'deté, 
~ert Krisztust neki igéré, 
Es országát vele közlé. 

S. Ezt az atya megigéré 
Proféták altal 's hírdeté, 
ígéretét cl'ösité, 
'S fiát minekünk el·kOldó, 

• 

• , 

• 

_ 1_ 

. " , . 

VASÁRNAPOKON. 

4. Hogy Ilimentene ezekb81: 
A' halálnalI félelméből , 
Rárhozatból, sötétségből 
És hüncinh.' örvényéböt 

5. Neki szentségben szolgáljunk, 
Mert ö minekünk ltiralyunll, 
Igazságnnll és óltalmunk, 
Rit hitünllel megllapcsoltunll" 

71 

O. Oly llegyelmes lett az atya, 
H?gy mennyországból meg.szánna, 
lYfmllct meg-szabadítana, 
Es meg-váltót nebünlt adna. , 

7. HérUnIt, nézz reánk úr Isten, 
nil, elmerültünk a' bűnben 
Adjad szent lellted' szivünl{be 
Hogy ne legyünll sötétségben; 

S. Dicséret nel'ed szent atyán" 
Hi a' mennyekben vigyázsz rá~I{ 
Hallgass-meg szent fiad által ' 
'S vigasztalj-meg irgalmaddal.' 

. Karácson' Szombatján. 

lsten' ígéretei Jézus felöl. 

"ó metm!l8i-keg!lu A/!lank" 

1. Istentől választott biveli.! 
Buzgóságra gerjedjetek, 



KARÁCSON SZO~IBATJÁN. 

Tiszta sZÍvhöt örüljetek, 
Mert ltegyelem van veletek 

2. Soltszor a ' profétá}! által 
HiráJyt igért szent szózattal 
Az úr lsten, liözbenjárót, 
És haláltól szab.ditót. 

Q. Vártált ennel, telyességét 
A' szent atyák 's el-jövését, 
Ohajtották dicsőségét, 
'S a:l.i hiveimeit idvességét. 

4. Nem siet, nem ~ésik Isten, 
A' mit el-intézett bölcsen 
Meg-leszen töl'életcscn, 
Mert országol felségesen. 

5. Mihelytt eljött telyessége 
'8 az idönek betelésc, . 
lsten elküldé szent fiát, 
A' hivek nek meg-váltóját. 

G. Ez a' mi lelhünh' liirálya, 
Rit lsten mi váltságunhra 
Igért "'olt jöni világn, . 
Hogy vezetne mennyorszagra. 

1 .. Legyen ezekért d~csöség 
ISlenneh, 's örök lIsztessép' 
Hinek szava tiszta szeotseg, 
HegyeImében nincs rövidség. 

8. Seregelmel! áldott ura, . 
Meg.váltónk' dicső szent atyja 
A' Krisztusban mcg .. adatv~ 
Legyen bününlf bocsánatja. 

I , 

• 

• 
I , 
f 
I . 

• 
I. 

• 

• 
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NAGY I{ARÁCSONI MAGASZTA
LÁSOI{ És ESEDEZÉSEJ{, 

}üiszfus' születése. 

"Jer mindtl!ldjan iJrOljün4" 

1. Úr Istennek szent fia 
Születék ez \'il8gra, 
Eljött lellIUn'" boldogságára. 

• 

2. Atya Isten' tanácsa 
Régtől fogva ez vala, _ 
Hogy mi nehUnl\ megvaltót adna. 

3. HüJdé alázott sorsban, 
Hogy min het meg-váltbasson, 
'S szeDt népévé elválaszthasson. 

4. Angyaltól izentetéh 
Pásztorohnalt hirdetéh, 
Hogy minel\ünlt I{risztllS . születék. 

5. E' világra születék, 
Jás.olyha helyezteték , 
Mert ö neIti bely ott adaték. 

6. Ö Szent fiát Mária 
~ihelytt szülé világra . 
Ur "tenDck nagy hálát ada • 

• 
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1. Hrisztus szent példat hagya, 
Dál\'óoyt eltávoztata, 
Szent útait hövctnünI, hagyta. 

8. Istent megaismértete , 
Hinch nagy szeretete, 
Sőt szeretet szent természete. 

9. Van rcményünb. Istenben 
Hogy e' gyarló életben 
Vagyunk bt.nnél IlegyclcDlben, 

10. TöredctmességünI~ért 
Megbocsát biincinhért, 
l\Iert Jézus nehünll begyclmct l~érl. 

ll. l\li lS azért urunl(at, 
Hegyes l~özbenjárónl(at, 
Tiszteljüh. mcg-szabaditónl(at. 

"2. Hogy nyerjünk mennyországat 
'S lassuk boldog hazáokat, 
Jövcndö nagy boldogságunl(at. 

13. Dicsöség az atyánal~, 
Dicséret szent fiánall, 
LeillUok' kegye. meg-váltójánall. 

2 a 

Hálaadás. 

1. Halát most adjuok 
l\liodoyájan 
Az úr Istennel" 
Ki fia' születesével 
NegszDbadított 
Bűnne!' é. hal.lnak fogságából. 

• 

• 

• 
, 

, 

r 

I 

• 
, 
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2. El1l1cIt illil, 
Hogy énclte1jUnh 
Az angyalohhal : 
Dicsöség magosságban úr Istenncll ! 

- ,,-
-

Krisztus' al,lzolt SOl'sa. 

l. Dicsöség Istennek, 
~gy öröl, tcrcmtönch, 
Aldas drcsö nevének, 

, 

Minden teremtmény felségéneh 
Adjon hálát, 's imádja 
Mélységéb öl szivénel,_ 

2. Hi Jézust cz napon 
Hüldé·cl, hogy mcgváltsoll 
Minden leUtct 's tanítson, 
Az élct' útára buzdítson, 
~it szcretet 's reménnyel 
Orökrc boldogítson. 

3. Az Isten' munltái 
Csudálaudólt 's tanácsi, 
Csehélyel, bár tltai 
Fénycsehkó lesznel, dolgai, 
Istenien hezdödnel, , 

Es végzödnek czéljai. 

4. Nem fényben 's pom pában 
Születeu kisded sorsban ' , 

, 
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Jé.us, ]Iit ma vigsngbnn 
Tisztel az anyaszentegyházban 
J\1indcn hív 's buzgó léle", 
Jórván szcnt nyomdollában. 

5. Engedt! örö" lsten! 
Hogy mcgv;lItÓlIh' hitúben 
tljUnh haJjunh c,. földön, 
Hogy végső eljövetejében 
Vele örvendezhessUnk 
Doldog öröl, éjetben. 

• 

Újjá tCJ'ClIltCtéSÜllk It' JÜisztusban. 

"Szorot t i1lldtl, tIIo,g"/I:;/"I" 

I. Világol,' teremtője, 
Űröl, éltU Istén I 
Tc vagy első hutfeje 
Mindenneh alatt 's fenn, 
Az cgch' SZQP rendszerót 
Te nlhntád !'elség! 
'S tcrcmtmcSnyid' ozerét, 
Melyel,ben nincsen 'Vég. 

2. A' roppant n"bY teremtés 
Mivcd, oh alható t 
Mindent egy szó, egy intés 
Volt létre hor.hntó. 
Fenn állana" dicsérneh 
Minden valódgoh, 
É. e8nl. tésed e.mérnek 
Egy fő valóságo. Ic. 

• 
, 
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3. A' Jelheh' orszóhóban 
így .Ihatól iljr~.( Ho~os. 1: 16.20) 
Mindent egy uJ vIlagban 
HI'is7.tusnnl\ á.ltnla. 
l ,'clln nz. é~bcn szentehet 
Uéhitél emberrel, 
lLt ulott új sz.ivchct 
'.l'eremtél új hittel. 

4. Nemesb hcbl ct alhatál 
'l'iS"',l:ibb s '/'cl'etcLtcl, 
Magasb Jelhet formájól 
Szen lcbb eszmélettel. 
'l'en-mogadat 87,el'otet' 
Istenéne" mondván, 
'S hU)önböztl népcl{ct 
Egy vérség be vonván. 

5. Újra alhatól röl,li 
'l'ronusoll:lt hitlel , 
E' viln6i 's mennyei 
lIatulOloltot friggycl, 
lJétőlt (l' nagy természet 
Hegyelmed' órj';val 
Emberi nem szcl'etet' 
'S öröm' Iwrmntjilvnl. 
• 

6. 19y ollUHúl újonon 
Millhet 1{riszlllS által, 
U't mint profétnt, hajdon 
Felhentél jobbodclol, 
Mint fd-popot áldozni 
Elhuldél érotlünh 
M.int Ilirályt viosk~dni 
HI8SzIl1, mi mellettUnk. 



Kirs1.lI/st rI' /)iJlcsck idvczlik, 
H é,..ídcH iildiJzi. 

Delhlehemben 8.11-lc - téh ]{risztu8 

c' világra, ./úszolyh. helyez-tc - téh 

1'0 .. -ló-ban ta-ka. - va. An-gya-Iol' 

öt hir - dc - lélt, A' pás'l. to- robat in - télt, 

-
vig szfvvel, JJogyJézust ke· 

':" 

r~l:l-néh. - fel, '8 hhván, hteAt di .. elérM" 

• 

• 
, 

( 

J~5 p.8EnEZp.SEK. 

Ifál-'a.dás-•• l tisz-tel - nél<. 

2. FényeB csillag támada 
Jelül naplteleten , 
Mcly bölcseliel indit. 
Idvczlcni menten, 
niluöl arany és ~cnct 
'8 tömjén ajándékat vett, 
A' jászolyh.n meg-lelt 
És bölcs elitől nleglioztelt 
Jézus lsten' szent fia, 
ni ma jÖlt világra. 

3. Mú. IlCzde,ben veszélynell, 
Volt lli," v. éltc 
A'!, l sten' llCilvcltjénclt 
'S halálra itélvc, 
J\J ert lIér6dcs al,arta, 
Hogy életét cI-oltsa, 
'S meg-ölni cl-szánta, 
Dc rsten Egyiptomb. 
Hulué Jézus' gyomolit 
'8 clhúrintá veszély it. 

4. Isten' 8zent itélcto 
A' hlinőst be-éri, 
Déródes' végezetc , 
Ezt cJönhbe tészi, 
Moshalván a' bünhlJdöt' 
JÓ'lee IZent un8ZoJást vatt 

79 
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Jézust vissza vinni 
Názáretbe 's nevelni, 
Mert hih. voltal, bosszúban 
Vannal, már föld' gyomrában. 

5 . Pásztorol,' hív példáját 
Hiveit oh ltövcssül" 
Jstennch nagy jövoltát 
Örömben hirdessüll, 
Mert 8zenLté [sten' neve 
A' Krisztus által leve, 
~ind az egész földön 
O felsége dicsö lön 
Minden hatalmah lelett, 
Melyehet hatalma tett. 

Jéz;us' szent tiszti. 

"Á$ egek 6e,~élil'" 

l. Istent tiszteljétek 
Hivell ! llil\ gyilltetel\ 
Most c' szeDt innepre. 
Áldott nap hinti ma 
Hálára unszolva 
SúgáOrit e' heIYl'e, 
Égi tü~ búzdítsa 
Menny ből aló szállva 
A' hivek' sokaságát, 
Mint illil, Istenhez, 
A' szenteí,' 8zcntéhez, 
Hinek látjuk jóságát. 

• 

f 

I 

És ESEDEZÉSEK. 

2. E' nagy napon eljött 
Jézus, a' szent szülött, 
Hirdetni országát, 
Az atya' szerelmét, 
A' hit' győzedelmét, 
A' bön' bocsánatját, 
Az élet' reményét, 
Elöérzeményét 
Az örölt boldogságnak, 
Az halál' romlását, 
tlet' újulását, 
Napját az igazságnaIl, 

3. Legföbb azok Itő.öu, 
Rihet ki Ilüldözött 
Isten profétáhúl, 
Az életneh belsöbb 
A' lélellneh felsőbb 
Becsét tette tárgyúl , 
Szentek' hitére vitt J , 
Fö bóldogságra hítt, 
Minden érző leJheket, 
EI-törJe könnyeltet , 
ts meg-édesitett 
Földi szenvedéseItet. 

• 

4. A' menny 's föld örvendett, 
Idvezlö én eJtet 
Az angyalolt mondván' 
lsten' fián örült, ' 
Rit boldog anya szült, 
CsiIJag sugározván; 
Áldá hála.telv,e 

St 

• 
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Lelke, szive, nyelve 
Szenteltoek az egeket: 
Királyolt és népek, 
Ifiah, tisztes vénell 
Érzénelt szent örömet. 

5. Ez innep dicső lett, 
l\l clyen első fényt vett 
Jézus, hitünk' feje. 
Az isten· félelem' 
Az örök kegyelem' 
Első hirdetője, 
Rit bál' hisded sors szült 
Isten' jobjára ült, 
l\f ivel dicső munhát tett. 
Orök aldás szálljon 
Ez napra 's találjon 
Minden szív ma örömet. 

6. Az ezer lelkekkel, 
A' dicső sergekl.el, 
A: földön és égben, 
Öröl. atya Isten! 
Leborulunk itten, 
Hitben reménységben, 
Hálára bnzdulunk, 
E lötted áldozunk, 
:Nézz kegyesen mi reánk. 
At menny dicséreti 
Között halgassad-ki 
Azt is, melyet rebeg szánk. 

I 

És ESEBEZÉSEK. 

J{rjsztus' sziiletése Dál'id' 
nemzetségéből. 

"Úr Is/ennek st;;ent fiaH 

• 
1. Jer! mindnyájan örüljünl, , 

• • 
Es moepet szcntcljünh, 
l\lerL születél, úr Jézus ncllünlt. 

2. Hit at l~egyes úr Isten, 
Rönyörülvén emberen, 
Ell\ülde utolsó időben. 

s. A' mint megvolt ígérve, 
Az utolsó időre, 
TeremtésneIt még ltezdetébe', 

4. ~' mí első atyáoltnnl( 
AdámoaIt 's fiainah, 
'S mindenltorí maradéhinalt , 

5. Nagy hitű Ábrabámnak, 
Hegyes Pátriárháhnah, 
'S a' lwronás Dávid ItiráJynaJt. 

6. Rinek nemzetségéből 
És hirályi véréböI ' 
Születélt szeplötelen szüztöJ. 

7. Angyali szép zengések 
Hálaadó énehek ' 
Jelenték, és égi seregek. 

8. Hi~~etvén pásztoroknak, 
N yaJaIt l'özt vigyázó.knak 
Hogy örveDdeDéDek Jézu:nak. 

83 
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9. l\tert csak ö idvezitö, 
Mindenehkel jóhévö, 
Meg-térő hünöst meg-nem vető. 

to. Azért jöve, hogy élnénl, , 
Istennel meg-békélnéolt, 
'S ö általa kegyelmet nyernéok 

1 t. Nagy szeretet mindenhez, 
HC'Ir Isten emberel\hez 
Fiát küldé, mint bünösökhez. 

1.2. 1\1 i azért Hrisztusunkat, 
Hegyes hözbeojáróohat, 
Áldjuk büntöl szabadítóul,.t. 

L 

Jézus' szent czéljai. 

Di-csö-i .. tünh, és tiszte-Jünk 

Ö-rök ls-ten! té-ge-det, 

küek' i-ma .. 
há-Ia-a- -

dá - sat, 
dá. .. sat, 

Halldmcalel 
• D l' Es SÚVÜJ1 \ 

Mellyeloldjuk 

, 

• 

ESEDEZÉSEk_ 

• 

ne .. ve .. det. 

2 . !--égy hözönünh jó Istenünh! 
Ehető kegyelmeddel, 
Szent lelkeddel oh buzdíts-fel, 
Dicsőségeddel boríts-el, 
'S lehiinh' töltsd-be örömmel. 

3. Hrisztusunknak, meg-vá!tónlmalt 
Születése' innepét 
Hogy méltól.g mcgülbessük, 
'8 háhinhhal cltesithcssük, 
Míg élUnh, áldott nevét .• 

4. Ri érHinh lett, 's életet vett • 
• 

Hogy nehünk éltet adna, 
1 Emberi nem' méltóságát, 

A' hív lelhet.' bóldogsaaat 
Példával tanitotta. o 

5. Szeretetet éreztetett 
A' megtérö szi,'ehheI, 
Reményt nyujtott a' gyenaé1nek , ' o I D' Igasz.ta ast szemtedölmek, 
'S: jót tett n!inden leU,eLkeJ. 

6. Ember-szivet nemesi tett 
B~s lelkehet orvasolt, ' 
:i\l'!lden léptén jót terjesztett, 
Sz.vct győzött, és gerjeszten 
Szent beszéde, melyet szólt.' 

7 

-
• 
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, 

7. Az Istenneit 's szerelmének 
rrül\öre és példája, 
Riben csalt szeretet lahott, 
Uiben bíin nem tal áltatott, 
Áldott ls ten' S'locnt fia. 

8, Áldd.meg Isten gyűlé,ünl,ben 
Szent hitünhet Jét.ushan, 
Ne halJ'yj töle elszahadnunll, 
Segélj °balalig maraclnunll 
Töle vett vallásunhban. 

g. Szent élete szer~te~r~ 
Gcrjess7.en egymas 1rant, 
Öntsön belénl~ tUredeimet, 
Vétl\cinhen töredelmet, 
Midőn bününlt sét,t és bánt. 

10. Áldd-meg Isten sziveinhben 
Az egyessé~' érz?t~t.' 
Az idvesség oha)tasat, 
Boldo"sfl.O'unh' munhálását 
És SZ~Dt D neved' félelmét. 

• , . 
• 

Esztendő' utolsó n a PJ a n 

h aadás. 

"Te elcilól fogva" 

1 Az esztendől\ eljöneh 's cl.enyészoelt1 
. Beszahadnall az idö' tengerébe, 

"DO"' U'I'OLSÓ NAPJÁN ESEDEZÉS 81 ESZTE" 

Et, el_vc"'yiilneh annall mélységébe; 
, D • 'Id' 'I ' I Így az em berch .JŐ l e etene ( " 

J.Jéte el-o,úlilt, mtot az esztendo , 
1\Jcly repül és vissza nem jövendö. 

l) Uram! tc voltál, vagy, 's lészesz öröl\~é 
r ... . Egy örölt Is,ten, ,és . vagr .,csal,- egyedül 

Idő' múló valtozas3m luvul; 

I 
• 
• 

1'e hozod az idő' méhéből elé 
A' napohat, és az esztendőhet, 
Es ismét tc szólitod-el öltet. 

3. Ímé egy év múlih. e' nap' alIwnyán, 
Hány múlt már-cl, és még hány elmúlandó, 
Ul tudja azt, hi mint mi csall halandó? 
Uram tc tudod, hincll áll hatalmán 
Szabni törvényt és határt időnel" 
A' múltnah, jelenneIt, és jövőneh. 

/1-. A' mi tudásunlt annyi ból áll csupán, 
Hogy ezen csztcndönel( el-telése 
..E lclünl,' végénell hözelitése, 
"'8 hogy örőmmel's búval vegyes folyamán 
Isten védé 's tartá életün het, 
Hirályunl\at 's édes nemzetün het. 

5. ;!Jol dog hát, hi bizonytalan napjait 
Ürömmel éli-Ic, 's úgy használja, 
Hogy midőn üt élete' vég-órája, 
Nyugodt lelhiismércttcl hagyja itt 
E' bánatos hazát, e' földi honyt 
A' vá.ltozandÓt, és oly múlélwnyt. 

," 
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ö. Sok embertarsa inh porra leveneh , 
S o l\ "ének hajtah, 's ifja it hervadánal, 
ts soliao szerencsé tlene l, valánalt ' 
:'ili é lünh bala legyen az l s teooek: 
A' hült porollOa h bél,cs nyugalom 
Legyen a' gond utan a' sirbalom. 

7. Repülj hanyatló év! de végsö napod 
Oh ne meny jen le senkinel\ haragján , 
~eg)'en l\ö.tonséges bélle alhony au, 
Es minden erosl.i.lh, mely törvényt tapod, 
S zülljéll-megt 's az igaz.sag' hormanya 
Legyen minden tóreh vés' iranya. 

I 

I 

8. Hala legyen az egy örölt Istennel{, 
Hogy eZ cSlo tendo ben is goudoshodott 
R ulunlt , 's hegyeime l11inl\ct e!ncm hagyott, 
Eszlendóh 's 5zazadok bár el-teljenelt, 
J ósága meg.marad mind öröb,re i 
's kiterjed minden teremtmcnyekre. 

-,,-
Ó esztendő' estvéjén. , 

Hálndás lsten' gond dseléséert. 
" pűlÍgo .. 4g' n1ll1 atyja" 

,. Halhatatlan teremtö 
Imádandó lsten! 
tijben elmúlt, jövendő 
É. valtozas nincsen. 
Jelenléted maradandó, 
lotenoé,ed örök éltig állandó. 

, 

, 
, 

'p 

t 

ESEDEZ ÉS. 

z. E' világot alHalad 
Bölcsen 's hatalommal, 
És r endjé t me~.állitádJ 
E rös tilal omm al. 
Hatórt tettél az idöhneH, 

811 

nlelyck múlnah"s többé vissza nemjöneli. 
3. l\l int a' vizeh el-fólynah 

4-' zugó ten ~erbc, 
Ugy a' napol\ cl-múlnah 
Az ö rö ll é,'chbe. 
Ha elhnldöd, hozzánIt jőnek, 
Ba meg-tiltod, töbhé fel-nem tetszenek. 

4. Im csztendönh' végpontja 
Hanánit elérhezett, 
Elm énh ólihishan tartja 
N C\1Cd', mcly fedc7.ett 
Szildái l' özt az él etnek, 
Veszélyiben a' sorsoah 's halesetnek 

5. 1\Jár má r csendes véuet ér 
E' fáradt enlendö, I:) 

Ma,r ,meg-á lJ; 's Hikötöt nyér 
SBJkank, mely ves'Z.endö 
Volt at zu"6 nélvészchben 
F~ j,d a lmahbt)an 's sulyos szenv~déseHben. 

6. Aldunh atyánIt at j6 ltért. 
nJelyekhel ' e 'é.,él. 
Áldunh sulyos probáliért , 
N'elyel,ct ránh mértél. 
Áldunh 8tyánh szerettinl,kel 
'S rol(oninkkf'1 q:y szívvel es lélekkel. 



90 . ., 
o ESZTEI~DO E:srr,' é.II~N. 

7. Alda. legyen Iste.ltd! 
flnjrnd oh' cS'l. lcnd ö J 

l\lcl,\" ö rö lt h f'g .\' f"lcmbŐ I 
' n~y ma jd "!IOJl'ndó. 
" idd-pl tll\,nnh' S'l f'n l U~lléh cz 
Im ndftsll nll\ oz id iHt' fojdcl méhcz. 

8. lslc n s l. A IIII ~ hchllIJ cn 
A ' . l -z UJ CS7.le rHvrc , 
Tl'rjes2.d éhilnh' hörébcn 
Aldnsitl' fcjilnhre. 
Dtincinhct o h töröld-cl, 
'S bocsás áh nl minhe! csendes lél.lulol. 

_.-

!li 

111. 
• , 
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• 

801\ I~:S EI'iEUEZI~SEl\. 

Dics,jj( és cs h( cn' óllnlmúért. 

" 
" E 

~icsöségcs 'ls I en ! 
\ Hil. mngns7.lnl menny föld t.enger, 

IlIlnJ hiv Pr',.clb cn 
Minden fcl sé~, nn~)'n l 's ember. 
A' mngnss fi~' 's Ul(q) ség' hntóri 
E zer nnpoh' é~ö sú~ú ri , 
Dicsöséöcdcl rngyogjti. h-hi . 

!l. ~ in cs több til-li ll htcn 
~ n l"! D , j\' rnind c nsLt ,, ' IIn"y !'ri f'Jlcben 

• Csolt Ic , (\ :. h(·l l'l lt' n, 
'r crc lIllm é n)'id' hiv hörébcn, 
Hi" l e~ccl 1:.lcol1('II hird etne" , 

rltct! n ll l)L) ll hl~ 1I1 hid:'! I un;;llch 
'S lIrg) c lru cdhö l ~ l c t c l ll) crnch. 

3. Ar. idöh 's s?n~lldo l~ 
]slcnnch téged ,alJnnnh, 
Ó cs ilj ,·jh\goh 
Uolhotntlannoh mondanalt , 



I 

92 , . 
UJ ESZTEND Ol MAGASZ1'ALÁSOl{ 

Nem válto'Zván szent léte1edben, 
Bár világolt el-enyésznelt fenn, 
'S újah állnalt elé szép rendben, 

4. Imé elmúlt tő!ünIt 
Ismét egy teJ yes csztendö, 
~cgyelmedböl nyertiioh 
Ujat, 's ez is eltelendö. 
Mint több éveinlt el-enyé szte k , 
Melye" hozzánk töled küldettek, 
Mint fclségccltöl hív llövetek. 

5. 'S hár tiszta éltünhct 
Vinnéh hozzád áldozatú!, 
És erhöJcscinllCt 
Hagynáll szentül ártatJanúl! 
Ah de sol, bennünh a' gyarlóság, 
'S ha hezct ncm nyujtsz fö valóság} 
El-hagy minket minden boldogság. 

6. Áldd-meg új esztendönk', 
Szenteld-meg édes hazánl,at, 
Legyen boldog idönh. 
Koronazd-meg határinHat, 
Fcjdclmiinhet tartsd dicsőségben" 
Vallásunkat szép egyességbcn, 
Testünl\' és lelltQnhet épségben. _0_ 

Hálaadás és fohászkodá$. 
"Pilágo18d.g' 6'Zent al!J.ia" 

Öröm 's hal.·énekkel 1. 
Téged lsten áldunh, 

$ . 

I 

I 

, 

• 
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Egy szívvel és lélehhel 
Buz"'ón magasztalunk, 
Ho"~' új évül1h' reggelérc 
Földi élWnh csendes bél{ében ére. 

2. Lelheinh' ihletése, 
l\1inden eszrnélele , 
Sziveinhneh ütése, 
Minden érezetc , • 
Szent hidára gerjed ezét;t, 
E' mcgtartó Isteni l(egyclemért. 

5. Mi jót és rosszat rejt ez 
Esztclldö' lwbelc? 
Tán bút bánatot fedez, 
Vagy áldassal tele? 
Nem tudllóiltjuh, de óltalmunh 
A' jó Isten, egyedül benne bízunk, 

4. Megáldja mezöinl(et 
'ferméseh' jovával. 
'S homályos értelmiohet 
Az ész' világával. 
Jót érünl" a' vész ellterül , 
Hegyelméböl mi reánh remény derül. 

5. De munhát és szorgalmat 
Hiván háladásúl , 
'S erKölcsi szeDt buzgalmat 
Azért imádásúl. 
Imé atyán h ! hát fogadást 
Teszünk,reánh adj bőv és gazdag áldást. 

6. Szív' 's ész' örök törvénye, 
Me)y töJed szÁrlIlazot. 
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'8 tündöldö égi fénye 
Nehiinh id vet hozott, 
Leszen II c b/ünh' ohnjtása, 
'S mind en tcltünh ' mé rtelte és szabasa. 

7. !-,Tapjainhhoz napohat, 
Evchhcz é\'c hct, 
Öl'ömmel óldoltahat, 
'S vcsí'.é lytöl menttehet 
EnDcdj érni jó Isrenün", 
, o l 

Es tölteni , ezért buzgón hönyörgiin ,. 

Hálaadás és esedezés. 

11 d' Si(JJlIlak hegyél' 1Ír Jstelt" 

1. Öröh Isten! hinel, esztendől< 
Nincsenel\ léted ben , 
Jelen vannah rnúltal, jövcndök 
E"y tch intctcdhen, 
lui~hct pedig mihelYlt születün\{ 
Rétes vallo'1.ás va r, 
~lint az óra, lefoly élctünh, 
'S l\özcl a' vég-határ. 

2. Lám, mcly sohan mór elnyugvánah 
A' mult cszlcndöbcn J 

Rat hivánt életben valánah 
Annal, Itctdclébcn. 
Minhet pedig hcgyc1mcs atyánk 
J\1ind eddig mcgtartal , 
'S újult esztendőt dcritvén ráDH, 
Örömre juttatal. 

, 

r 

,. 

• 

• 
I~ S ESEDEZESEK. 

A ' ll' a' te Ielhcd' ereje ~ ty.~n, 

ó). Veliinh ily jót tegyen, . 
Ho "y hegyelmcdnell esztendeje 

o , é ' lelt)"cn Ez ú J v I S o' cl 
Atyai lwroddal hordozza 
Minden dolgai,nltat, 
Dicsösé"cd rc 'gazgassad 
Hclyes ~zándéhinl~a,~' " . 

4. Ez csztcnd öt hUl so Johhalls 
Atyánh horonázzad, , . 
A' sziihségc5 múlandohhal IS 

I1ázunl\' fel·ruházzad. 
Határinhat gyümölcsözéssel 
IO'az szar"almunhra 
o'" l' 'I Aldd.mcg, hogy szU {seges termesse 

Szolgáljon számunIIra. 
5, Regyelmed' áldásod' újitsad 

BuzO'ó e ... vházadon, 
Örö:;" h~~matját szaporítsad 
Hív lelhi nyajadon. 
Gátold hazállhban aradását 
Bünneh 's gonoszságnalt, 
Forditsd·el cshctö romlását 
Ridlynall 's országnah. 

6. Tehintsd-meg a' szültöUtödöket, 
Légy az anáh' atyja, 
Vigasztalja a' llcscrgőltet 
Szent ígéd' szózatja, 
Hill fájdalmait' ágyában nyögnel( 
Vidámítsd lelhöhet, 
Inségöltben , kih könyörögnek 

. Halld-meg kérésöket. " 
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IV. 

HUSVÉT ELÖTTr HETEHEN 
• 

YASARNAP. 

T II I é S III C g t é r é s I' e • 

"Ur{l1ll.' l l'tllplotJ/odIJll oy4Ililnl,:" 

t. Hallgassuh figyelmetesen, 
!\fire Pill apostol intsen, 
Isten szent itéletében 
Hogy minhet meg ne büntessen. 

2. Immár azért fel .. serllenyjUnl" 
Mint mély ólomból r.I-I<cljünl<. 
Blllleinhtöl búcsut vegyünll, 
Szent életre igyc1lCzzunlL 

,. Isten' szent nay 't hallgassult, 
Parancsolatit meg .. tartsul" 
ÁllhotQtos hillel Y311juh, 
Segítségre ötet híjjuk 

4. Őri.I<.djünl, a' vétcl<,ől, 
Tá~ozzunh.ct tévelygéstöl, 
Sok emheri szcrz6schtöJ, 
Me lyd, cI·vonnah Istentő) , 

I 

, 

I 

I 

I 
I 

, , 

, 

Ul1SVÉ'l' ELÖ'I"I'l HE'rEJ(I!:N. 

5. Mert illih, hogy jól vigyázzunI, , 
Bs nrrn legyen na~y gond~lIlh: 
A' SZ:lmau6sban nHt monclJunh, 
l\lihor majd innen himúlunh. 

6. '1'c5tUnl\' sárháza romlandó, 
Ji'öldi hazánh nem állandó • 
Testi öröm változandó J 

'8 lelhi fo jót nem adamló. 

7. Mert a' léteh nem földi rész, 
Dc magasb töhélctre hész, 
Feljebb vágyil~ a' sziv és ész, 
Nem testi ltincsre, moly elvész 

8. S1.ivUh' Icllti\nh' hát öröhre 
SzcnLCljUll az crényohrc, 
Allandóul töl'chcdvc 
Az crhölcsi töhéletre. 

9· Hogy örőh é let' jutalma 
Legyen pályánl,' Jiadalma, 
'S jussunh [stcn' orszáuába 
Lclhünl,' boldog ha.ájZba. 

-.,-
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V. • 
, 

NAGY FENTEl(EN. 

Jézus' szenvedési. , 
" Mint a' 32él' hitves patakraH 

l. Oh Isten, hi a' törödött 
Szivet meg-nem utálod, 
Sőt a' bánat miatt ömlött 
Hönnyehet meg.számlálod, 
Hcdvcljcd érzésinhct 
És el méll~edésin Iwt, 
Melyal, szivünl(bcn, támadnait, 
Halálán te szent fwdnah. 

2.. Mint slr a' hertben magában, 
Mint l\iiszltödih a' harcczal, 
1\101y a' sötét éjszahában 
A' földre ejti arcczal, 
Hol l\ínjait lclhében 
Érezvén, és testéhen 
Vércseppcl vcriléltcz~lt, 
El-alél és csüggedezIl" 

4. De új eröt vesz '.'"?gánal<, 
Lelltét mea-LálorltJa, 
Mint a' hajnolt, bár harczának 

• • Kezdete tántontja , 
• 

I 
r 

) 
I 

I 

• , 

.J r~7.US' s z EN'VEDt;:SJ. 

Az cl~árllló csóllr<.t 
Önll éut m('gy a' hínohra, 
A' fc~'yvcf('hbe öltözött 
Yéren~F'ö hi séröh hözött. 

l,. A' bíró bár meg.ismeri 
llo"'y övéthét nern látja, o . . 
El-ereszteni nem men, 
O St 0 1' olá ho csn tja ; 
Látja o' nép véresen, 
l\lin cs szive, moly mcgcsssen , 
Fahad ily bossz us lármára: 
"Fcs?ítsd feszítsd heresztfára ! (( 

5. Szenved immár hiterjesztett 
Hczchht:l fcl-szegezve, 
At föld tcstéböl eresztett 
Vérrel vagyon fedezve, 
EI-olélván VéO'lérc 
A' I ' I' , t;' . lIno { crzcscrc, 

~c.~-hal, atyj?!lOZ soJlajtva, 
} eJct heresztjere J)ajtva. 

6. Oh Ilinolt hözt el-enyészett 
Meg-váltónl, a' J1crcsztfán! 
T~gcd az egész természet 
lluslahoclva sirat 's szán 
R,eng a' föld'. aJ.holmány~, 
A, JlOrt~Jlat Jldlonyja, 
A ~ap IS ily bús órába' 
Borul sötét éjszaJlába. 

7. :~~:t.I!al én bennem is a' szív 
z ISZOnyú látásra, 

, 

• 

!J!) 
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, 
NAGY PEI,\,1'EKEN 

, 
Es bánatba meriilt 1elkem 
Hí bűnömért sírásra. 
l\fert tudom, hogy érettem, 
Hi sohltéppen vétettem, 
SzenvcJéd e' SOll inséget, 
Mely így vet éltedneit véget. 

8. Bízom azonban, mert e' hit, 
Hogy értem ontottál "ért, 
Rettegésemben meg-enyhit, 
A' boldogság, melyet hért 
Szivem, meg-van az égben 
Ama' nagy dicsőségben, 
Hol tc, hi ehilént szenvedtél, 
Öröli méltóságot vctt~1. _.-

K r i 8 Z t II S' h a lá I a. 

"Jlaragodnak 1Wgy voltdba'li" 

1: Gyászba borult a' természet 
Et nap felett, 
Melyen Jézus meg-hala, 
De nyert lelhunl\ dicsöséget, 
Idvességet 
At meooyeltben általa. 

l. Szc1id meg-váhónh' liezében 
Ily ngyében 
Kcscrü pohár vala;. . I 

De az vólt mennyCl atyja 
Ali arat ja -
'S Jézus értllOI\ meg.hala, 

I 

I 

, 

I 
r 

I 
I 

J~ZUS' HALÁLA. 

3. A' hcresztncl, sulyos terhét 
És lteservét 
Ártatla núl hordozta, 
~idön a' halál' sulyától 

. Es hínjától 
LelllüollCt fel-oldozta. 

4. Végre a'ltínos keresztfán, 
Mint egy bár<Íny , 
Meg-holt, 's vérét kiontá, 
A' bí!n' 's hárhozat' országát 
'S hirályságát 
Halálával Illeg-rontá, 

5. Höszilt)ák megreped ének 
És inténelt ' 
Biinösöltet meg-térn L 
A: temp~om' hasadt Iiárpitja 
BLzonylt}a 
Hrisztust igaznak lenni. 

6. Nap ég föld és holtah ezen 
Természetben 
N~ha meg-indulának, 
~ etkes tetté n az irigység 

s gyiilöJség , 

Lám még sem háohodána" 
7. ,~ira$Sul, mi büncinItct . 

É vét!tcinltct, 
s sZlvUok meg t" "d' Ilo I - orD Jen, 

Bá!~. Sé ten a' meg-térésre, 
HCV sre 

Nehuah idö, , engedjen. 
8 

fOf 
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• 

NAGY p~N'rEKEN 

8. Aldott Jézus ! Ili szenvedtél, 
~s Igy lettél 
E rettünlt ily idd ozat , 
Szent példád milll\et tanítson, 
'8 ne borítson 
Öröl, balál 's hárhozat. 

9. Téged öröhlté tisztel Unit, 
Tégy jól velDnk 
Az idvesség' idején, 
Hogy szent arczádot látbassnk, 
És álJh.ssull 
A' boldossáS' szent belyén. 

--,,' ........ --
• 

I 

• 

• 

• 

• 
I 

:1.03 

• 

VI. 

HUSVÉTI MAGASZTALÁSOK 
• 

És ESEDEZESEK • • 

• Fej-támadásunk' remenye. 

n Szeret, imdd, magau.tal" 
• 

t. J?let' 's halál' bírája 
Ocöldétü Isten! 
• 

Eg föld tenger imádja 
Felséged' mennyehbeo, 
Véghetetlen lételed, 
l\1eJyben nincs változás, 
Halhatatlan életed 
'8 ' szentségben Jakozás. 

2. Minden a' természetben 
Változás alatt áll 
V ' I . , 

a tvan örölt cserében 
E?y~ást élet 's halál, 
A mindensé,,' )aIlói 
Most vannalt~ majd múlnak 
~~áraz' 's tcnl;cc' vaJói ' 
Ululnal\ 2vulnah. 

3 A' I ' . te ceped az ember 
Felségesh czcL.nél , 

o· 
• 

, 
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Mert bár teste oszlást nyel", 
Dc Je l he mindég él, 
Sőt. teste bár clwl"othod 
Sirhalom' éjében, 
*,ma' napon fel-támad 
Uj szentebb életben. 

4. At természet' tárábnn 
Mint magvak újuinaic, 
'S új virag.illatohban 
Nrzésinl\ viduloalt. 
1",y a' teremtő' hczo 
Fel-veszen sirunhból, 
'8 porunh, melyet fedeze 
Porol, hözt, él újból. 

5. Ezt tanítja Urisztusnah 
J?chámadott teste, 
At. Isten szent fiának 
Sirj át fel.Cedezte, 
'S hi-hozta új é lotre, 
'S nehűnl, példát ada, 
Hogy por-tctemcinhrc 
Bltct ád jósága. 

(I. Imádjátok lelkei nk ! 
Az urat, a' hi szent, 
Áld játoh tetemeinl, ! 
Az Iatcnt, ki szent szent, 
Fcl-támasztvim 61.cnt (iát, 
'S dicsöségbc vivén, 
Nekünk is új éltet ad 
Az élet' reggolén. 

f 

, 
I 

t 
> 

És ESEOEr,ÉSEK. 

Öröm Ji: risztns' feJ-lám adásán. 

"Ok mennyei ke!lye3 alydt/K II 

I. Fónylil, a' nap fényességgel, 
Zeng az ég nagy dicsérettel, 
E' világ örül örömmel, 
Lclhünl( telyes í'j reménnyel. 

2. Mert az Istenneh szent fia 
Halált és poli lot cl·ronta. 
'~ új életénel. általa 
Uj életre reménYl ada. 

3. I{oporsóba temettetél, , 
Vitézehtöl öriztetéh, 
De halálban nem hagyatél, , 
Harmad nap fcl. tamasztatéh. 

Ii. Nem rcttegünlt mar a' sirtöJ 
N ' em az öröl, Cll yészettöl 
Mert ..I'irályuok im Jogelöi 
Fel-holtetctt az IstentőL 

5. Meg-holt értünh, 's bünciohért 
O?ta bünt nom ismcrö vért, 
MIOI\ct szerett,neh ismért 
'S példát hagyván cgehbc' tért. 

ö.Ezh ó' . • USV "lt szent Innepen 
Vigadozzunk örömUnhbctl. 
Mert 'I{' , F . a raszlus íj j Úlclbcn 

el-tahladt dicsőult testben. 
7. Oh h.. I . 

G . aYc mcs oldott laten! 
crJcssz_fcl minhot Jolltonl,bcn ~ 

10á 



106 HUSVÉTI MAGASZTALÁSOH; 

Hogy imádjunk víg örömben 
Mi. is téged új életben. 

8. HérUnI. téged atya Isten! 
Ez husvéti örömünltbcn 
Oltalmazz minIlet mindenben 
Lell,i 's testi vesz él y ellen. ~ 

9. H.láltat adunk te nelted, 
Hi Jézust ma fel-költötted, 
'8 példájára hogy majd minket 
fel-támasztassz meg-ígérted. 

- 2 

Iüisztus' szenvedései, meg-feszítetés(' • 
és fel-támadása, 

1.. Krisztust meg-feszitélt 
Hegyetlen 'Si dó népek, 
Ki mi értUnI, szü.letéh., 
Istenunhtöl adatéll, 
Irgalmazz neh.Unll. áldott úr Isten.! 

t. Halálának utánna 
Harmad nap fel-támada, 
l!0gy mi értünl. meg-hala 
.Orök halált meg-ronta, 
Irgalmazz sat. 

i. Régen azt beszélették 
Próféták '. azt hirdették, 
Hogy 8' Krisztus születnék, 
'S értüolt meg_fesz'tetnék, 
Irgalmazz aat. 

• 

És ESEDEZÉSEK. 

4. Jgazs<igun1{' mCj?;-vctél" 
Csalárd névvel illetél, J 

Néprontónal\ nevezéh, 
Balaira öt itélélt, 
Irgalmazz sat. 

5. Számtalan 501\ ltÍnol'at 
Szenvede 's csapasol\at, 
Halla háromlásohat, 
Láta szörnyü dolgokat J 

Irgalmazz sat. 

6. De az úr' szent 61talma 
Jézust szemmel tartotta, 
Hoporsóból h;-hozta, 
'S r.lcttel jutalmazta, 
Irgalmaz? sat. 

7. Van immár bizodalmunh 
Hogy mi is fcl-támadllnh ~ 
Mert HrisZlus mi llirályu~l{ 
'S mi ö ta~i8i vagyunh, ' 
Irgalmazz sat. 

8. ~e.ménysé~nnl. nagy legyen, 
H,.tunh hatalmat vegyen 
Minden szcnvcdésehcn 
Jézus példá lett ebb ' I I en, 
rga mazz sat. 

O· Hrisztusunk ' l t' d FI' IC - ama a 

V~ -tamadunh, és oda ' 
ISZ • I 

H 
min 'et is valaha 

ol hirál k I Irval yun van maga. 
o 1Q6z!; lat. 
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108 HeSVÉTI MAGASZTALÁSOK 

10 Kérünlt téged úr Isten! 
Adj hitet mi szívünkben, 
'~benned r emény ünIt legyen, 
Elvén újult életben, 
Irgalmazz sat. 

_ 0-
Krisztus szószólonk Islen elölt. 

"Krilr:.tu8 mennybe fel-mene" 

1. Krisztus ma fel-támada, 
Bű nt és véthet el-masa, 
Ö szent vére' hullása 
Lett vétkünlwcl, romlasa , 
Csak ö nekünll 
Az atya Istennél 
Ked ves •• óslOÓloDk. 

2. Istenneil bölcsessége, 
Hozzánl, való szerelme, 
Meg-jelent dicsösége, 
Ili-tetszék nagy \legyeime, 
C •• k ö nekönk aat. 

s. At kegyelmes úr Isten 
Könyörülvén emberen, 
Győzedelmet engedett 
Jézusnak a' bűn felett. 
Csak ö nekIlnk sat. 

4. Krlsztus ártatlan bárany J 

Ki mi érUlnl\ ó.ldozván, 

• 

• 

• 
r 
I 

I 
I 
• 

I ~ S ESEDEZÉSEK. 

Büniinl~böl szabaditván, 
Új életre támasztván. 
Csah ö nel\ünl\ sat. 

5. Szenvede váltságunl\ért, 
Vérét ontá éltünhért, 
Meg-hala e' világért, 
'8 esedezik bününhért, 
Csalt ö nchünl\ sat. 

6. Haljunlt-mcG büneinl(och, 
Véget vetvén vétltünkDek, 
• 
Eljünk az új életnek, 
'S adjunil hálát Istennek, 
Csak ö ne\lunk sat . _0.-

Krisztus közbenjárónk. .. . -"llr,a4.tu8 menl1ybe fel-mcne."~ 
• 

1. Ur Hrisztus fel-támada, 
Nehünk örömet ada, 
Vére értünk árada, 
Haszna rajtunIt marada 
Nyerj irgalmat 
Rözbenjáró Jézus Hrisztus! 
Szent atyád elött. 

2. Hrisztus meg-holt bűnünkért 
Fel-támadt életünltért ' rí vigas7.talásunkért, , 

s meg-újulásunltért _ 
Nyerj irgalmat sat. 
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3. Krisztus' ]{ínja életün}', 
Szent halála reménYlinI, , 
Vére, melyet ltönnyczünlt, 
Lett áldozat ércttünlt. 
Nyerj lrgalmat sat. 

4. Hrisztns Isten' báránya, 
Élő lsten' szent fia, 
HaIálnalI el-rontój., 
IIere.zténység' fő papj •. 
Nyerj irgalmat sat. 

5. Dicső fel-támadása 
Lett örömneh forrása, 
Új élet' viradása, 
Doltal,' mcg~{,julása. 

r ' Nyerj irgalmat sot, 

6. Azért mi is biinUnhhöl 
Fel-támadjunh lélehből, 
'S minden szenvcdésünltböl 
J{i_mcntetiinh Istentől. 
Nyerj irgalmat sat. 

~. Isten l halld-meg hérésUnl,', 
Ha el-jövend j"KyesUnh 
MiJön meg-itéltettinb, 
I .... egyen öröl, életünh, 
Nyerj irgalmat sat. 

• 

• 

• , 
, 

t 

• 

! 

, 
Éli ESEDEZESEK, 

Iüisztlls szent atyja által 
fel-tálllasztatott . 

1,Mjm/cllt'or071 {i/dom" 

t. Szent öröm-érzéseIt 
Buzdítják mostan lelhünllet, 
'8 zcngjüh buzgó énehünllct 
Nehcd tcrcmtönhnell, 
Ili Jézust baJ.i1ból 

, Hi.llOztad mi meg-váltónhat, 
Fel-támasztád meg-tartónhat 
A' sir' homályából. 

2. Nlcg-engedéd lsten! 
Hogy áldott szent országodért 
Ontana ártatlanúl vért 
A' gyászos Iwrcsztcn. 
A' hínolt' poharát 
Fel-venné az igazságért, 
Melyet tanitott és ism ért 
l\lint éJ ct' sugarat. 

3. De nem hogY'd Isten l 
Rogy szented' teste rothadást 
Szenvedjen - élet-viradásL 
S~crzél .' gyász-éjben. 
HIveit bár zárja 
Jéz,usnah a' hopors6 itt, 
Sz~1 oz Isten, 's halottjait 
Majdan az Iliadja . 

4. Az élet bár hozzon 
Ránl\ terhes bút 's fájdalma! ,t 
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Krisztus' fel-magasztaJtatása 

II "risc/ua ma lel-támada" 

t. Iirisztus mennybe fel-mene 
~ehünh helyet szerzeni, 
Ult DtyjánDh johjára, 
Lett mindenehneh ura. 
Krisztus ül atyjanall 
lIleDnychben jobjáD, 
És uralIlOdil,. 

t. Hrisztus meg-bolt bűnünkért, 
Fel-támadt életUnl{ért, 
~1egjclellélt Péterneh 
Es több tanitvanyollDal~J 
Hris7.tus ill sat. 

3. Negyven napig .olt velek, 
Öhct meg-vigasztalá, 
És bizonyos jelehllCl 
I\1ag~t élni jelenté, 
Urisztus ül sat. 

4. Nehil{ mcg_parancsolá, 
Bo.y őh Jérusálemböl 

" . k Addig cl ne mennene , 
Mi", szent lelhet vennének, 

o 
Krisztus ül sat. 

t 

I 

RJSZrrUs' l\IENNYBE ME~·ETELF.. f1.á 

5. Mert },Uldenc mcnnyekböl 
Vigasztaló szent lelhet, 
l\1cl y alta l bátorítva 
Dizonyságot tennénell , 
Hrisztus ül sat. 

6. Bimenvén a' szent hegyre, 
A. olajfál,' hegyére, 
Jézus fel.emelhedéh, 
'8 fényes I,ödben fel-meo e , 
Hcisztus ül sat. 

7. Uralhodil .. mennyekben, 
'8 mint lellt.i fö pásztorunk 
Esedezik érettünk, 
'8 ajándélta van velünk

J 

Hrisztus ül sat. 
8. Közbenjáró }(cisztusunk! 

Élö Isten' szent fia, 
Hé~jed te szent atyádat, 
Adjon nellilnk szeDt lelket 
Hrisztus ül sat. ' 

Krisztus hiveinek vezére. 
"Ald}ad én lelkem ae UM/" 

l • .JéZUSI hitün I .. ' kösziklája! 
Te vagy az út és élet 
Veled az ember' pályája 
Az egehnek útja lctt 
Te fel·mentél az égb; 
De nCm hagytál két8é~be. 

• 
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2. Meg-tanitál szelidséggel 
Viselni a' llcrcsztct, 
Melye' az ú. bölcse sséggel 
Életünhrc eresztett -
Mcg~tanitál mint éljünlt, 
Illi, hidjUnk és .eméljünl,. 

5. Szent lell,ed ada I,ezdctet 
~ A' vallás' világának, 

Hit reménység és sze.etet 
Mind lell,edből buzgánal" 
Te általad lettenel, 
Boldogol, a. embe.ell. 

4. Áldott l.égy- éltünl,' vezé.e 
Végetlen sze.elmcdé.t, 
Mellycl lell,ed nem esmé.e 
Semmi bajt híveidért. 
Meg-gyözted a' I,illollat, 
Hogy idvezitsd .zol,at. 

5. Kérünl, oh Jézus má. téged, 
Ne hagyd itt a' llétségben 
Vérrel szerzett öröhséged', 
Söt védd minden inségben. 
KÖDyörögj esedezUni, 
Az egel,ben é.e"unll. 

6. Majdon ott a' jobb világbaD , 
Hol nem nyom a" testiség, 
Angyali á"ta,IDnságban 
Fogunk szolgálni mindég. 
Addig segélj lellICddel, 
Hogy hozzád juthassunl,-el. 

r 

t • 

.l 
i 
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pÜNlíÖSTI MAGASZTALASOIi: 
, 

És ESEDEZESElL 

A' kel'esztény ,'allás' első győzedelllle. 

"Sr:.eret, imdd, ",agasztal" 

\. CsudálandólI úr Isten! 
Számtalan miveid , 
Mclychet a' mindenben 
AIl<Dttail llCzeid. 
E.ödet p.édiMljáll 
Minden teremtményeh, 
Intézetid' csudáJjáll 
Elméllledó 1.11lelI. 

2. Ott a' napban 's csill.gban 
S.em~éljül< hatalmad', 
Itt porszemhcn 's filszálban 
Csudáljul< n8gyságad'. 
~agy ez úr nagy mivekben, 
nár eiménil nem hatja, 
Nagy ez úr lds jelehben 
Ba.r 8zomUnh nem látja. ' 

3. Mint szeliden hél 's mosolyg 
A' hajnal hcletcn, 

9 
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Nappa derül majd, ra.yog 
:8 alclást hint az cgcn~ 
Igy hoá fel I{czdctbcn 
A' vallas' hajnalát, 
l\Iely mint nap, derült fényben, 
Szorja már sugarat. 

4. Isten ilisded dolboilat 
,Magasohb';' teszeD, 
EI-bont eJleo-czéloilat 
'S gy6zedelOlct veszen, 
APOSLOlolt' nyelvével 
~cm ércz.fcöyvcrchben 
Hinté a' vallast széljel, 
'S örzé veszélyehhen. 

5. Szeot Lell,énel, hatalmat 
Uüldé tüz.nyelveilben, 
És a' hat' viadahust 
Kevés hird.tökben 
Mel)-szentelé, '5 terjeszté 
Ezer népeit hözött, 
'8 diadalma553 tevé 
Azt lwtonak tölötL 

O. Dicsö légy öröl, rel lég ! 
Ily lellü napfényért, 
Melybcll a' .kereszténység 
Boldo'" derúlt hort ért. 
MiDde~ rénél földünltnek 
Dctítad-fel c' nappal, 
Győzedelmét a' hitnek 
Terje.zd hatalmaddal. 

• 

• 

r 
I 
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• 

, 
I~S ESEDEZE8EJ{. 1111 

}üisz'"s' igérete a' szent Lélekrűl 
beteljesedék. 

.. 

,. Ptinhöst' napja betelvén",':, 
Jéruzsálemben lévén ,r ~, 
Apostolol\ valana1\ !J /'\':""'-'~b 
Egyenlő aharatt~l. \1 IQ .~;' o} y 
A' szcn~ ~élehrol \ :\).7 /~Y" l 
Hrisztus 'gér~tc Q... ~ 
Beteljesedék. 

2. Hogy várnak a' s.ent IcIket , 
im nogy hirtelenséggel 
Zendülés Jön 8'1. égből, 
Mint sebes szél' zugas!. 
A' szent Lélehröl sat. 

3. E' zendülés jelt ada 
Az eljött szent Lélekről, 
És betölté a' há.at 
Hol veszteg ülneh vala. 
A' szent 1.élehröJ. sat . 

4. Apostololt Játánall -- Soh részre osztolt nyelvet 
: : ( Kettős tŰz7.el lángolva, 

ts s~álla mindenihre. 
A' Slcnt Lélek sat. 

5. Bctclénch mindnyájan 
Jstennch szent Lelliével , 

~. 

-
• 

. -
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Sol. nyelvel,en szólának, 
IUint engedé szólniok 
A' szent Lélclu'öl sat. 

Ú. Hirdctél, az Istennek 
~1agassagos dolgait, 
Es tanitál, mindennel! 
Az idvesség' útait. 
A' szent Léleltröl sat. 

7. Csudálandóll az úrnak 
Mivel a' mindenben, 
Felségescit útai 
Az idvesség' rendéhen. 
A' szent Lélehröl sat. 

8. Isten! ihless lelheddeJ, 
'S tedd egyessé szivünl1.et. 
Világosítsd eimén het, 
'S erösítsed hitUnhet. 
A' szent Lélekről sat, 

Esedezés Isten' lelki ajándékaiért 

n Vr Iden! kd8!/; az én IIZÚJem" 

1. Bölcs teremtő szent úr Isten! 
Szeotclj.meg minhet lelkünl\ben, 
Töltsbe szent ajándékoddal 
Bölcsességed' súgárával ; 
Jövel szive It' vi'sgálója, 
Légy IeihUll" bölcs ohtlltója. 
Vilá0'3 gyúl ott a' léleltneh , 
Hol Dszent Lelhet adsz a' hivelmek. 

-

r 
I 
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2. Mennyei ajánoéhodat, 
l\1ihelytt nyert~, m~g.bátrodott 
Jézus' hisded tar 53 sa ga, ~ 
'S fel-gerjedett buz~ósága 
Hirdetni S7.cnt orszagodat, 
MaU3sztalni dolgaidat, 
Tc~jeszteni Jézus' 5ze~t h,itét, 
Bizonyitni mennyben el etet. 

s. Gyújts világot értelmünh.ben, 
Szeretetet szivcinhben. 
Balsorsunkban oh ne hagyj-el, 
Gyamolíts hegyes kezeddel; 
Szent hazadnah dicsöségét, 

~ Hiveid' szép béhességét, 
Hitünhneh édes szabadságát 
Áldd-meg! 's értelmünl,' tisztaságát. 

4. Szentelj-meg oh mindenható 
Lelileddel, mely vigasztaló, 
'S ujjá szül i sziveinhet, 
Jóra bírván c1méinket. 
Segélj! hogy hitbeli állandók 
Legyünk mi gyarló halandók. 
Imádjunh buzgón, téged Isten! 
Jézusban, hi fejdelmUnl, mennyben. 

5. Egyesítsed sziveinket, 
'S büJönbözö nyelveinhet. 
~~rjad cgy érzetre 's jóra, 
B~t 's hazáért eggye s szóra. 
D:csérct dicsöség legyen 
A mennychben nehed Isten! 
Legyen héhe Sl.ent hajJéhodban, 
Szentség neved' magasztaló{tban. 

, 
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Is[I'U' szell! le lke-=eról adott 
a7. Aposlolok .. a". 

Hegyes é. 8'tív-c.mc ... lő Gon ·do-

lat-ra \'C -'l. c L A'hit'sCI1I-l é -ltc- 'l.c t, 

--Hogy 31. ál·dolt tc-rem ... I,) 

'" .--

A - pos-

loh' scr ... Gé ... rc S'l.cntlclhct 

ho ... csó ... la. '8 ez nopon jelt o - da 
r.--

-

A' hi\ ' 
. , 

1(>1', ... JC~'I.· ll: - • 

Ils ESEJ)EZ ÉSEIC. 

A Öl'ölt holhatntlanL 
,. • b Imádjul, 1.cngés cn, 

Ui tU zbcn 's 87.élvészben 
JHcgS7.cntcM in alant 
A' menny e i hitvallást 
.Az APOSlolohban, 
Soh viadalohbao 
Nyujtvón 57.cnt vigo5ztalúit . 

3 , LúnSgol égő nyclv' 1O •• 
DU1.dlui nyclvöhc t, 
A' mc?_szentcltctclt 
Va1lós terjentésére, 
Az úr' hatolmas hez. 
A' buz~6 lclhelmch 
núr erötlcnchnclt 
Védclmöhro érheze. 

4. Van o~y tithos véderő 
A' szent iga'T.Ságban , 
1\1clyct rohonsógball 
Tart oz áltJou tcrcmtö, 
1\fcly elölt h"ln 's ~onoszsás 
Elvész 's öszvcomlilt 
'S mint pilra enyészill , 
Ámbár magos pontra hág. 

5. N":ul o' peldát halandó! 
'S bór vcuély hörnyiil vett, 
llit " i~o"'SÓt; mellett 
Lé~y halólög állnndó. 
lsten' jobbja véd té~cd ' 
'S nyujt nelted óltolmat'. 
A' mennyben jutalmat 
Nyer majdan vité1.6~~ed. 

123 

-
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'füzes nyelvek szállnak az 
Apostolokra. 

L A' Pünl'östneh jeles napján 
A' szent Lélel, ell'üldetél, 
Erősíteni szivöhct 
Az Apostolohnal,. 

2. Krisztus igére szent Lelltet 
Buzg6 hív tanitványinah, 
l\Icooyországha milwr fcI·ment 
Mindenel,' láttára. 

3. Tüzes nyelvelmel, hépében 
Mint egy sebes széi' 'Zugása , 
Leszálla l,ihi' fejére 
A' gyülel,ezetben. 

4. Meg.teléoek szent Lélekkel, 
'S kCl.déneh. szólni nyelveken, 
Miként adá a' szent Léleh. 
Bölcsen 's bátran szólni. 

5. Örüljünl, azért Jézusban 
'S ' 
Ö 

magasztaljuk szerelméért, 
általa mondjuk vigan: 

" Dicsöség Istenneit " 

6. Dicsértessél atya lsten! 
Szent fiad által mennyekben 
Erösits.meg 8zent Lelkeddel ' 
Minket igaz hilben. 

• 

, 

• 

, 
• 
• 

, 
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Hálaadás Istcn' szent Lelke' 
v igaszf alásáért. 

1. Hcrcsztényekneh serege, 
Istennel, választott népe, 
Hrisztus Jézusnah szent hive, 
Örvendezz szived be, 

2. Mert afváú) nem maradtál, 
Söt meg-ajándéhoztatál, 
Mert ím szent Lélch reád száll 
Mely már meg~vigasztal. 

3. Id vességedre megtanit , 
f'élelmcdben fel-bátorit, 
~ötétséö ben világosit , 
E s minden jóra int. 

4. Ajándéhát az Istenneh, 
Drága jeiét kegyelmének, 
Jláláljuh szent felségének, 
Dicsöség nevének! 

125 

5. Dícsértessél atya lsten 
Szent fiad által mennyehben, 
'l'arts.meg mi':ll\ct liegyeJmcdben, 
lIlindöröllllé. Amen . 

• 
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URI VACSORA OSZTASl\Onr 
MAGASZTAL..\SOI{ 

ESEDEZÉSEK. 

, 
ES 

A' J\leg1l áltó' dicsérete. 

,,/f1ittl a' 8S!t!p hitve8 jla/akra" 

!. DicsérOnh téged úr Jézus! 
Le] liiinhnch örömével. 
Oh mi hirályunk úr Hrisztus! 
FeJ-magaS'l.lalllnl~ szívvel, 
Hi mi értünh m~g-hahál, 
Asztaladhoz hivattal 
Utolsó szent vacsorádra, 
Emléhcztetö pélrlára. 

2. Méh6 va~y 8' dics~retre, 
Mert minhet mcg-\'áholtál; 
S'l..cntcl~nel\ öröhségére 

. Ne\,ünh útat nyitottál. 
Mi vohunh hilt véthezttinlt 
'fe 87.cnvedtél érettUnh, 
~z C~é5Z világ' hünéért 
A .. tatlanúl ontottal vért. 

• 
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, 

• 

3 . Oh moly boldogol, hát azol., 
Az atya' ál~ottai! 
Bill ide hivatalosolt , 
Mint Istenneh fiai. 
Azért Hrisztus' halálát, 
Gyal ázatját, soh hínját 
Valahi bárány' jegyesse 
1\105t és mindenhol' hirdesse. 

• 

Szent vagy Isten szent vagy, Véghetetlen 

-
szenl 's nagy! Egyetlen ö~röhIs-tcn! 

.- - -. -r=: = I=I=P- ' - IS>-~ !~~ 
• nincsen. 

2. S'1.cnt \· ft~y lstcn szent vagy! 
Irgalmad bőv és nagy, 
M~ndell szív téged imád l 

Mlndcn lélch tégf'd áld. 
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3. HriB7'.III S Itltol minhet 
1\l o~-"nl lnl - J. f' llI lIn hct 
Holdo W'Hí;': l'n vc /. é rl é d , _ 
'S 10 IIl lliin dnnh sv.c nlcl éd . 

'I. l\1t-. ly ~",c nt 's j(lvosségcs 
]O:' ("1. lq, nH'!Y ff'l s~hC" ! 
]\1(' lyr(> min llCL fcl-vc ll él 
'S lolll cd,l <:1 cl-jc;;l'"oll él, 

lj, E' 81,í' IIL Ofl'l.w l Il)O ~ 1;l n 
11 01 s't.ont l\Cn yé l' 's " Ol' von J 

lm nrl'o int hnnnfl llh cL 
ÁI(ljllh ill vtu,ilf'inlwt. 

6, J(ldjtth és t; s1.lt, lj ll h. 
Ili nlt .. 1 ,'o t1. óIJilh 
l':' 1'1'1,0 111 c/.é l' ulél'ésé t J 

'S Iclhl\nhll ch ilIVCSSÓt;ct. 

7. S!{lOvoclott Ö '8 megholt 
Nohn Id1nhll.)O "Qh., 
HiontnluLl S/.Ollt vérc, 
GynS? bon'lI o lest érc. 

n. A' he ny él' LCsténúh, 
A' hor IU.col véréoeh 
Áhdl7.oló jelei J 

11 i tUnh' c l·össégoi. 
Q. t rO'l.·t.i\h oh üt.y únh! 

l\1ely j6 árndt rcnnlt 
S'l.OnL fiaunah I".holn, 
Hi mi érlUntl meg-haJa. 

1. 0 . ÉrLUnh cmbcl'ohért, 
Mincl rn hiln lhöhé rl, 

\ 

l 

• 

I~:S I!:SeDe:r.I~:Sm{ . 

Hih hl'inöhhöl meg.térnoh , 
'S johb é letet igét'neh. 

t t. Oh nt.ynnh irgnlm a'l.z, 
DilnUnlu!rt no halmazz 
Mé ltó bnnlctós t reá nh, 
LéS)' It cgye lme. sze nt atYlÍnl<! 

12. I\lert jaj hová lesz iinh 
.1I n blintel és t ves'l,iinll 
nl'lllc inh s'l.cri nt majd on 
A' nagy ité let napon! 

13. l .. olhi mély schcinlt 
A' nr i su ll hllucinlt, 
,Inj nchnnh, mert SOll vétl,Unll 
nnnLc tés t hé r cllcnUnll. 

1 II. AI". lsten' h o~yo lrn é t 
S'l.ont ncv o' félelmét 
.l\-Ie ly sohszo l' mcg\'c lc unlc, 
Szont t'llját ncm hövcltUh. 

15. Ir'isysé J{ ~yUlölség, 
Jlllrng és Iwvélység I 

S'1,i\' lInhcL cl-fo~ll:llróh 
'S r OSuQ t il. ntori tOIlAIt . 

16. Vélltcs szó 's gondolat, 
Hlt rt tevö iudttlat, 
}'{Isvénység és tes ti ség, 
lIideg S'l.r rclc tl cnség, 

1 7. 1( (in)'ödllc llcnség, 
Mcgv('(~s hidegség, 
S,. l'g~nycn nem se~ité8, 
Szent hózpdtól ol·hulés 

12!) 
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18. Mind az, a' mit Iclliünlt 
• 
Erez és ban bennünh, 
'S Iel ltünh' isméret énch 
N)'lIbalmat nem engedneh. 

19. N em masnah oh Isten! 
Csall nehetl im itten 
ValljulHn eg bűneinket, 
Tc oldozd-fel lelllUnllet. 

20. Nem tudunh hatalmat 
Mcly nellUnh irgalmat 
'S bün bocsatast adhatna, 
l\ Jiullct meg-lI)'ugtalhatna. 

2 t. B.ajlad hi,· ~j l lsten! 
Hi min<Jen Jc lhe hen 
ESyconl uralhodol J 

'S tudod a' sziv mit gondol. 
~Z. Im }elhlinl~ mcg-\,allja, 

'S clödhe szamlálja 
Vétheinhnell sohsagát , 
TÖl'\'enyid' mcg-rontását. 

23. Tégy hegyeimet velünh J 

Ne gerjedj elleniinh 
~ngedctlen vohunhért, . 
Es nc büntess vétkünkért. 

• 
- 0'-

Uri \8csol'akor lllagas1.talás. 

< ' . cl l '- 'I C - H' t I· n a n a - ge~,18 , 

I 

, 

, 
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.. 

tel ~ münl!. ér - ze - tuul,. É-

lő hit - tel há - la - val, Té-
~ 

-~ -,. , -,.-• 

gr:d 51.cnt ls - tc - nünh, • 
Er-

ze - menyinh ' ta - rá - ban, Nincs 

szcn-tehb é - re - zel Mint 

C~, "lsten vc - lünl, van 

'-
ls - ten S1.C _ re _ teLn 
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2. Dicsöitéselt felett 
Dicső a' tisztelet, 
Melyet áldoz elötted 
A' tiszta szeretet. 
A' mindenség' háláját 
Meg-haladja szivünh , 
Midőn téged mint atyát 
Lélekből szeretUnIt. 

3. Hegyeirned .dott létet 
E' nagy teremtésnek, 
Osztott illő helyzetet 
Ang}'olnoh féregneh ; 
Létel élet hegyelern 
Ragyog 's munhal ottan, 
Boi isteni szerelem 
Teremtmén}'i hözt van. 

4. Meg-elö,ött hegyelmed 
lsten! létünl\ elött J 

Koronául tett hezed 
Tercmtméoyid fölött. 
r.tidön énclmünlt oem volt, 
tl'czlél érettünit , 
~tidön elmén\, nem gondolt 
Ort alltá.l mellellunlt .. 

5. De ,l\i hálalhatja-meg 
Atyanl\ szerelmedet? 
Melyet Jézus telyesleg 
Nehünk kihirdetett. 
Szerelmed, roely fel-emelt 
l\linhet minden felett, 
Szerelmed, mely meg-szentelt 
'S valaszlott néppé tett. 

• 

• 

• , 

• 

"S ESEDEZÉSEK. ua 
6. Szeretet' áldozatja 

Lett értünit Jézusunit. 
Eltét halálra adta. 
Ugy llivánta javunh'. 
Eltelve szent czéljával 
'S érezve felségét, 
Megpecsétlé ltínjál'al 
Szent pályája' végét. 

7. EJ szent asztal im mostan 
Hol szent kenyér 's hor van, 
lot minhet a' Krisztusban 
Élni halni bátran, 
E' 1,enyér im testének 
Szenvedésit jegyzi, 
E' pohár szent vérének 
I{tomhisát teszi. 

8. Mel y méltó hogy lelltünkben 
Hálára serhcnjünlt, 
Rrisztust tel yes éltünkben 
Követni gerjcdjünlt. 
Az Isten nagy irgalmát, 

. Velünh. telt kegyelmét 
Dicsőítsol, hatalmát, 
'S végetlen szerelmét . 

Ún'acsora , ·éreJkor. 
Hálaadás lsten' j6téteményiért a' Hrisztusban. 

" Mini a' ~r:<ép hÜVBS pala/.-,.a'~ 

t. Gondviselő szent Istenünk! 
Tekints bÜDÖS fejüukre, 

10 

• 
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Úrl'llcsom IIhín. 

nirsősüb J IHtl IlH Oh . 

"Ml,,1 fl' 8'ü1'l' I,I/t'n, !'u(akra " 

I. Dóhl'ss~g "o ll fojodolmo 
IshHllluh "dd ult fiu, 
llllllüsölwol, romúnysógo, 
EmlHu'ol\' mOt;v,Ulójn! 
Ho"yoO'ut és llOrt vottll"ll, 
JJog)" lI1 ug ~ ll n llü l "'l'c Uilnl, 
A llIl uh ol1lhího'l.u lÚru, 
Saont lI o\'lltl' tli cSÓ l' utúl'o. 

~ . 1l.' "" lulhn"h U ",,,,oLI ui"ill 
nl int l1Iind cllUl{' u .. úuan I 

'S hi s'I,i meg Hom f0t;yUll\ozih 
Sol\ 100hi I'l'úuioiuun; 
Mert lOtS7.C Lt 01. nt)'úuob 
1\lOlltlYllcl\ fúlt.ln oh ur{moh 

ll~~y ""JjuH '" chnnh orszú~o.t 
Ju~c l; ,d ~ bo ll.1 S boldogst~ gat. 

3. UICSOSl'g o IlIn gasso·r bOll 
A' 8zonlchncl\ ul'únol\ 
ÁhH\s hiveh' s~ont IH''7.~bQn 
Tonchoo Ihisztmwnhnah! 
).~, "ülsz istonnel\ juubján 
Orohhé urlllhOlhún J 

Vigy minhet ÖrÖI\5ógcdbo 
Mcly VOt)OIl fonn oz cb~ldJc' J 

I 

• 
\ 

IIl'i vacsorai bOl'ckesztée. 

1. ~1o"jctoh-cl bélICBBéggcl 
UI' h,tOllr'lolt (llduttai! 
Tllljoloh~l,." hUHy" lc rruncl 
l\1iut nH'bwSz,llll tclt fiui. 

2. M"IIÓ Istofl I, obY di csőBég 
'I ' is'l.tosség és h úloo d{ls 
Aduuassél, neh i mindél" 
'S l o' ogyon rojto toll ,Udál! 

-_.'_O~'7 __ 
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