MENNYEI UDVARRAL VALO
S Z E NT
T Á R S A L K O D

ÁS

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

Az-az
Olly magános buzgó Könyörgések , mellyeket a' Mennyei és Földi
Udvarnak szolgálatjában forgó T.
BORSAI ISTVÁN, és GYÖRGY
két Atyafiak, azAbrug-Bányai Reformáta Ekklésiának Lelki Páfsztorával , NáDUDVARI BENíáMINNAL el-

készittetvén, elsőben magok Költségekkel ki bocsáttattak vólt. Mostan
pedig a'Typographus látván a'Könyvetskének sfokak előtt kedvességét,
sok kegyes Lelkeknek használni kívánván maga Költségén ki-nyomtatta, elébbi hibáktól meg-jobbítva, és
egyszersmind Nevedékeny Leányoknak való hasznos Könyörgésekkel-is meg-bővittetve.
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Dan. 7. 10.
Ezerszer-való ezeren Udvarlanak a
meg-maradandó Idejűnek , és tiz
ezerszer-való száz ezeren állanak

'Sid. 4. 16.
Járullyunk mi-is bizodalommal, a'
kegyelemnek Királyi székihez, hogy
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet talállyunk, az alkalmatos időben való segitségre.

TELEKI KLÁRA
KIS-ASZSZONYNAK

Ő előtte.
ISTEN HÁZÁNAK
ÉKESSÉGÉRE N E V E K E D Ő , ÉS
VIRÁGZÓ KEGYES
SZŰZNEK
K E G Y E L E M ÉS ÁLDÁS LÉGYEN AZ A T Y Á T Ó L , ÉS
AZ UR J É S U S
KRISTUSTOL.
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MkLTOSÁGOS

GROFF

' KlS-ASZSZONTl

S z é p Virágok láttatnak a'
Földen, az éneklésnek ideje
el-jött, és a' Gerlitzének szava hallatik a' mi Földünkén.
Ezek ama' Menyei Völegényneka'KRISTUS JÉSUSnak,
a'maga Jegyesséhez, az Ekklésiához,
mint nékie készít
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tetett tiszta Szűzhöz való
zetefen a' gyengeSzüzetskékgyönyörűséges szavai, melre Mertvallyon ezek nem ollyának-é az ISTEN Házában
lyeket ólvasunk Bölts Salamint zöldellőszépOlay-veszmon Énekek Énekének 2-dik
szök a' 12 B-dik'Sóltár szerint:
Rész. 13-dik 7^-ben. JólleNem ollyanak-é mint meghet ezek a' szók titkos érteanyi szépen illatozó Virágok
lemben az ISTEN Uj-TestaISTEN előtt. Az öFohászkomentomi Ekklésiájának bizo" d á í o k ésKönyörgések, melnyos idejére és állapottyára
lyek hasonlóka'gyenge Gernéznek, mindazonáltal alkallitzének nyögéséhez, nem
maztathatni az ISTEN Ekklésiájában, kegyességben, illetnéé-meg az ISTENnek
könyörülő izívét, nem hatISTEN,és Emberek előtt vana-é az ó kegyelmes füleibe.
ló kedveíségbenszépen neveAz hol azért illy en kegy ességkedő Tsemetékre-is, és neveben
§ 4
zete-

® x ox

*

@ X o X

nek illyenszép'Sengéiés jelei
tündökölnekNagyságodbanis, M. GROFF K1S-ASZSZONY! mint a' ki abban a'
M.GROFFI Házban, mellvbenszületettNagyságod,mind
példával, mind szorgalmatos
oktatáílal iSTENi félelemben neveltetik, és gyakoroltatik (annyira, hogy az egyéb
kegyes és Idvességes Tanúságai közt, még Tizen-egyEsztendös-is alig lévén Nagyságod, Tanítója'diktálásanélkül
maga magátólszépFohászkodá-
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ben nevekedő jeles Tsemetékn ekszámokfokafodik,m éltán el-mondhatni: szépVirágok láttatnak a' Földen, az
éneklésnek ideje el-jött, és a'
Gerlitzének szava hallatik a'
mi Földünkén. Légyen hálá
az ISTENnek, a' ki a' mi Hazánkban-is, mind a' nagy Uri
Házakban, mind pedig egyebütt maga ditsöségére készíttetett Plántákat, kegyességnek'Sengéjével, és Virágjával ékeskedő Tsemetéket láttatt mi velünk. A' kegyességnek
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dásokat, rövid Könyörgéseket formált, 'ssajátkezeivel
írt, mint én szava bé-vehetöktölez iránt bizonyossá tétettem.) Nagyságod Neve
alatt kívánt eza'kitsíny Munkátska-is világosságot látni,
hogy a' Nagyságod eleve való kegy ességé vei, és Gróffi
Neve alatt koltKöny örgéfekkel Nagyságodhoz hasonló
több nevedékeny kegyes
Szüzeknek Serege-is a'Szent
ISTENnek Imádására, és ditsöitésére jobban-is fel-indíttas-

tassék.

Az ISTEN, a'ki a'
Kisdedeknek és Tsetsemöknek szájok által tudja hirdettetni a' maga ditséretit, szentellye-meg egészszenNagyságodat, életnek hoszszúságával, és mindennémü kegyelmeivel Koronázza-meg: szívböl kívánja
NAGYSÁGOD

Alázatos Szolgája
SÁRDI SÁMUEL
Typographus.
AP-

gunktól a z t fem tudjuk mit ? tfZ?
tniképtn kérjük. Az Apoflol mond-
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A P P R O B A T I O .

ja: Kéritek, de nem vészitek-el,
mert nem jól kéritek. Az IS-

A kegyesség, avagy ISTENnel
VENntk tetjzó Könyörgésben a' töbvaló szoros egyesülés ebben áll,bi között meg-kívdntatik: Hogy
hogy a nékünk fóló ISTENt örömed
á' légyen ISTENnek
ki-jelentetett
halgafuk
's szavát meg -fogadjuk;akaratja, 's idvezség' ékonomiája szea-szor: Hogy mi-is fóljmk,
rint, az-az, minden maga megrakönyörögjünk az ISTENnek,
gadásával az Embernek , tsak a
vagyunk foha terhére Ó Felségének
JÉS US KR1STUS Érdeméha kedve forint imádkozunk, nem-ben \s Szent Nevében-való bizodatsak szábadságot adván erre, hanem lommal. (2.) Minden bűnökrőlparantsolván-is, és kívánván.
f való te-mondájjal, V fent életreDe, nagy és nehéz dolog ISTEN' való tökéletes fídndékkal, mert az
tetszése szerint könyörögni,
a'
iftenteleneknek
áldozatjok utála-íCtt Oskolájában tanúié Tanítvá- tos az URnak. ( 3 0 H o &y a ' lé~
nyok-is O Felségétől kérték, hogy gyen
ta- ISTEN' JBeféde szer int-való
nítsa imádkozni, méltán-is, mert ma.
fi'lluigunk- <é\

Jliluffal, az-az, fem nem igen állyojjal és konyhára-valóval, fem nemI. Fel-ébredéskori Fohászkodás.
tekervényeffel
és b'újzkével, hanem E1-emelem szemeimet híértelmes és fontos fokkal; Minémü- vemmel egyetemben Te
ektiek, midőn tapaftaltam ez alább hozzád, óh Világosságnak
következendő ftp Kónyörgéfeket, mélAtyja, és hálá-adáfíal magasztátóknak ítéltem, hogy közönségefekké
lom Szent Nevedet: mert ingyentétetteffenek,
's a' Kegyes Lelkek való
él- jóvóltodból újonnan-is megjenek vélek nagy hafnokra.
adád e' mái napon az én életemet.
Világosítsd édes Atyám Szentséges Ortzádat én rajtam, hogy a'
bűnnek álmából-is jobban; jobban
fel-ébredhessek, 's fel-öltözvén
Szent Lelkednek drága kegyelmei
BOROSNYAI L. JáNOS,
által az UR JÉSUS Érdemének és
Erd.
SuperintenS.
Igazságának tiszta fejér köntösében, mint világosságnak fia, (leánya) Tenéked élhettek, Ámen.
I. FelA
II.
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II. Mosdáskori Fobázkodás.

tiszta terméfeetu ISTEN!
kitsoda mondhatja mi közzdlünk: tiszta az én szívem, es ártatlanságban mofom az én kezeimet.
•Mosd-el azért, Szent Fiad' drága
Erdemének, és Szent Lelked'kegyelmének tiszta Vizével lelkemnek szennyét, hogy meg-tifetülhaflak bűneimnek minden undokságiból, Ámen.
' III. VAsáRNAP Reggeli Könyörgés,
Q H világosságban lakozó Szent
ISTEN! ki merő azon Vili.
gosság vagy és femmi fetétség nincsen te benned; világossággal körlyül-vetted magadat , ékességet
,'s ditsösséget oltöztél-fel tennen
ma-
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Q H

magadra. Te szerzetted a' világoíságot, és alkottad a' fetétséget,
hogy ezeknek viszontagsággal való folyáfokkal lenne Nap és Éj az
ö idejében.
Oh melly örvendetes napja lön
e' Világnak az, a' mellyen világosságot szerzettél; de fokkal örvendetefebb vala az , midőn az hoszszas lelki fetétség után a' Te Évangyéliomodnak hirdetéfeáltal ez világon új világosságot gerjesztettél:
mert akkor jelent-meg az idvességnek kelemetes napja, mikor az Igazságnak fényes Napja meglátogatott minket a' magassá ;ból, és az
ó* fel-támadásával az életet és halhatatlanságot világosságra hozta*
A 2
Ezen
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Ezen való öröm nyitotta-meg hí-1
veidnek szájokat, hogy hirdetnék j
nagy örömmel a'Te Ifteni jóvólto-1
dat: mert a' nép melly a' fetétség-R
ben ül vala, láta világosságot, é s i
az halál' árnyékának fetétes vol-I
gyében ülőknek nagy világosságl
támadott.

Ditsérlek azért Tégedet én !
ISTENem! éneklek mindeneknek 1
előtte a'teirgalmasságodról, ho^y I
engemet hozzám - tartozóimmal
együtt ingyen-kegyelmedből az elmúlt éjtszakának fetétségébol-is e' f '
mái napnak világosságára juttattál,
söt az éjtszakának félelmében ésfeté'ségében is bátorságom és világoíságom voltál, a'Te meg-tartá-

fodat
HjB

fodat erős kővár gyanánt adtad vala énnékem, 's azért fenkitöl nem
rettegtem.
Ditsérlek Tégedet én ISTENem
kiváltképen azért, hogy enge'met
a' lelki íetétségnek hatalma alatt
nem hagytál, hanem a' Te Országodnak világosságára ama' szentek' örökségének bírására hathatós
Mennyei hivatallal el-hívtál, és vezérlesz engemet Szent Lelkednek
és Igédnek világosságánála' Te útaidra.
Oh Szent ISTEN! imé ez a'
Nap, mellyre fel-virrasztottál, a*
Te tiszteletedre rendeltetett Nap,
a' mellyet, világi szorgalmatosságimat félre-tévén, Te-veled való
A 3
szent
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szent tárfalkodásbankellene kiváltképen el-töltenera. Ez Nap hír'Veteted szentidnek gyülekezetiben élet-adó beszédedet, hogy azzal jobban-jobban még-világosítanád, az idvességre boltsekké tennéd
elménket. Oh melly boldog ember-is a' ki Tégedet halgat a'Te befeédedben, állván szorgalmatofon
a' Te ajtód előtt, és a' Te Házadnak küszöbeit őrizvén! mert gyönyöruségefek a' Te hajlékíd óh Seregeknek IS TE Ne! A' Teszájadnak belzédi kedvefebbek az aranynál, és édefebbek a'méznél, 's azért gerjedez a'mi szívünk a' Te Házadban való menetelre.
Adjad azért óh én ÍSTENem»
hogy

hogy szereflem a' Te Házadat, a'
Te ditsöségednek Hajlékát, és e*
földen szenteidnek Gyülekezetiben tisztel vén Tégedet, végezetre
tétefíem méltóvá az Egekben tökéletefekké lett Igazaknak feregében
örökké-való ditséretedre, szeresfem szívemböl a'Tebeszédedet-is,
és azt fellyebb betsüljem minden
e' világi kintsnél,
Óltöztesd-fel UR ISTEN a' Te
Szolgaidat mindenütt, és mi közöt.
tünk-is Mennyei erőddel és ajándekiddal, nyiflad-még az o szájokat,
hogy épületefen hirdessék Szent
Igédet; nyiflad-meg a'mi szíveinket-is, hogyfigyelmetefen halgat-.
hafíuk és bé-yehessük a' Te beszé-A 4
de-
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dedet, 's annak az örök életre jó
melly az ö hatalmában tart fok
szu gyümoltsét teremjük, 's e' ké- Nemzetségeket. Mondjad ezt a
pen adj elö-menetelt e'szentMunTeSionodnak: Kelj-fel, világoskodkának minden helyeken.
jál, mert él-jött a' tevildgosságod,
Tápláljad URamaz én lelkemet
janak a Pogányok d te világosságodélet-adó beszédeddel az örök életban, és áföldnek minden Királyji d
re, fel-indítván szívemet , hogy
tenéked támadott fény ességben.
Szent Törvényedről elmélkedjem
Oh Királyoknak Királyja Felsészüntelen, és a' Te útaidat raeg- ges ISTEN! tégy ed nagyja a te
örizheíTem: mert az Ég és a' föld
kegyelmedben a' mi Felséges Koel-múlnak; de a' Te befcéded és j
ronás Királyunkat, erösítsd-meg az
a' kik azt meg-tartják, mind örökoKirályi-székét igazsággal és irgalké meg-maradnak.
massággal, hogy a'te erösségedben
Tündökölteíled-ki Sz. ISTEN
örüljen a'Király, és a' te jóvóltoda' te Évangyéliomodnak világossában igen örvendezzen. Add-meg
gát minden-felé e'r világon, hogy
az o szívének kivánságit ö-nékie,
múljék-el e' foldrol a' tudatlanság
és ajakainak kérését ne tagadjadés tévelygésnek sürü homályja, a'
meg Ó-tule, vedd-kÖrnyül ötet a'
melly
t
A s
te
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te javaidnak áldáíival, minekutáflna tettél az o Fejében arany-koronát. Adj ö-néki napoknak höszszúságát, és vidámítsd-meg a' Teszínednek örömével. Tegyed békeségessé és boldoggá az Ő birodalmát, hogy az ó szárnyai alatt lehetten nyúgodalmunk és minden
Itteni félelemben békességünk.
Áldjad-meg az o Királyi Házát, és
abban lévöTsemeték légyenek ollyanok, mint a' Királyi Koronában
ragyogó drága kövek.
Világoskodjál óh én ISTENem
e' mái napon és életemnek minden
napjaiban az énszívemben-is,hogy
láthattam a' te Törvényedben való böltseségedet, és azt szívembe
rejt3

rejthettem. Órvendezek-is szívemben, mikor nékem ezt mondják:
Mennjiínk az URnak Házában!
vezéreljen és készítsen-el engemet
a' te igazságod szent Helyedre való
bé-menetelre, hogy mikor bé-mégyek Te hozzád én igazságomnak
és örömemnek ISTENéhez , azt
mondhattam nagy örömmel: Én

tneg-ballom, a mit azÚR szól, mert
tudom, hogy föl békességet az o Né

pének, Ámen.

IV. VAsáRNAP Eftvfli Könyörgés.
XJAgy kegyelmű, ki-meríthetetlen jóságú Sz. ISTEN! nagy.
a' Te jóvóltod, és az mind örökké
meg-marad a' Tégedet félőken.
A 6
Őr-
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Örvendeznek annakokáért Te benned, kik Tégedet esmérnek, énekelnek örömmel a' jó szívüek, az
embereknek fiai (leányi} ^árnyaidnak árnyékában bsznak, és
Házadnak javaival meg-elégíttetnek. Boldogok azok kik lakoznak
a' Te Házadban, a' szenteknek egyességében, és szüntelen ditsérnek Tégedet. Boldog ember, a'
kinek erossége a' Jehova, és a' kinek szívében vágynák az URnak
ösvényi: mert ollyan vagy azoknak , óh Szent ISTEN! mint a' fényes nap és pair's, kegyelmet és ditsösségetadsz o-nékiek,'s nem vonszod-meg a'jót azoktól, kik járnak
ártatlanságban Te előtted.
Tisz-

"TisztellekTégedet~édes ISTENem tellyes szívemből, ki az én lelkemmel-is fok jót tettél, el-választottál engemet, fogadván a' Te
Házadban Nevednek igaz esméroi
és tiszteloi közzé, tanitaszengemet
szüntelen Szent Lelked és Beszéded által a' Te esméretedre és félelmedre, meg-mútatod az életnek
ösvényét, mellyen juthattak Te
hozzád, hitet munkálódtálszívemben, hogy a' Te beszédedben egészen meg-nyúgodjam, és abban letett szép ígéreteidet magamhoz
kaptsoljam. Mind ezeket tselekedte én velem a' Te ingyen-való
szereteted, mellyel a'Te SzentFijadban szerettél engemet, kiben
A 7
kész
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kéfe vagy minden Mennyei áldásiddal meg-áldani híveidet.
Örvendetes hálá-adáflal emlékezem közelebb e' mái szent napon-is velem közlött Atyai gondvifeléfedröl,'s kegyelmességeidröl:
mert nem-tsak meg-tartottál engemet, és a' kiket nékem adtál, gondot vifelvén kegyelmefen tefti
szükségeimröl; hanem ennek-felettelelkemet-is legeltetted, oktatván Mennyei böltseségre élet-adó
beszédeddel,fel-indítád Házadnak
szeretetévelszívemet,hogy híveidnek feregében ditsérnélek Tégedet egyező lélekkel.
Oh melly nagy kegyelmességed
UR ISTEN, hogy a'TeÉvangyéliomi

liomi beszédedet mi közöttünk világoltatod , ki-mondhatatlan jóVóltod, mifeoron békességetadsza'Te
népednek, hogy épüljenek félelmedben , a'Szent Léleknek vigasztalásiban elo-menvén.
Oh UR ISTEN! hameg-gondolom egy-felöl a' Te szeretetedet, mellyel fáradhatatlanúl raunkálódád idvességemet; más-felöl
pedig az én nagy gyarlóságomat,
's egyfeer'smind a' Te népednek ,
melly a' Te Nevedről neveztetik,
Te hozzád és beszédedhez való
hidegségét Í háládatlanságát, szégyennel méltán el-borittatöm.
Oh melly kevesen vágynak, a'
kik illendőképen meg-esmérnék és
A 8
be-

16

VASáRNAP

Eflvéli Könyörgés. 17

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

t etsülnék á' Te kegyelmedet^ hogy
re térjen azért minden ditsóség, az
a' Te Évangyéliomodnak égo és vién bűneim ésfogyatkozásim pedig
lágoskodó szövetnekét helyéből
fedeztessenek-el a' te Szent Fijadki-nem mozdítottad, és a' békesnak Érdemével, ö-benne kedvelségnek veszszejét, mellyel őriztetjed mind az én méltatlan sz,emélynek a'Te legeltetéfednek juhai, éljemet, mind pedig az én gyarló
Isteni
tiszteletemet.
ném törted. Könyörülj mindazonáltal URam a' Te népeden, és légy
Oh mindenható ISTEN! kinek
kegyelmes o-nékie, építsd-meg Te
munkáid tökéletefek, a' te szentmagad az Ö romlását, melly miatt
séges erőddel és kegyelmeddel
aligálhat. Kegyelmezz URam énlégy mindenkor én mellettem. Te
nékem-is: mert meg-vallom, hogy
URam mindeneket tudsz, tudtad
e' mái napon-is fok-képen megeleve az én gyarlóságomat és bűbántottalak bűneimmel: Az én
neimet, még mikor a' leg-elsö jó
Isteni
tiszteletem hijános és fogyatgondolatot öntötted az én szívemkozásokkal tellyes volt; ha valami
be, és az új életnek leg-elso 'sengéjó vólt abban, mint-hogy az a' Te
jét kezdetted én bennem. Kérlek
kegyelmedből vólt, a' Te Nevedazért tégedet, hogy id vességem fe«
re
A 9
löl
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lol való jó.akaratodat, lelkembe
öntött kegyelmadet, bennem el*
kezdett és mind eddig folytatott
szent munkáidat meg-ne bánjad,
sőt inkább erősítsed, 's ha a' bennem lakozó biín, és e'világnak gonoszra vezető példája el-akarna-is
engemet Te t led vonni, ne botsáss engemet Izraelnek hűséges
Önzője. Tégyed szemeim eleibe
a'Tetsudálatosszeretetedet, melly
szérént engemet bűnben heveröt
fel-kereílél, és ennek meg-gondo*
láfa öldökoljen - meg én bennem
minden bűnre való hajlandóságot,
's e'világnak szeretetét, ésgerjeszszen én bennem olly' Te hozzád
való szeretetet, szent indulatot,
hogy

hogy valóságos kegyességnekgyakorlásával Te hozzád fieflek.
Légy kegyelmes Gondvifelöje
az én világi életemnek-is, miképen
voltál eleitől-fogva, közelebb ez
éjtszakában-is, vigyázzon én reám
a' Te erődnek hatalma, és védelmezzen engemet minden veszedelmek ellen. Tartsad az én szívemet
mind aluváfomban, mind vigyázáfomban a'Te félelmedben, hogy
ha éjjel meg-próbáltatik-is az én
szívem, találtassék a'Te rendeléfidnek ösvényin, és a' reggeli órára fel-virrasztván engemet hozzám-tartozóimmal együtt félelmedben , lelki tefti békességben,
ferkents-fel leg-elsobben-is a' Te
ditsé-
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ditséretedre. így tégy én ISTENrényen el-járnak. A' Nap, mint
em én-velem 's minden bennedbszó
híveiddel
UR
valami ékes Vőlegény,
fel-kélazideIíRISTUSért, Ámen.
jében az ö helyéből, hogy el-vé;
gezze, mint-egy erős Vitéz, az ö
V . HÉTFŐN Reggeli Könyörgés.
futását. Fel-kél az Égnek egyik
J7RÓs, Mindenható I S T E N ,
végéről, és gyorfan el-mégyen a'
Egeknek ditsösséges Királyja,
máfik végére,'se' képen ferkenget
ez egész Földnek URa, Seregekmindeneket az ö rendes munkáj oknek Szent ISTENe! Te tartasz
nak végbe vitelére.
mindeneket Mennyen és földen a'
Fel-ferken annakokáért az én
Te nagy hatalmaddal, igazgatsz
nyelvem és lantom-is Sz. Nevedmindeneket a' te véghetetlen"bölnek hála - adáflal való ditséretire,
tseségeddel és tanátsoddal, munvelem és hozzám tartozóimmal,
káidban jjedig foha-is meg-nem fáTe-toled vett javaimmal, közel és
radsz, sot az el-lankadtaknak erőt
távol-lévő szerelmefeimmel, inadsz. Minden teremtéfeid szüngyen-kegyelmedből minden időtelen-való munkában vágynák, a1
ben, 's közelebb az el-múlt éjtszaTe akaratodnak végbe-vitelére fekában-is közlött örizetednek, Atyai
gondr én yen

IÉS
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gondviíeléfednekhirdetésére:mert
az UR vólt kó-váram, eros bástyám, és minden veszedelmek ellen életemnek védelme, ki ingyenvaló jóvoltából e' mái napnak reám békességben fel-viradásával
meg-örvendeztete.
Serkenget UR ISTEN e' mái
napnak reggeli órája rendes munkáimnak folytatására; de híjában
való minden szándékunk és munkánk; ha az UR áldáft es elö-menetelt nem parantsol reája. Mindeneknek előtte azért kérlek édes
Atyám, ISTENem, indíts-el engemet az én idvességemnek munkájára, 's e' végre uralkodjék szívemben a' Te félelmed, szívemnek
gon-

gondolatit bírja a' Te Törvényed,
oda hajtván azokat, mint a' vizeknek folyáíit,azhová akarod, hogy
az én elmémnek gondolkodáíi, ajakimnak szólláfi, tagaimnak mozgáfi, életemnek minden napjaiban,
ezegészhéten, és e'máinapon tzélozzanak a' Te ditsöségedre, lelkemnek idvességére, Felebarátomnak épületire; ellenségemnek meggyőzésére, meg-nyerésére, 's légyek a' Te kegyelmednek drága és
hathatós eszköze.
E' végre, távoztasd-elén tőlem
én ISTENem minden időben 's ez
egész héten-is a' fetétségnek és a'
bűnnek minden munkáit , hogy
azokat szívembol gyűlölvén, szívemet
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vefek, áldjad-meg a' Te szolgádnak
vemet azoktól ürefíen tartsam, 's
mint világosságnak fia (leánya)
(szolgálódnak) házát, hogyböszüntelen józanon és világosságbanvölködheflem a' máfokkal való jójárjak, fel - öltözvén az hitnek és
tételben , és hozzád-való szíveshászeretetnek mely-vasában,és fifak ládatosságban.
gyanánt az idvességnek reménysé* Mint-hogy pedig, óh Szent
gében , mintollyan, kit nem haragISTEN! én Idvességemnek Kora, hanem az idvességnek el-nyesziklája,azén fokbtíneimre nézve,
résére rendeltél a' JÉSUS Iíriftusmellyekkel Tégedet, Jó ISTENeban.
met meg-bántottalak, nem áldáfodra, sot inkább haragodra volnék
Indíts-el engemet én ISTENméltó és érdemes, a' Te Sz. Fiadem az én rend-szeréntvaló hívataban vetett hitbéli bizodalommal jálomnak-is munkáiban, oktaflad elrulok Te hozzád, ésszívemnek tömémet bolts tanátsoddal, igazgasredelmességéböl kérlek Tégedet,
fad kezeimet, tégy boltsé házambotsáíTad-mego érette minden vétnak a'te félelmedben való igazgakeimet, az ó drágalátos Vére mostására, hogy minden foglalatossáfa-el azoknak undokságait, vegyegim máfok előtt-is légyenek kedel
vefek,

Z6
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el rólam az átkot, mellyetazokkal
érdemlenék, és harmatozzon áldáft
én reám Te tőled. Nagyok URam
az én bűneim, meg-vallom; de fokkal nagyobbak a'Te irgalmasságid,
mellyek szerint könyörülhetsz rajtam, 'smihelyen akarod, meg-tisztithatsz engemet. Hintsd-meg azért lelkemet Szent Fijad' drága Vérével , Szent Lelkednek kegyelmével, hogy bűneimből meg- tisztíttaflam, és örvendezzen szívema'
Teszabadítáfodban, érezvén idvezítéfednek valóságos örömét.
Tégy jól UR ISTEN jóvóltodból a' Te Népeddel, melly a' Te
szentséges Nevedről neveztetik,
minden helyeken, ditsyítsed-meg
ten-

tennen-magadat lelki orfeágodnak
oltalmazásában, és annak e' földön
terjesztésében. Tegyed Házadnak
jóakaróivá az ö ellenségeit-is óh eros ISTEN. ,Tégy jól a' Te Házadnak szeretöivel, gyámolival,
nagyokkal és kitsinyekkel, megáldván okét a' Sionból, a' Te lakó
helyedből.
Tégy jól és tselekedjél kegyelmességet a' Koronás Fejekkel, kik
a'Te Népedet birják Ítélettel. Adjad a' Te ítéletedet, és az igazságot, nevezetefen a\ mi Királyunknak, hogy ítélje az ó népét igazságban , az Ó életének esztendeit szaporítsad, Királyi tanátsait igazgasfad. Adj o néki hűséges Tanátsofokat,
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fokát, erős Hadi Vezéreket, és Seregeket, hogy valamire a' te Nevedben Királyi kezeit ki-terjesztendi, légyen szerentsés és előmenetel es,
Tégy jól a' TeNépednek szegényeivel, az igaz özvegyekkel, árvakkal , az igaz úton és vszen járókkal, betegekkel, szükölkö dokkéi,
minden ínségben lévőkkel, hogy
ditsérjük mindnyájan a'Te Nevedet örömmel,
, Nyugodj ék-meg én ISTENem
a Te jóvóltod én rajtam-is és házamon egész életemben, közelebb
ez hetnek napjaiban és e' mái napon-is, hogy a' te Szent Nevedben jól el-kezdvén azokat, áldottúl

túl végezhefiem, a' Te Szent Fijadért az UR JÉSUSért halgass-meg
engemet, Ámen.
VI.

D
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EJlttli Könyörgés.
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ItsőségnekURa, kegyelemnek
ISTENe ! ki a' te ditsoségedetigen szereted, és mindeneket
a' végre tselekeszel az Égen és földen , lakozol a' magas Egekben a'
boldog Lelkeknek ditséretei között igen felségefen, igen ditsosségefen. Ditsöítenek tégedet minden teremréfeid , mert azok szemeink eleibe terjesztik a' te végr
hetetlen hatalmadat, böltseségedet, jóságodat; mélí:ó-is, hogy a'
teremtett állathirdeffeaz o Teremoje-

tőjének ditsosségét, mert mindenek ó általa, ö tőle,o érette vágyOJ

nák.

-
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Ditsérnek tégedet itt e' földen
ki váltképen a' te híveid, a' kik látják nem tsak e' világnak alkotmányaban lévő tsudálatos dolgaidat;
hanem szeinlélik az cí elméjeknek
meg-világosíttatott szemeivel a'
kegyelemben lévő ditsosséges
munkáidat, a; mellyekben fokkal
nagyobb ditsösségedet műtattadki, hogy nem e' világnak alkotásában; azok esmérik valójában a'te
útaidat, azoknak jelentettek-meg
eleitől-fogva el-rejtetett titkaid,
azok tudják emberekhez való jóvoltodnak magasságát, mélységét,
szé-

feéleíségét és hoszszúságát: tudják
a' Kriftusnak ama' nagy szeretetét,
melly minden esméretnél fellyebb
való.
Áldalak tégedet én JSTENem,
én ldvességem, ki engemet nemtsak teremtettél, érzékenységekkel és okos elmével fel-ruházván,
hogy szemlélhetném és tudhatnám
a' te külső nagy dolgaidat; hanem
ennek-felette meg-esmértetted én
velem a' kegyelemben tündöklő
ditsösségedet, sot lelkemben Lelkednek ollyan hathatós munkáit
éreztetted, mellyek minden teremtett-állagoknak erejét fellyuU haladják. Te világosítottál-meg engemet, hogy meg-esmérhetném
való-

ségemben , és kegyelmefen meghalgattál engemet. Benned bsztam
ésmeg-nem szégyenítettem, oltalmam voltál a' veszedelmek ellen
kétséges dolgaimban vezéilettél a'
te bölts tanátsoddal. Áldott légyen annako káért a'te Szent Neved közelebb e' mái napon-is rajtam fenn-tartott gondvifeléiedért,
hogy az én lelkemet a'te félelmedben meg-tartottad, tettemet épségben meg-marasztottad, életemet e'
mái nappal meg-szaporítottad, áldáftpurantsoltál reám, 'svelzedelmemre szolgálógonoszokat el-foídítottál, és dolgaimban boldog előmenetelt adtál.
Én ISTENem, kifíebb vagyok
B
min--

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

valójában az énnyavalyásságomat,
a' melly első út az idvességre.
Mert mimódon kívánhatnám szívefen a' te idvezíto kegyelmedet,
ha nem esmérhetném az énnyavalyásságomat? mimódon folyamodhatnám lelkemnek Orvosához, ha
az én lelki betegségemet nem érezném?
Meg-esmértetted én velern UR
ISTEN te magadat életem körül
forgó ^ kegyelmes gondvifeléfedben, és valamennyi külső jótéteményeidet közlötted én velem,
azok-is a' te Atyai szeretetednek
bizonyos jelei. Te voltál énnékem bátorságos menedék helyem,
a' hová folyamodtam az én szükségem-
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minden jótéteményidnél, valamellyeket én-velem közlottél:
mert meg-esmérem és meg-vallom
keferves szívvel te előtted, hogy
nem találtatik én bennem te hozzád való háládatosság. Én vagyok
az a' nyavalyás bűnös, ki a' te jótéteményeiddel fok-képen viszsza
éltem, a'jótéteményt szerettem,
de tégedet jól-tévo ISTENemet,
a' kit kell vala mindenek felett szeretnem, illendo-képen nem ditsoítettelek; sőt az én bűneimmel igen
meg-bántottalak. Kefereg az én
szívem ezen, hogy te tőled vett
lelki és tefti kegyelmekkel illendőképen nem éltem,sotvétkeimmel
gyanússá tettem magamat a' te híveid

veid előtt, és e' gonosz vilagban
helyheztetett világnak okot adtam
ollyan gondolatra, hogy én-is hafonló volnék azokhoz, a' kiknek
szívekbenmágnemjelentette-meg
magát az Idvezíto ISTEN. Könyörülj azért én rajtam én ISTENem,
midőn én-is a' JÉSU3 Kriftusban
való hittel irgalmasságodnak széki
eleibe járulok, botsáirad-meg ö érette minden bűneimet, ésfedezdel azokat az ödrága érdemével.
Nyújtsd - ki óh Mindenható
ISTEN a' te hatalmas karodat a'
te jó-akaratodnak rajtam való vég-,
be-vitelére; és tégy engemet ollyanná e' világnak gonosz el-fordult nemzetsége között, hogy máB 2
foü-
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fok -is a' bünröl meg-gyözetteflenek, meg-térésre indíttaflának, a'
Satannak minden munkáinak ellene mondhaílak, és mindenekben a'
teSz. akaratodat tselekedheílem.
Oh Menynek és földnek hatalmas Királyja! nézz alá a' te szentsegednek lakó helyéből , védelmezzed e' földön lévő lelki országodat, vedd,-el a' te népednek bűneit, fedezzed-el az é álnokságait,
küldj ö nékie fegítséget az Egekből, hogy örűlhessen a' teszabadítáfodban, bé-tellyefechü látván
minden Ígéreteidet.
Könyörülj minden rendbéli híveiden , tekíntsd"-meg azoknak
mindennémü szükségejkct, halgasd-

gasd-meg fohászkodáfokat, tellyesítsd-bé kóréfeket,
Iiedyezz énnékem továbbra-33
mint kegyelmes édes Atyám: Áldjon-meg engemet a'te hatalmas
Jfteni Felséged; fedezzen-bé enge^met a' te kegyelmességed: vidámítson-meg engemet a' te elfogyhatatlan édességed. Légyen én velem a' te hí'séged és irgalmasságod
mindenkor, közelebb ez éjtf/akában-is oltalmazzad eros örizetedben nyugodni kívánkozó életemet,
tartsd-meg békességben hozzám
tartozó kedvefeimet, e' képen virraszsz-fel az holnapi napra-is a' te
ditsosségedre, és ditséretedre, az
UR J ÉS US éit, Ámen,
B 3
VIÍ,
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Jy/JIndenható ISTEN! benned
bszó híveidnek javokra és fegítségekre mindenkor igen kész,és
igen hajlandó Mennyei Atvánk,
könyörülő ISTENünk az UR
JÉSUSban! A' kik tégedet idején
megkeresnek, idején meg-találtatol ö tölek, süt olly nagy híveidhez-való szereteted, hogy minekelőtte kiáltanának, meg-halgatod
az ő szükségeiket, látod az o szívekben fel-gerjedö buzgó kívánságokat; egy szó íem jöhet nyelvekre, mellyet elébb nem tudtál volna te; fokkal készebb vagy az o
könyörgéfeknek meg-halgatására,
hogy fem dk a' te szinednek keresésé-

kíeet te elődbe botsátják, azonnal
gyönyörködöl ö vélek jól tenni.
Készül annakokáért az én szívem-is, és az én nyel vem e'reggelnek idején a' te ditséretedre. Minden dolgaim előtt járulok te hozzád , és várom a' te fegítsé^edet.
Ditsérlek tégedet én ISTENem :
mert meg-eloztél a te kegyelmeddel , mikor még nem lettem volna,
te nállad tudva voltam, és minden,
dolgaimat boltsen -el-rendelted;
nem rejtetett-el tőled tsontaimnak
alkotáfa mikoron formáltattam rejtekben, és tsudálatos meílerséggel,
mint-egy a'földnek alsó részeiben,
az én teltemet, még mikor forma
B 4
né!-
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40
Kedden"
pK'r'tiyörprs.
4*
nélkül lett volna, látták a' te szefdbb Jómat, leg-fobb boldogság
meid, és mindezek a'te Könyvedmat; kés ->re esmérhettelek tégedet
be bé-írattattanak , a' napok-is a'
igaz Világosságot, mert a' fetétsémellyekben azok formáltattanak.
get szerettem ; kés'ire mehettem
Te hoztál-ki engemet e' világra,
te hozzád, mert a' hiábavalóságélettel és irgalmassággal megajánnak sara homálvja el-fogta vólt az
dékoztál , tanítottál engemet az én
én szemeimet; de a te kegyelmed
gyermekségemtÓl-fogva,hogy hirel-oszlatta azokat, és azonnal jobdetném tsudálatos dolgaidat.
ban vólt lelkemnek dolga, mihelyenfegito kezeidet nyújtottad énMeg-előztél engemet nyavanékem.
lyás bunöíl a' te Mennyei kegyelmeddel : mert te világosítottál-meg
Meg-éloznek UR ISTEN enengemet, és úgy esmérhettelek té- | gemet minden napon a' te irgalgedet; te vontadszívemet hathamasságid, a* te jóvóltoddal idején
tófan magadhoz, és úgy mehettem
környiíl-vész engemet; a' te végte hozzád, te szerettél engemet
hetetlen jóságodnak tulajdonítom,
mintegy érdemem kivül, 's úgy
hogy az el-múlt éjjel-is az én élekezdettelek tégedet szeretni, legtemnek szovétnekeel-nem aluvék,
főbb
B s
sót
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sut minden gonosztól életemet
meg-óltalmaztad, és e' mái napra
házamat békeségben fel-virrasztottad. Oh melly fókákkal nem
tselekedtél e' képen! de én rajtam
könyörültél, életemet a' veszélytol, szemeimeta' kónyv-hullatástól meg-mentetted. Áldott légy
azér: én ISTENem, a'ki meg-halgatá kéréfemben. Te vagy az én
eröf;égem, az én paifom, örül az
én lelkem, és az én énekeimmel
ditsérlek tégedet.
Világosítsd-meg én rajtam a' te
Szent Ortzádat e' mái napon-is:
mert úgy lészen nékem örvendetes a' napnak világossága, ne fordítsd-el én tőlem az én fok bűneimért,

mért, a*roellyre igen méltó volnék; sót tisztits-meg engemet minden baneimböl, a'mellyekkel magamat meg-undokítottam. A'
melly könnyű tenéked az éjtszakának fetétségét a'napnak világossága által el-uzni, olly könnyű tenéked az én bűneimnek homályját
tőlem el-venni az Igazságnak ama*
fényes Napja az UR JÉSUS által,
a' kinek szárnyai alatt vagyon nyúgováfa az én lelkemnek. Kérlek
azért én ISTENem, hogy a miké-*
pen a' napnak világában minden
dolgok fel-Óltöztetnek, ésékeiséget vesznek magoknak, azonképen
öltöztesd-fel én velem hit által az
URJÉSUSt, hogy az ó érdemével,
B 6
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igazságával bé-fedeztetvén ékes és
kedves edény lehellek te előtted.
Kegyelmes Atyám az UR JÉSUS
Kriítusban, a'ki engemet nemtsak
meg-váltottál Sz. Fijád' drága Vérével: hanem a5 te irgalmasságodból ujonnan-is szültél a' te Sz. Lelked által, és adtál az énszívemben
olly akaratot, melly szerént kívánok tenéked szentséges Törvényed és akaratod szerint élni. Minekutánna illy szível és indulattal
meg-ajándékoztál, adjad a' te Lelkednek hathatós erejét, hogy én
tenéked nagy buzgósággal, álhatatos hűséggel szolgálhaíTak mindenkoron. Ne engedjed én ISTENem, hogy a' bennem lakozó biín
el-

el-óltása bennem a' lelki életet, és
a' te Isteni Kegyelmednek lzikráját, mellyet fel-gerjesztettél szívemben; ruházz-fel engemet Mennyei erővel, hogy a' bűnnek szolgálatjátólaz én tagaimatel-vonhasfam, a' te engedelmed-alá hajthasfam, 's nagy lelki örömben szolgálhaííak tenéked.
Légy kegyelmes UR ISTEN a'
te Népednek, tisztítsad és kékítsed azt magadnak, inkább inkább
meg-szentelvén, mint kiváltképen
való Népet, jó - tselekedetekre
igyekezőt, tartsd hatalmas örizetedben, hogy ne vehefíenek azon
erdt az ö ellenségei. Vedd-el UR
ISTEN a' fok népekről a' hornályB 7
nak
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nak fedelét, ferkenjenek-fel a' lelki mély álomból, és világoskodjék
ö nékiek a' Kriítus, a' kit rendeltél
a' Pogány népeknek meg-világosíttatáfokra-való világoíságüL
Világosítsad URam Sz. Ortzádat a' Királyi Felségekben, vídámítsd-meg a' mi Felséges Királyunkat a' te színednek örömével,vedd
környül a' te javaidnak drága áldáfival, tellyesítsedszívének minden
jó kívánságait, éstégyed elómenetelessé Nevednek ditsoségére, és
az ö Királyi Páltzája, 's Birodalma
alatt lévő Országoknak békeséges
meg-maradására tzélozó tanátsait.
Mindenekre elégséges ISTEN!
nyísd-meg minden jókkal bövölkci
dó

dö kezeidet, és örvendeztess-meg
minden lelki éstefti szüksegbenlévőket, hogy mindenekről viszon- •
tag a' te Nevedre térjen minden
ditsoség.
Aldj-meg engemet-is e' mái napon Mennyei Atyám. Minden
napnak meg-vagyon a' maga tulajdon terhe; de te könnyebbítsedmegazt énnékem, ki-küldvén a' te
fegitségedet az Egekből. Adjad,
hogy minden dolgaimat böltsen
readelhessem , és hasznofon véghez-is viheíTem; a' mellyek nékem
káromra lehetnének, fordítsad-el
azokat én tőlem , tartsd-meg az én
elmémet épségben,lelkemet, testemet ártatlanságban , házamat
B 8
tsen-
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tsendességben, tőled vett javaiT
mat bátorságban, hogy az eílvéli
* órákon-is tenéked szívembol hálákat adhattak a' te jóvóltodért.
Tselekedjél illy kegyelmefen én
ISTENem én velem, és minden
benned bszó híveiddel az UR
JÉSUSért, Ámen.

EJlvéli Könyörgés.

gZenteknek Szente, lelkeinknek
álhatatos Reménysége, bóvségesirgalmasságúSzent ISTEN! A'
te jótéteményeidnek Kút-Fejei
mindenkor tellyefek, azoknak alá
szarmazó folyamatjai foha-is megnem szűnnek; sut mennél inkább
osztogatod azokat, annál inkább
bö-

EJlvéli Könyörgés. 49
bövölködnek, kiváltképen a'tégedet félőknek számokra. Kedvefek
te előtted a' kik tégedet igazán félnek,- a' kik a' te irgalmasságidban
bsznak, meg-nemszényenulnek, a*
téged' félőknek akaratjokat tselekeszed, és az o könyörgéfeket kegyelmefen meg-halgatod.
^ Méltó vagy UR ISTEN, hogy
a' te híveid-is meg-eml ékezzenek
szüntelen re rólad, a' kiorólokilly
kegyelmefen meg-emlékezel, méltó hogy bé-tellyefedjék minden napon az oszájok a'te ditséreteddel,
a' ki az o kéréfeket kegyelmefen
bé-tellyesíted.
Szeretlek tégedet tellyes szívembol én URam és én ÍSTENB 9
em,
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em, tisztellek tégedet alázatofon,
ellenségid lettünk vólna, adtad a'
mert nagy kegyelmeidre méltózte Szent Fiadat érettünk, hogy Ó
tattál engemet; én természet szebenne teveled meg-békéltetnénk,
xint haragnak fia, O e ánya) kárés ö benne hívén örök életünk lenhozatnak edénye valék; de tettél
ne. Oh embereknek szeretije,
engemet kegyelmednek edényénagyobb ebbéli jóságodnak gazvé, hogy bennem-is meg-mú tatnád
dagsága, hogy fem azt az én gyenirgalmaíságaidat. Meg - undokíge elmém meg-foghatná, és az én
tott bűnös valék; de te szerzettél
nyelvem ki-beszélhetné. Nagy
énnékem váltságot, bűneimből
örömmel örül már az én lelkem te
való meg-tisztüláft a' te Szent Fibenned Idvezíto ISTENében, és
adnak drágalátos Vérében, hogy Ö
tellyes bizodalommal vagyok,
általa az halálból az életre, a bűnhogy-ha a' te Szent Fiadat adtad
ből az igazságra, a' fetétségböl a' J énnékem, egyebeket-is készvagy
világosságra, a' kárhozatból az Id- 1 ö vele együtt adni, meg-is áldottál
vességre által-tétetném, és ugyan
engemet ö benne mennyei áldáfidabban tetszett-ki emberekhez való
dal, meg-ajándékozván en emet
nagy szereteted, hogy mikor még
idvességes esméreteddel, élo-hitellentel,
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tel, örök élet feló'l való reménységgel , fiúi (leányi) bizodalommai és bátorsággal.
Méltó vagy UR ISTEN, hogy
az én lelkem szüntelen ditsérjen a'
te külső jótéteményeidért-is, mellyekkel engemet környul-vettél:
mert te voltál eleitol-fogva életemnek hűséges őrizője, hatalmas megtartója, kegyelmes táplálója, dolgaimnak bölts igazgatója, és megáldója. Ha néha kedvetlen dolgokat-is botsátottál én reám; de'foha-is erőm felett meg-nem terheltél, sőt azokat-is rólam el-fordítván, meg-vígasztaltál engemet.
Melly nagy irgalmasságot. tselekedtél énvelem tsáke' mái naponis!

Efi véli Könyörgés. 53
is! meg-halgatál az én reggeli Könyörgéfemben, oltalmam voltál a'
veszedelmek ellen, lelki és teíli
szükségeimrol gondot vifeltél, az
én^ dolgaimban és szándékimban
elö-fegitettél, által-tettél ezeftvéli órára, és meg-engedéd hogy tsendességgel mennék az én nyugodalmomra.
Érdemem kivül vagyon valami
jót közöltél én velem én ISTENem: mert mitsoda vagyok, hogy
7 kinek első eredereám tekíntesz,
f
tem-is bűnös, ésegészéletem számtalan bűnökkel meg-fertéztetett ?
Látok magamban olly törvényt,
melly ellenkezik az én elmémnek
törvényével, és mint-egy rabúlád
enge-
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engemet a' biínnek törvényének.
Oh én nyavalyás bűnös ember!
kitsoda szabadít-meg engemet a'
biínnek és halálnak teliétől? Tekíntsd-meg UR ISTEN, mert a'
lélek, mellyet bennem meg-világosítottál, a' mellyben kegyelembéli munkáidat el-kezdetted, a'

mellyel a' biínnek undokságát megesmérhetted, gyakorta a'bűnöktől
meg-elöztetik, és a' vétkes indulatoktól el-ragadtatik, nem kulömben mint a' fáknak levelei a' febes
széltöl. Oh Izraelnek Reménysége, mi. Meg-tartónk! fiess az én
szabaditáfomra. Hív és'igaz vagy
URam te, hogy meg-botsáfíad
minden bűneinket, valakik töredel-

Eflvéli Könyörgés.
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delmes szível meg-valljuk te előtéted; botsáűad-meg azért minden
biíneimet a* te Szent Fijadért,tisztits-ki az ö Vére által engemet
azokból, és a' ki a' tengernek háborúit egy szóddal lecsendesítheted, szólj az én lelkemnek-is örömet, hogy tsendefedjenek-le annak biín miatt való háborúi.
Tiéd vagyok ÚRISTEN, tiéd
az én teftem és lelkem, a' te szolgálatodra ajánlom egészen magamat, tégedet kívánlak követni, a*
te Parantsolatidnak" engedelmeskedni, leg-fovebb vágyódáfa szívemnek ez, hogy naponként tisztább, szentebb, tÖkéletessebb és
tenéked tetszobb lehellek. De te
tudod
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tudod én ISTENem, melly gyarló
vagyok; emlékezzél-meg azért,
hogy tsak por és harnú vagyokés
jelenjél-meg én bennem a' te erőddel és kegyelmeddel, rontsd-meg
én bennem a' biínnek erejét, a'
melly reíté és alkalmatlanná tészen
engemet a' te szolgálatodra, hogy
így ferényebb lehettek parantsoíatidban való járásra, mindeneket
tselekedhettem te általad, mindeneket el-szenvedhettek teéretted,
a' Hitet és jó lelki-esméretet végiglen meg-tarthattam. Tselekedmeg én bennem, a'mitparantsolsz,
vigyed végbe én bennem a' mi te
előtted jónak tetszik.
Parantsolj áldáft, békességet,
Litt

EJlvéli Könyörgés.
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itt e' földön lévő népednek; minden magasság melly magát fel-emeli a' te lelki Országod ellen, alásztassék-meg, és tsak te magsztaltassál-fel mindenek felett, félje és rettegje a' te Nevedet az egész földnek kereksége, esmértetted-meg
magadat a'te népednek ditsösséges
Királyjának lenni.
Juffon te elődbe UR ISTEN a*
nyomorultaknak panaszok, a' szegényeknek kiáltáfok, az Ínségben
lévőknek keferves fohászkodáfok,
az eró'telenkedóknek az ö nyögéfek, és örvendeztefíenek-meg a'te
jóvóltodból.
Te vagy az én oltalmam, örizzmeg szüntelen engemet minden
go-
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gonosz ellen,tartsd-meg lelkemet
végy-környiíl engemet közelebb
ez ejtszakában hatalmas örizeteddel hogy távozzék én tőlem és az
en hazamtól a'veszedelem,tégyed
nyugodalmassá az én nyoszolyámat, hogy a'te Nevedben valólel é ^ e n tsendes, reggeli
.
tel kelefem örvendetes, a' te Sz
Fiadért a' mi URimk JÉSUS
Kriítusunkert halgass-meg engeb
met, Ámen.
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egy örömünk és vígasztalásunk itt
e' földen ! Te hozzád közelíteni
mindennél jobb: mert te nálad öröm , gyönyörűség és boldogság
vagyon, mellyekkel meg-örvendeztetik a' te hozzád folyamodó lélek ; Te kivületted pedig nintsen
egyéb, a'f2Ívet febhetö1 és szorongató hijábavalóságnál. Nagyobbak a' léleknek kívánságai, hogyfem azokat bé-toIthetnéf e' világ
minden Óhijába-való ditsoségérel.
^ IX. SZEREDÁN Reggeli Könyörgés. Tsak te benned nyűgoszik az én
lelkemmert az én reménségemQ H egyedül bdlts, egy ed ul hanek erös kosziklája az én Szabadítalmas, örökké-való ISTEN!
tóm. ^ Jó reggel kereslek tégedet
egyetlen-egy fö Javunk, fo Bolén eros ISTENem, az én szívemdogságunk az Egekben, egyetlennek kívánságait te elődbe ki-tol-

\
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ségem a' Sátán az Ó eszközeivel
együtt nem árthatott énnékem, a'
Mindenhatónak rejtekében lakozott, és az ö szárnyainak árnyékában nyúgodottaz én életem, azért
nem akadott én reám a' gonosz, 's
távol járt én tőlem a' veszedelem.
Ne iszonyodjál; és ne távozzál én
tőlem továbbra-is én ISTENem
azénbdneimért, sót moss-meg engemet a' te Szent Fiadnak Vérében,
minden bűneimből tisztíts-meg, és
a' te Lelked által szentelj-meg,
hogy inkább inkább tisztíthaíTammeg magamat a' léleknek és a'telinek undokságaitól, az én szentségemet igyekezem a* te erőd által
Ifteni félelemben véghez-vinni.
Vilá-
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töm, mert azokat te enyhíthetedmeg,
Tsak te nállad találja-fel az én
világi életem-is a'maga bátorságát,
fegítségét, és oltalmát. Hijiba vigyáznak ugyan-is az én szemeim,
ha a' te szentséges Szemeid nem
vigyáznak én reám; híjába való
minden fegítség, ha te nem fegítesz
engemet ,!femmi rejtek, femmi erős
hely nem bátorságos, ha te nem
rejtegetsz minket a'te oltalmadnak
rejtek helyeiben, Áldott légyen
azért a' te Szent Neved mind örökké, a' ki engemet az el-múlt éjjel-is
a' te hatalmadnak meg-vehetetlen
erösségeiben tartottál, úgy - hogy
azénveszedelmemet kívánó ellenségem

!
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Világosítsd-meg e' végre jobban-is az én lelki szemeimet, hogy
meg-esmérheffem e' világnak hijába-valóságát, és attól magamat elvonjam, a' valóságos jókat pedig,
a' te Szent Fijadban ki -jelentett kegyelmednek drága kintseit ,tellyes
szívemböl kívánjam, a' te ditsoségedet szüntelen óhajtsam. Tanítsmeg URam engemet, hogye'világifeabados dolgokban-is az én kívánságimat mérsékelhettem,és tsak
annyiban örüljek azoknak, a* mennyiben a' te Atyai kezednek ajándéki, hozzám való jó voltodnak jelei, és a' mennyiben engemet vezetnek és ferkengetnek te hozzád,
minden valóságos és meg-maradan-

dandó jóknak Kút-Fejéhez.

Ne
engedjed, hogy az én szívem e' földi jóknak szeretetiben el-merüljen,
sót adjad azt a'te Kegyelmedet énnékem, hogy a' te szentséges akaratodra kész légyek a' leg-kedvesfebb dolgokat-is el-hagyni, mikor
a' te ditsöséged kívánja, és megmútathafíam ,hogy minden teremtett állatok felett szeretlektégedet:
Mondjad te-is ezt az én lelkemnek:
Én vagyok a' te pai'sod, a' te nagy
jutalmad, és örökké meg-maradandó örökséged.
Ha nyomorúságnak fetétes napjairajuttatszengemet, mellyekben
nem láthatnak tégedet az én hitemnek gyenge szemei, és nem érez-
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het tégedet az én lelkem, ne fokáig
rejtsd-el a'te Ortzádat én tólem,
hanem tsak egy szempillantásig,
hogy magamba szálván meg-visgálhaíTam, mi légyen annak az oka,
és te-is add tudtomra az én bűneimet^' mellyekértazt tselekeszed,
hogy tégedet töredelmesszível engesztelh effelek, és azokat a' bűnöket magamtól el-vetvén, a' te kegyelmes minden-napi jelen-létedben 's örökké meg-maradnndó irgalmasságodban örvendezhettek.
Jelenjél-meg UR ISTEN a' te
népednek örizetére, és meg-tartására, hogy meg-álhaíTon a' Sátánnak minden alnakságai ellen, e'világnak gy ulolsége és kegyetlensége
ellen.

ellen. Jelentsd-meg magadat azoknak-is, a kik még felőled nem tudakoznak, találtassál-meg azoktól,
a' kik még tégedet nem keresnek,
a' Népeknek, a' kik még a te Nevedet fegítségül nem hívják, mond-

jad ezt: lm hol vagyok.

Légyen kedves óh Életnek URa
a' mi Felséges Királyunk' élete te
előtted, vezérelje az ö útait a' Mennyei Királyi Szék körül lévő boltseség; övedze-fel derekát és karjait az igazság, szelídségés kegyesség , virágozzék birodalmának szárnyai alatt a' békesség, hogy ezek
az ó útszáin találkozván egymáíl
tsókolgathassák.
Légy jelen én ISTENem e' mái
C
napon

napon az én fegítségemre és megáldattatáfomra, származtafíad - alá
az Egekből a'teáldáfodatmintreg.
geli kedves harmatot az én életem,
re és minden dolgaimra, igaegass
az én (Hivatalomban) jó szándékimban, védelmezz a' te nagy eróddel minden gonosz ellen, hogy e '
mái napot-is hasznofon el-toltvén,
tégedet hálá-adáflal ditsérheflelek;
az UR JÉSUSért, az én egyetlenegy Közben-Járomért halgass-meg
engemet, Ámen.
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hőket fellyííl-haladja, te benned
kell örvendeznünk, te benned kell
ditsekednánk, mert nintsen fenki
jó, hanem egyedül a' Jó ISTEN,
a' kit méltó mindenekfelett áldanunk és ditsóitenunk; a' kik te kivületted ditsekednek, vagy valami
egyéb jóban gyönyörködnek, azok
az igaz örömben nem réfeesillnek,
fem szivekben ki nem terjednek,
hanem az Ó lelkek nyughatatlanságban íészen. Jó vagy URam
minden teremtéseidhez, mert azolc
X. SZEREDÉN EJlvéli Kény'őrgés. te reád néznek, és mikor jóvóltodda! tellyes kezeidet ki-terjeszted,
Ó H nagy kegyelmű, tsudálatos
akkor mindenek meg-örvendeztetw
jóságú JSTEN! kinek jóságod nek, mikor pedig azokat meg- vonaz Egekig ér, irgalmasságod a' felfeod mindenek meg-háborodnak;
hőket
C a
de
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de Jó vagy kiváltképen a' nyavalyás bűnös emberhez, és hozzájavaló jóságod igen tsudálatos: mert
'hogy Jó vagy a'te teremtéfeidhez,
mint a' Szent Angyalokhoz, a kik
tenéked mindenkor engedelmes*
kednek, ez nem annyira tsudálatos ; de hogy a* bunösökhez Jó
vagy, a' kik tegedet minden naponként fok bíínökkel meg-bántanak,
haragra ingerlenek, ez ollyao Jóság, melly minket méltán álmélkodásra indíthat,

Hirdetem annakokáért óh e'n
ISTENem nagy hálá-adáílal hozzám-való tsudálatos jóságodat,
mellyel lelkemet, tettemet, világi
életemetkörnyul-vetted; ugyan-is
az

Ejlvéli Könyörgés. 69
az én elmémetfellyiíl-haladó Jóságodat mútattad-meg kiváltképen
ebben, hogy én rajtam könyörültél, a' blínnek és veszedelemnek
fertőjében el-veszni nem hagytál,
hanem te magadnak ingyen-való
szeretetedbol el-választottál, midőn haragodra és örökké-való átkodra lettem vólna méltó, a' kegyelemnek és ditsoségnek birására
el-rendeltél, e' végre megváltottál engemet nem veszendö dolgokon , mint aranyon, vagy ezüften,
hanem ama' makula és szepló nélkül-való Báránynak a' K'iftusnak Vérén, hogyÓbennemeg-igazitanál, meg-szentelnél,meg-tisztítanál bűneimnek undokságaiból
C 3
a'te
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a* te Szent Lelked által, és el-hívtál azoknak a'ki-mondhatatlan Jóknak bírására, mellyeketkéfxítettél
az igaz hívüknek számokra, mellyeket szemitt' nem látott, fül nem
hallott, az emberek* szívénekgondolatjábafem mentenek.
Oh melly nagy jóságodat műtattad az. én világi életemhez-is, napról-napra nevelvén én rajtam hűséges gondvifeléfedet! Jó vagy akoron-is én hozzám mikor kedvetlen dolgokat botsárasz én reám,,
mert azokat irgalmasságoddal mérsékled, és az én jómra tudod fordítani.
Áldott légyen azért URam
ISTEN a' te Neved, ki e' mai napon-

pon-is nem tekinted az én bűneimet, sut könyörültél én rajtam,
életemet örvendeztetted oltalmaddal , és arra nézd kedves áldáfidnak
velem való közlésével, lelkemet
félelmedben, teftemet épségben
meg-tartottad, rendes dolgaimban
előmenetelt adtál, úgy-hogy elmondhatja bátorsággal az én lelkem

azt: Az UR az én Ptiporom, azért
femmiben meg-nem fogyatkozom.
Jó vagyUR ISTEN én hozzám,
sc't merő azon Jóság, én pedig igen
háládatlan vagyok, és a' te jóságoddal igen viszsza éltem, vétkeztem te ellened, *s nem volnék méltó hogy tefiadnak Cleányodnak)
hívattatnám. Szent vagy URam

c 4

te;
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te; én pedig minden-napi bií'nÖs
vagyok.; de inég-is ne vess-el engemet a' te Ortzád elöl: ha a' földi
Atyák az o gyermekeiket meg-nem
verik az ö gyarlóságokért; fokkal
inkább meg-nem veted a'te gyarló
híveidet, óh nagy irgalmasságú
Mennyei Atya! ha szinteaz édes
Anya el-felejtkeznék az ogyermekeiről; de te nem fel ej tkezel-el kegyelembéli híveidről, mivel a'te
kezeidre fel-jegyezted óket. Emeijfelr engemet-is az én esetemből,
erösí ts-m eg engemet az én erőtlenségeimben ; mikoron Hitemben
tsüggedezek, gyámalíts engemet;
mikoron bánkodom, vigasztalj engemet; tisztíts-meg engemet minden

den gonofeságtól, könyörülj rajtam a te Szent Fijadban, miképen
szokott könyörülni az édes Atya
az ö fiain.
TÓlts-bé az én szívemet ollyan
szent félelemmel, hogy femmitól
úgy ne féljek, mint te ellened vétkezni , és tégedet ellenem-való haragra ingerleni, és femmit úgy ne
kívánjak, mint tégedet Jó 1STENemet, igaz engedelmességgel, és
buzgó tisztelettel ditsŐíteni. Ajándékozz-meg erósHittel, a'mellyel
magamat egészen tenéked ajánlhasfam, mindenekben te benned bsz-

J

/

zam, mindeneket tetolled várjak,
és tsak tetőled függjek egyenes szível; fe a'jelenvalók, fe a'követC s
ke-

r

r
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kezendök iránt ne törődjem módnélkül, ne szorgalmatoskodjam,
hanem minden dolgaimban buzgó
kéréfekkel, és hálá-adáfokkal je-

lenjék-megte-elötted, várván erös
reménséggel a' te kegyelmes fegit- 1
ségedet. Adjad UR ISTEN hogy
az emberekkel-való tárfalkodáfom
légyen alázatos, épületes, szere- 1
tettel tellyes; légyek az én ellen- j
ségimhez-is tsendes, jól-tévo, hogy
az én tselekedetemmelmeg-esmérteflem mindenekkel, hogy én tiéd !
vagyok óhi embereknek szeretöje! I
Szenteld-megéstartsdineg a'te
Anyaszentegvházadat e' földön,
tŐltsd-ki ö reája a' magasságból a*
te lelkednek folyamatjait; légy b
néki

néki mint az harmat, hogy virágozzék, mint a' liliom; gyökeret verjen, mint <C Libánus* hegyén való
élo-fa; ki-terjedjenek az Ó ágai, és
az ó ékessége ollyan légyen, mint
az olaj-fáknak ékessége; meg-újúljanak az ö árnyékának lakói, és elevenedjenek-meg.
Tekints kegyelmes szemeiddel
minden rendbéli Híveidre, a'^kik
te benned bsznak, ne szégvenuljenek-meg, a1 kik tégedet félnek,ne
fogyatkozzanak-meg a" te fegítségedben.
Fedezzen-bé engemet a' te oltalmad óh Mindenható I S T E N
mindenkor! közelebb ez éjtfeakában-is; A' te Nevedben megyek
C 6
az
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az én nyugodalmomra, parantsoíj
nyugodalmat énnékem, ne rettentsen meg, ne árthassnsemmiénnékem; adjad, hogy az én belső részeim éjjel-is meg-intsenek engemet a' te félelmedről, tarts örizetedbe az énegészházamat, hogy a*
te jóvóltodból a' holnapi napot-is
el-érvén néked erős őrizőmnek
ditséretet mondhassak. Az UR
JÉSUSért halgass-meg mind ezekben, Ámen.

Reg. Könyör.

magosságos és ditsosséges
ISTEN! ki lakozol örökkévalóságban, kinek Neved Szent;
té jóllehet magasságban ésszenthelyen
W

lyen lakol, mindazonáltal a'töredelmes és alázatosszívu emberrelis, hogy meg-elevenítsed az alázatofoknak lelkeket, és meg-éleszszed a' töredelmes sziveket. Te
előtted mint ditsoséges Mennyei
Király előtt a'Sz. Angyalok-is félelemmel állanak; mitsoda azérta'
bűnös ember, a' ki tsak por, hamu,
és féreg? hogy őhozzá ennyire leereszkedel, és Ótet a' teveled való
társalkodásra méltóztatod. Mitpanaszolkodhatnék a' te tölledel-pártólt bűnös, ha te előtted mind Örökké el-vettetett vólna? mert az
Ő tselekedetinek e' lett vólna méltó
jutalma; de imé a' te nagy könyörületességedből szabadságot adtál
C 7
a' leg-
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a' leg-szentségeíTebb helyre való
bé-menetelre, hogy nagy bizodalommal ós nagy bátorsággal járulhatna az irgalmasságnak Széki eleibe a' kegyel emn ek meg-ny erésére,
Melly meg-betsulhetetlen a'tekegyelmességed, melly szerint a'te
Híveidnek gyenge hitből, vékony
buzgóságból származó könyörgé-

feket meg-nemútálod, sot a' te Lelked fegüli Híveidnek erőtlenségeket, ésesedezikobenpek kimondhatatlan fohászkodáfokkal.
Ditsérlek azért tégedet U R
ISTEN, hogy engemet a' te kegyelmes frigyedbe bé-vettél, lettél nékem kegyelmes ISTENemmé, engemet pedig te szolgáddá
(szol-

("szolgálóddá) tulajdonoddá, és a*
te legeltetéfednek Juhai közzul valóvá tettél, hívtál engemet magadhoz, hogy előtted járnék buzgósággal, meg-híntéd az én lelkem'
esméretét Sz. Fiad' Vérével, hogy
meg-tisztúlván a meg-hólt tselekedetektol, szolgálhaííak tenéked örömmel. Készíted az én szívemet
Szent Lelkednek éld Templomául,
gerjesztvén abban Mennyei buzgóságot, és indulatot,hogy buzgó
könyörgéfekkel és hálá-adáfokkal
tiszteljelek tégedet.
Magasztallak én ISTENem tégedet, ki az én kónyÖrgéfeimtol
nem fordítottad-el kegyelmes füleidet: Mikor szükséges jókat kér\
C ü
tem
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tem te tölled, meg-adtad énnékern;
az el-mult éjtfcakában-is a te hatalmas örizetedben ajánlottam vala
magamat hozzám tartozóimmal egyetemben, és te Óriztél-meg kegyelmefen minden veszedelmek
ellen; életemnek világosságát nem
engedéd el-alunni; sot a' tsendes
álom által meg-ujítván engemet e'
mái napnak el-érésével-is meg-örvendeztetél.
Te reád néznek az én szemeim
óh magasságban lakozó Sz.ISTEN!
Tehozzád folyamodom továbbrais nagy bizodalommal, mert gazdag vagy mind azokhoz, valakik
tégedet fegítségül hívnak. Botsásiad-meg az ón bűneimet, melly ékért

ért el-rejthe:néd a' te Ortzádat én
tőlem, és a' mellyek vaítag felleg
gyanánt lehetnének az én könyörgéfem elótt; Te törolheted-el az
én bűneimet, nem kiílömbenmint
a'sürií felleget, és mint a'felhőket , minden én álnokságaimat,'vesfed azért azokat olly meszsze éntőlem , melly meszsze a' Nap - Kelet
a' Nap-Nyugattól, amaz egyetlenegy engeszteló tökéletes és kegyelem nyerő Áldozatért, mellyet a'
te Sz. Fiad az én Idvezítöm véghez
vitt énnékem , és minden Híveknek meg-igazítáfokra és szenteltetéfekre.
Vond-el az én szívemet naponkéntjobban-jobban minden vétkes
C 9
indú-
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indúlatoktól, és mind attól valami
tenéked nem tetszik; ellenben minden kívánságaimat függeszfeed te
reád a'te Sz. Fiadban, hogy magamat egészen ó nékiften telhettem,
o hozzá egészhűséggelés engedelmességgel vifeltefíem; ne magamnak , hanem az én URamnak és
Meg-Váltó JÉSUS Kriítusomnak
éljek, a' ki én érettem élt és megholt, 's lett ez életben és halálban
egyetlen-egy nyereségem.
Mútasd-meg külsőképen-is az
én világi életemen a' te jó voltodat,
parantsolj áldáft onnan felly'íl én
reám, tartsd-meg az én birtokomban, a'miketnékemadrál, vedd-el
azokról az átkot, melly a'teremtett

Reggeli Körrjörgts. ftT
tett dolgokon fekszik a' bűnért;
valami jót közlesz én velem egész
életemben, légyen én nállam a' te
kegyelmednek és jókedvegnek záloga ; indítson engemet buzgó hálaadásra; minden nyomorúság, inség,
mellyet én reám botsátasz, légben
az én Hitemnek meg-friffelöje,
hozzád való engedelmességemnek
meg-esmértetö bizonyos jele, az én
egész életem légyen a te Nevednek szüntelen való ditsoitéfe, és e'
végreéltessengemet, hogy ditsérjem Nevedet. Minden jelen-való
dolgokat szentelj- meg úgy énnékem, hogy azok benned lé vóbizodalmomnak meg-erosítésére, ésama' következendő ditsöséges Mennyei
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nyei örökségnek tökéletes bírására
tzélozzanak.
Tekínts-alá könyörülő szemeiddel e' földön lévő Anyaszentegy^
házadra, tégyedazt ollyanná, mint
az Edennek gyönyörűséges kerte,
hogy virágozzanak és gyümoltsözzenek abban a' te Híveid minden
jótselekedetekkel, mint kezeidnek
plántáláíl ?támadjon-fel mint a' hajnal Tsillag a' te Népednek világossága, az o ékessége tündököljék-ki,
a' te igazságod előtte menjen, és a'
te ditsoséged fedezze-bé Ótet.
Tekints URam ez Orfcágnak
Királyi székiben íiló KirályiHatalmasságlfcra, Koronázd-meg mind
a' két életre kiMntató áldáiaiddal.
Har-

Harmatozzon békességet a' Sión'
hegye ö reá, és az ö Királyi Házára, tsepegtess engedelmet az ó Királyi Birodalma alatt valóknak szívekbe.
Légy kegyelmes minden rendbéli Híveidnek, akármelly szükségekben folyamodjanak te hozzád,
a'fcomorúakat vigasztald:meg, az
el-eíleket emelj ed-fel afc ö bűnökből és efetekbol, a' kisírtetben forgóknak erősítsed Hiteket, hogy elne fogyjon az o bennek; a' szükölködóket, éhezőket tóltsd-bé a'te
j óvóltodból, a' betegeket orvofoljad gyógyító kezeiddel, a méltatlanszenved'knek ügyeket te magad forgattad az erószak-tévők el-

len.

Tégy
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akaratjától függenek az Égnek minTégy jól én velenws e'mái napon, indíts-el az én rendes dolgaden Seregei, é> minden teremtéfeid
imban, mellém adván a' te fegírsée' földön: Mert valamiképen a' te
gedet; igazgattad Sz. Lelked által
akaratod által lettenek a' femmiböl
elmémnek gondolatit, feájamnak
mindenek: úgy azon aka-atodáltal
szólláfit, külső tselekedeteimet, tartatnak, hogy elébbi femmiséhogy azokat a' te félelmedben in- - gekre viszsza ne térjenek. Minden
tézhettem ; védelmezz minden goteremtett állatokat úgy birsz, és
nosz ellen, hogy békességben az
igazgatsz, hogy a' te akaratod néleft véli órákat el-érhettem, tenéked
kül nem tsak fem mit nem miveltellyesszívembol hálákat adhattak.
hetnek,demeg tsak meg-femmozAz UR JÉSUSért halgass-meg,
dulhatnak; kiváltképen valógon.lÁmen.
vifeléfedet mútatod a' tégedet félokhez, kiket annyira kedvcllesz,
XII. TSÖTÖRTÖKÖN EJlv. Kotty.
hogy a'ki azokat bántja, mint-ha
VÉghetetlen erejű, meg-vi'sgálsz.emeidnek fényét bántaná, megerősíted őket a' te hatalmaddal,
hatatlan bóltseségu Szent
hogy femmi az o benned való háISTEN! kinek bolts és hatalmas
akator-

Eflvéli Könyörgés.
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torságokat híjában-valóvá ne tégye; minden teremtéfeidet úgy
rendeled, hogy azoknak lelki tefti
jovokra szolgáljanak, mivel azok
kc'szek mindenkor, mihelyt parantsolsz mind Híveidnek fegítségekre,mind ellenben a gonoszoknak
büntetéfekre. Boldogok azok, a*
kikhez jó-akarattal vifeltetel, mert
azoknak frigyet szerzesz, minden
teremtéfeiddel, és leg-kegyetlenebb gyülólojöket-is ö hozzájok
meg-szelídítheted. Boldog a' kinek fegítsége te vagy Mindenható
ISTEN , és a' kinek reménysége
vagyon te benned, Menynek, földnek Teremtőjében.
Te benned helyheztetem én-is
min-

89

minden reménységemet, te vagy
minden én bizodalmom: mert voltál énnékem mindenkor erös kökiklám, bátorságos lakó-hajlékom, bizodalmas menedék-helyem, helyheztetted az én lelkemet bátorságban te magadnál az én lelki ellenségim ellen; Az én lelkemnek hűséges Pásztora a' te Sz. Fiad az én
Idvezít.'im, a' ki azt legelteti az örök életre ; az én lelkemnek vigasztalója, erös bátorítója a'te Sz. Lelked, a'ki minden kisírtetek ellen
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erősít, hogy azok énrajtam erötne
vegyenek, az én Hitemben gyámolít, járáfomban igazgat, hogy a* Sátánnak ártalmas tőreit, mellyekkel
tellyes e' gonoszban helyheztetett
világ,
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világ, el-keriílhelfem, és hogy a*
Mennyei Angyalok-is ureiTekne
légyenek híveid köri'il való múnkától, ki-küldöd énnékem és minden híveidnek örizetekre, hogy
mint-egy tenyereken hordozzanak
minket minden jó rendes útainkban.
Te vagy UR ISTEN e' világi életemnek-is hatalmas ÓrizÓje, mitsodaazén világi életem! tsakollyan mint a' fóldi hamar el-múló
párah; de a' te hatalmadban mind
eddig meg-tartatott, meg-erösíttetett. Sok nyomorúságok törnek
életemre, de azoktól te sza'oadítasz-meg engemet; haeftve bánattal illetfe, reggel ismét meg-örvendeztetsz, a* gonosz tévőknek ellenem

nem valófeándékokat hijában valóvá tetted; a' te jóvóltodkövetett
engemet egész életemben, közelebb e' mái napon,, az én reggeli fohászkodáfom< teel/'idbejutott, m egtartottál engemet a' te jóvóltodból,
meg-mentettél minden ínségektől,,
minden szükségeimrOl kegyelme-fen gondot vifeltél, és e' képen adtál ez eftvéli órán-is Nevednek örvendetes ditséretire alkalmatosságot.
Járúlok te hozzád kegyelmes
ISTENem, jótéteményeidnek hálá-adó vallás-tétele után, bűneimnek alázatos meg-vallásával, hogy
azokat meg-botsáíTad, és az én lelkemnek sérelmeit meg-gy ógyítsad:
mert
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Továbra-is a' te keze be ajánlom lelkemet, tettemet, világi életemet: mert hol maradhatna-meg
bátorságoffabban mind Lelkem',
mind világi életemnek dolga, mint
a'te mindenható kezeidben, mellyek a'Mennyet és a'földet terem?
tették, a* melly ékből az irgalmasság foha-is ki-nem fogy, hogy jól
ne tehetnél én velem te hozzád folyamodó bunöíTel? A' te mindenható kezed birja az én szívemet a'
tefélelmedre,lágyitsa-megjobbanjobban a' te hozzád való engedelmességre, gerjeszsze-fel a' te buzgó
szeretetedre,és felebarátimnak szeretetire. A' te hatalmas kezed vonjon-el engemet minden bűnöktől,
a'mel-
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inert boldogok mind azok, a' kiknek meg-botsátod bűneiket, és a'
kiknek nem tulajdonítod vétkeiket,
hanem azokat a' te Sz. Fiadnak ártatlanságával és engedelmességével el-fedezed. Sokak az én minden-napi bí'ineim, ki tudná azoknak
számát? de nagyobbak Sz. Fiadban
ítü hozzánk bunösökhez meg-mútatott irgalmasságid: mert azt Ígérted, hogy bűneiknek botsánatját
vészik; valakik hisznek Ó benne.
Én-is ő benne való hittel járulok te
hozzád, légy kegyelmes, légy irT
galmas énnékem, ne emlékezzélmeg az én bűneimről, sot a' te irgalmasságodnak foksága törolje-el
azokat.
i
To-
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a'mellyekre magamtól igen hajlanHalgasd-meg URam minden Hídó volnék, és mint-egy kézen fogveidnek könyörgéfeiket, mellyekva vezérelj engemet a'te parantsokel te előtted esedeznek , és az ö
latidnak útára, a* te mindenható keszükségekben meg-kíván'ató fegitzed légyen ki-terjesztve az én éleséggel jelenjél-meg o nékiek.
temre, és a' te jobb kezed áldjonVégy-bé engemet-is gondvifelémeg engemet,, el-fordítván rólam
fednek szárnyai alá ez étszakában,
minden ártalmat.
rejts-el te magadnál minden veszeKönyörülj UR I S T E N a'te'
delmek ellen,tartsd-meg alu váfomAnyaszentegyházadon ez egész
ban-isszívemetfélelmedben, újítsfölden, az holott békességet adtál
meg V tsendes álom által tagaimá nekie, tegyed íllandóvá az o béban, és által-tévén engemet hozke sségét. A'melly helyeken pedig
zám tartozóimmal a' reggeli órákszorongattatik, kelj-fel a' te Nép.ed ra, ferkents-fel a' te Nevednek dimellett, ésmútassszabadúláíl,adj
tséretire. Halgaís-meg engem' aörömet o nékie a' bánat helyében
ma' szerelmesben az UR JÉSOSne enged, hogy az hamisság' páltzában, a' kiben tenéked mi hozzánk
ja erot végyen az igazaknak forfominden kedved bé-tolt, Ámen.
kon.
Hal-

xür.
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Reg. Könyörgés. tedet, mert imé az Egek fem elég

tiszták a' te szemeid előtt, az Angyalokban-is vétket találtál,és megnem engedtél. Mi-is azért bűnösök mit tulajdonithatunk magunknak ! Ha a' te egyszülöttFiad útat
nem szerzett vólna minékünk a' te
hozzád való menetelre, nem vólna
bátorságunk arra, hogy a' mi könyörgéfeinkel te hozzád járul yunk,
de a' te Sz. Fiad az út, az élet, az
igazság, Ó általa mehetünk te hozzád , O mondotta ezt minékünk ;
hogy valamit az ó Nevében kérünk
te tőled Mennyei Atyánktól, bizonyai meg-adod minékünk. *
járulok azért én- is tehozzád nagy
bizodalommal könyörülő MenD
nyei
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'Tiszta szentségu és igazságú, de
igazságodat kegyelemmel és
irgalmassággal mérséklő Mennyei
ditsöséges nagy Felség! a'ki Szent
vagy terraészetedben, Szent vagy
útaidban, és minden tselekedetidben, gyonyörködöl az igazságnak
és a' szívnek tisztaságában, gyűlölöd pedig az hamisságot, nem nézhetnek szentséges szemeid a' bűnre
javaüás-képen, nem álhatnak-meg
te előtted a'gonoszok, és a'bűnben
élők, sőt azillyenek távol iszettetnek te tőled. Félelemmel és rettegélTel állunk te előtted, valamenyifeer meg-gondóllyuk szentséget, és tisztaságotkívánoterm észetedet,
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nyei Atyám, cs a'te Szent Fiadnak
Nevében hálá-adáft műtatok-bé elodbe,ditsőitlek tégedet, hogy engemet nyavalyás bunöft a' te színed elöl el-nem vetettél, hanem a'
te Szent Fiadban kegyelmedbe bévettél, az ö Tettében való halálának általa engemet te veled megbékéltettél; El-hatalmaztanak va- ;
la én rajtam az én bűneim, 's azok
tésznek nagy választátt én közöttem és te közötted, és azok szüntelen való vádoláfok valának én ellenem; de a' te nagy irgalmadból
el-vévéd ezt a' nagy akadályt én
előlem. Mert azt, a' ki bűnt nem
tud vala, tévéd bűnné én érettem,
hogy lehetnék igazzá te előtted ö
ben.

benne; a' mi betegségünket 0 vifelte, a'mi fájdalmunkat ó hordozta, meg-febefittetett a'mi álnokságmkért, meg-rontatott a'mi bűneinkért, a'mi békesség Űnknek veresége vala ö rajta,az ofebeivelgyó.
gyúltunk-meg, 5 tette-le az Ó Leiket váltságnak árráúl én érettem,
hogy az én lelkem a' veszedeíemr
nek mély vermében ne essék. Kitsodakételkedhetnék immár embej
rekhez való szereteted és jóakara.
tod iránt? ki úgy szeretted e' Vil4got, hogy a' te Sz. Fijadat adtad érette, hogy minden valaki hiszen o
benne, el-ne veszszen, hanem örök élete légyen.
Hálákat adok tenéked alázatos
D 2
szí.

IOO
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oltalmadban tartottál engemet,
nem engedéd,hogy az halálnakfetétsége el-borítsa az én életemet,
söt azéjtszakánali el-múláfa után a'
te napodat viszontag fel-hozád éti
reám-is, és annak világával megörvendeztetél.
Kegyelmezz UR ISTEN énnékem minden naponként, ne tégyed
Sz, Ortzádnakvilágosságaeleibe az
én bűneimet, söt tekints a' teSz.
Fijadnak kínszen vedésére, és a' Keresztfán érettünk véghez-vitt egyetlen-egy áldozatjára, 's engedjed-meg azért minden bűneimet,
el-fordítván rólam azokért érdemlett büntetéfeimet. Feléjtkezzélel én ISTENem az én bűneimről;
D 3
en-
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szível Szent ISTEN! ki meg-mútattad könyörülő Atyámnak lenni
te magadat körülöttem forgó kuIso
gondvifeléfekben-is; mert az én
világi életemnek vóltál ereje és oltalma, nem engedvén; hogy e' világnak fokféle kísértetei el-borítsanalc árviz' módjára engemet; a' te
fegítö és meg-áldó kezeidet én tőlem meg-nem vontad; sot azokból
az én életemre, munkáimra, bóvséges áldáfaidat fcármaztattad.
Te benned bsztam, és meg-nem
szégyenitettem, tégedet vártalak
fegítségemre, és te tőled mind ez
ideigkegyelmefen meg-fegítettem.
Ditsöség légyen a' te Nevednek,
a' ki az el-múlt éjtszakában-is a' te
óltal-

Wg
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engemet pedig emlékeztess-meg azokról, és esmérteíTed-meg valójában a' végre, hogy azokat ez életben töredelmes szívvel megbánjam, meg-firathattam te előtted, hogy így ne kell essék énnékem
az én bűneimet örökké siratnom,
és azokért örökké gyötrődném.
Meg-valljam azokat tenéked, hogy
amaz utolsó nagy napon szemeimre ne hányjad örökké-való gyalázatomra; meg-íteljem magamat ez
életben azokért, hogy te tőled végezetre keményen ne ítéltettem;
tökéletes gyűlölséggel gyűlöljem
azokat, hogy a' te kedvedben maradhatták mind örökké. Kérlek té.
gedet én ISTENem! öldókoljei

meg én bennem Sz. Fiad' halála által az ó-embert; elevenítsd-meg
az ö életének ereje áltál az új-embert, hogy én-is a' te Sz. Fijadnak
Képére naponként inkább megújúljak, mert Oá teDitsóségednek

fényessége, és á te Személyednek kimetfett Bélyege; éljek f én Ó benne
Hitnek általa, éljen o énbennem
örök életre meg-eleveníto ereje által. Oldököljed-meg én bennem a'
magam helytelen szeretetét, és e'
világnak szeretetét,hogy én mind
magamat, mind e' világot megtagadván, tégedet szerettelek, tégedet követtelek, hogy e' képen
a' te szereteted én bennem itt e*
földön el-kezdődvén, végezetre
D 4
az

az Egekben tökéleteíségre menjen.
Tartsd-meg erős ISTEN Szent
ríjadnak saját Vérén meg-váltott
Anyaszentegyházadat, őrizd - meg
azt, mint szemeidnek fényét, terjeszszed ezegészföldön, Uralkod-
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Tekints minden helyeken lévó
híveidre, lásd-megaz o szi'ikségeket, enyhítsd-meg mindennému
sérelmeket. Küldj fegítséget énnékem az Egekből e' mái napon-is,
parantsolj áldáft én reám, óh áldáfoknak Atyja! tartsd-meg szívejál ellenségtdnek közepette, míglen
metvea'te félelmedben, hogy abban
led ökct lábod alá •sámolyúl.
rendelhettem minden dolgaimat,
, 'fattsd-megmijidenható ISTEN és jól végezhettemoltalmaddal
a Királyi Házat, folyjanak béke- végy környal engemet, hogy az
segben fok időkre terjedett napjai, én életem minden veszeddmejh>!í\
szegyenüljenek-meg minden ellen-len meg-tartassék, és az
ségi, virágozzanak, mint a' Libá- ráknak el-érésével-is a' te ditsére-r. =
nus'hegyén lévő élő-fák az Ó Kirá- tedre meg-örvendeztessék/ A r /
lyi Tsemetéi, 's légyenek e' Kirá- UR jESUSéit halgap-megkegyel- '
lyi Háznak a'több Királyok-is tisz- mefen, Ámen.
tejiíi.
TÖÖ 5
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XIV. PéNTEKEN EJIv. Kónyör.
Bűnösökén Atyaiképen könyörulo, gazdag kegyelmű, elkönyörulete(5égűSz.
feí^f
ISTENI tsak egyedül te benned
talalja-fel a' nyavalyás lélek mind
azt, valami az Ó ideig, és örökkévaló javára tartozik. A' te igaz
esraéretedben áll a' léleknek igaz
boltsesége; a'te szeretetedben áll
az ö Szentsége; a' te szolgálatodban vagyon helyheztetve az o valóságos szabadsága; a' te félelmedben vagyon mindenek-felett való
méltósága; a' te benned való bizodalomban vagyon minden bátorsága , és szüntelen-való ditséretedbenáll az ö öröme, gyönyörűsége,
és

Eflvéli Rónyorgéíi iö 1
"és valóságos ditsekedéfe: mertbó'Vséges a' te jóvóltod a' tégedet félőknek, a' mellyenmeg^adszbitföftnyal azoknak, a' kik tégedet lélekben és igazságban tisztelnek.
Te benned ditsekedik az én lelkem-is, és áldalak tégedet minden
időben, hogy engemet igazesraéretedre fel-vettél, holott én-is,
mint egyebek, természetszerintaz
Itteni élettói el-idegenedett valék
a' bennem lévő homályoíság miatt;
de te meg-esmértetted én velem
magadat idvességefen a' te Szent
Fijadban, a' te esméreteddel együtt
ki-öntötted Sz. Lelked által az én
szívembe a' te szeretetedet, és a*
te ditséretedre szoktatod az én szíD 6
ve-
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vemet 's nyelvemet, hogy abban "
az Angyali gyönyörűséges munkában foglalhattam magamat itt e'
földön, a' mellyben foglalják magokat a' te Mennyei Seregeid odafenn az Egekben.
Dicsekedvén áldja az én lelkem
a'teIsteniJóvóltodat, mellyetkillsüképen-is én hozzám bó'vségefen
meg-mütattál. Meg-ajándékoztál
ugyan-is engemet élettel és irgalmassággal, napokat tettél az én napjaimhoz, esztendoket adtál az én
esztendeimhez, és az én bűneimnek közepette meg-téréfem előtt
ki-nem vágtál. Semmit nem hoztam magammal^ e' világra; de te
meg-áldottál bovségefen ingyenvaló

való kegyelmedből, és a' te gondvifeléfed alatt meg-fogyatkozrtom
nem engedtél; én velem vagy UR
ISTEN, mikor láttatnám-is e' világtól magamra hagyattatni, tsendességet adván lelkemnek Te benned e' világi nyughatatlanságók
között.
^ Meg-tartál és meg-áldál engemet
e' mái napon-is, az én imádságomnak szava Te elődbe jutott, és kegyelmesen gondot vifeltél én rólam
lelki és tetti szükségeimre nézve.
Mit fizethettem és mit fizethetek én nyavalyás bűnös Tenéked
mind ennyi jótéteményeidért? imé
én femrni vagyok, mivel fetnmib'1
lettem, femmi jóm nintsen magamD 7
tói

ki-tisztúláfomat ? hói találjam-fel
lelkem' febeinek orvoslását ? tsak
egyedül a' Te Sz. Fijadban, az én
egyetlen-egy iDvEzrrÖMben: Mert
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tói, és mindenkor a' femmire hajlok. Ha életemet és tselekedetemet meg-vi'sgálom, meg-kell azt
énnékem keferves szível Te előtted vallanom, hogy én Tenéked a*
fok jóért tsak gonoszfcal fizettem,
a'bűnnek mérge el-hatotta minden
réfceimet, meg-undokitotta minden tselekedeteimet, elombe-adtad
szent Törvényedet, én pedig azt
hátrahagyván, követtem az én indulataimat, az én szájamnak szóllási, szívemnek gondolatai, külső tselekedetehn szent Parantsolatiddal
ellenkezők, méltó volnék azokért
a' Te haragodra, és Törvényednek
rettenetes átkára.
Hói kereíTem bűneimből-való
ki

nintsen, 's nem-is adatott Ég alatt más
Név, melly által kellene meg-tartatnunk,hanem tsak a' JÉfus' Neve; az
ö Vére tisztí that-meg engemet minden bűneimből, az Ó febeivel gyógyúlhat-meg az én lelkemnek sérelme. Oh UR JÉSUS,mutaírad-meg
Jésusi Nevednek erejét én bennem-is, meg-szabadítván minden
bűneimből,'én bennem bun, halál,
kárhozat vagyon; de a' Te Jésusi
Nevedben, a' mellyben hiszek, a'
mellyben kívánok élni, és halni, igazság, élet, és idvezség van. Légy
D 2

azért

azért énnékem-is JÉSUSom életemben, légy JÉSUSom halálomban, -légy JÉSU Som fel-támadáfomban, légy JÉSUSom az utólsó
nagy ítéletben, légy JÉSUSom az
örök életben.
Tekints kegyelmes fcemeiddel
én reám mennybéli könyörülő
Atyám a' Te Szent Fijadban: mert
tsakö benne kívánok találtatni bitnek általa, o benne lettem Te előtted kedvessé, maraszsz-meg engemet mind örökké Atyai szeretetedben, szentelj-meg engemet o benne, eleveníts-meg jobban-jobban
a'lelki életre, hogy éljek többé nem én

élek, éljem azt az o benne való hit által, á hif eretett engemet, és adta magát én érettem.
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Fordítsd kegyelmes Ootzádat a'
Te Népedhez, és a' Te lelki Sionodért ne hallgass, ne vesztegelj,óh
UR ISTEN, míg nem el-jőazo békesége, mint a' folyó-vsz, és az Ó
igazsága, mint a' szép fényesség, ki
tündököl fok Népeknek azd megvilágosítáfokra.
Légy fegítségül
minden benned-bszó, és akármelly
hozzád folyamodó híveidnek, örvendeztefíenek - meg a' Te jóvóltodból.
Engemet pedig ez éjt&akában
magamnak, hanem éljen én bennem az fedezz-bé hatalmas Őrizeteddel,
UR JÉSUSy és á melly életet mojl tílts-el mindenféle ártalmat én toélek,
D 9
lem
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Reggeli Könyör.

y Élhetetlen erővel és boltse8 éggel mindeneket teremtő"
azokról hűségesen gondot vifelö
Szent ISTEN, Seregeknek URa,
ISTENe ! Kitsoda tudhatná a' Te
emlékezetes dolgaidnak fokságát?
kitsoda beszélhetné-meg a ' T e e rödnek és ditsoségednek nagyságát ? mert igen tsudálatofok a' Te
dolgaid mind a' természetben, mind
a' kegyelemben. Te teremtettél
min-

mindeneket a' Te ditsóségedre, kiváltképen az embert, a' kit e' végre, a' Te képedre és hasonlatossá/ godra alkottál vala, hogy o Tégedet igazán megefmérne, szíve szerintfeeretne, veled egyetembe boldogul élne, e' végre pedig, hogy
Tégedet fmagasztalna, ditsérne,
mindeneket vetettél vala az Ő birodalmába, helyheztetted otet a' gyönyörűségnek helyébe, mindeneket
előre el-készítvén, a' mellyek az Ó
hasznára és szolgálatjára volnának.
Melly nagy haládatossággal tartozom Tenéked elsöben-is az én Teremtéfemért,hogy engemet a'femmibol valóságra hoztál, okossággal
értelemmel fel-ruháztál. Méltó
hogy
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lem, és az én egész házamtól, parancsolj nyúgodalmat és tsendességet, hogy meg-űjúk elmével és tefttel fel-virradhattak a' Te irgalmadból a' holnapi-napra, és a'Te dicséretedet hirdethettem, Ámen.

Oh melly nagy háládatossággal
tartozom tenéked a' te kegyelmes
gondvifeléfedért-is,-mellyel tartasz,
igazgatsz engemet szüntelen ül,
melly nélkií'l tsak egy feempillantásig-;is fenn némulhatnék; Te
vagy életemnek eros gyámola,hűséges táplálója, dolgaimnak bolts
. igazgatója; nyomorúságomban szabadú-

badúláíl nyújtottál, félelmeimben
bá'orí ottál, ínségeimben meg-enyhitettél, tsak ez éjtzaka-is körülöttem-forgó hűséges gondvifeléfednek tanúbizonysága: mertmeg-tartád életemet az haláltól, és megmentél minden veszedelemtol, jóvóltodat rajtam e' mái napon ifmét
meg-újítván.
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hogy az én szívem Tégedet szereffen, mivel a'végre formáltad azt én
bennem, méltó hogy minden tagjaim készek légyenek a' Te szolgálatodra, és ne légyen tsak egy izetske-is én bennem a' melly Te ellened engedetlenkednék, mivel a Te
szolgálatodra alkottad illyen boltsen azokat.

Mind ezeknél nagyobb háládatoftággal tartozom Tenéket az én
újjonnan - való teremtetéfemért,
hogy engemet Sz. Fijad által megváltottál , Szent Lelked által a' Te
nagy^ irgalmasságodból újonnan
szültél amaz élo reménségre, helyre-állítád én bennem-is a'szentségben teremtetett új embernek képét,

miéink, mi pedig á KRISTUSéi
gyunk.

va-

Gyönyörködjél én ISTENem
én bennem, Te kezednek mun-

kájában, engemet az én gyarlóságomért

gomért meg-ne útálj, bűneimért
haragodban el-ne ronts, sot szánjmeg engemet nyavaláíságombar.
T e az el-romlott dolgokat ifmét
meg-épitheted, az el - erteket felemelheted: építs-fel engemet az
én romlotságimból, emelj-fel engemet az én efetembó'l. Te vagy az
a' Mindenható UR ! a' ki e' nagy
Világot femmiböl teremtetted, teremts én bennem-isújszívet, és új
lelket, a'melly Tégedet szeressen,
Tenéked engedelmeskedjék, T e
benned gyönyörködjék. A'TeParantsolatodra hozott a' Fold minden mag-hozó füveket, gyumoltstermö fákat; parantsolj az én szívemnek-is, hogy teremjenek a-
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pét, el-változtatván engemet én elmémnek meg-újúlása szerint,hogy
e kepen légyek újteremcéfed a'Te
Szent Fijadban, az UR JÉSUSban,
a kiben ennékem az el-veszett igazsagot es életet meg-szeraetted, sot
o benne teremtéfeiddel való élésre-is tellyes szabadságot adtál, elveven azokról az átkot, hogy szabados jó Ielki-efinérettel bírhassak
es elhessek azokkal a' Te dicsőségedre, bátorságoson mondhatom
már minden híveiddel: Mindenek

zonn
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zonn a' léleknek kedves gytimoltsei: a'szeretet, öröm, békeség,
békességes-türés, keg yelség, jóság,
hit, alázatosság, mértékletesség.
Oh UR I S T E N ! Te gazda*
vagy; én pedig szegény és nyavalyas bűnös vagyok magamban. Te
mindenekkel birsz; én pedig magamtól íemmivel fem birok; a' mi
elsó Atkánkban mindeneket elvesztettünk , midőn a' bún által
Tégedet gazdag Mennyei ATYÁNKAT el-hágytunk, minden jovaidat
el-' ékozlottuk; de kérlek Tégedet
a' Te Szent Fijadnak Nevében, a'
a' ki mindeneknek örököse, emlekezzél-megUR ISTEN, hogy Ó
magát mi érettünk meg-ür esi tette,

szegénységben született, szegény-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

LAO

ségben élt, nem lévén o nékie, az l ová
fejét le-hajthatná, hogy a' mi lelki

szegénységünket el-venné, és a'
Mennyeiekben gazdagokká tenne.
Ezért a'Te Szent Fijadért, a' ki
moítan iíl a'Te Jobbodon, a'kinek
tellyes hatalma vagyon mennyen
és földön, ajándékozz-meg engemet-is az Ö tolle szereztetett
jókkal, és tégy engemet örökössé
ö benne, mint Ő tagját, a' ki jóllehet hitemnek gyengeségére nézve,
tsak Ö köntöfinek perémit illetem;
de ugyan tsak tsak Ó hozzá közei
vagyok, és az én hitemnek gyenge
kezeivel ötet, mint leg-fobb Jómat,
meg-fogom, azö Lelke által kívánok
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nok d véle edygyé lenni, mindeneket femininek álltok, tsak ótet
magamnak egészen meg-nyerheffem, áldj-meg engemet Ő benne
mennyei áldáfiddal, szenteld-meg
6 benne a' külső jókat-is, mellyeket a Te kezeidből vészek.
Ditsőségnek Királya, Szent
I S T E N ! védelmezzed e' fol dön
vitézkedő Anyaszentegyházodat,
ne engedjed a' kísérteteknek és
nyomorúságoknak árvizeitol elbontatni, ékesítsd-meg azt kegyefséggel és boltseséggel fénylő külső-belső Rendekkel, hogy fényijének mint világos szövétnekek e*
Világnak sürü fetétségében, és máfok-is ő általok az Igazságra vezérelteíTenek,
Tse-

Reggeli Könyörgés, 123
Tselekedjél irgalmasságot minden híveiddel, valakik külöipbkülőmb szükségekkel és ínségekkel terheltetnek, vígasztaltaffanak
megkívántató fegitségeddel.
^ Áldjad-meg énnekem-is a' Te
jóvóltodból e'mái napot, tégyed
előmeneteletekké minden jó szándékaimat, erösítsd-meg kezeimnek
és elmémnek jó munkáit, tégyed
békeségessé ki- menetelemet,bé-jövetelemet, hogy e' napot-is számlálhaílam életemnek több kedves
napjaihoz, és az eftvéli órákra jutván, a' Te jótéteményeidért Tégedet dicsoítheíTelek. Az UR JÉ^USnak feent Nevében hallgassípeg engemet, Ámen.
IXVI.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

122
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Eftvéli KcnyórT~

V Éghetetlen boldogságban lakózó Szent ISTEN! ki foha-is
a Te munkáidban meg-nem szunol, tselekedvén mindeneket mennyen és földen nagy hatalommal,
de a Te nyúgodalmodban foha-is
Valtozaíl nem szenvedsz. Me°nyúgodtál vala, mínekutánna teremted e' Világot, minden bennevalókkal együtt, a' menyiben új
dolgokat teremteni meg-szuntéí, és
gyönyörködtél kezednek minden
munkáiban. Ez nyugodalomnak
emlékezetire rendelted vólt régen
a'Te Népednek a'nyugodalomnak
napját; de egyszer'smind a' Te Sz.
Fijad által meg-fcereztetendo lelki
nyú-

nyúgodalomnak az okiábrázolására-is: mert mínekutánna a* bűnnek
bé-jö vetelével mindenek meg - háb.orodtanak, az egész Fold átok és
hijában-valóság alá vettetett vólna, az ember' életének java-is keferves munkává, gyötrelmes fáradtsággá tétetett vólna; rendelted
a' Te Szent Fijadat nyú'godalomnakszerzdjévé, hogy Ő nyugtatnameg minket a' mi fáradtságainkban,
és kézi munkáinkbari valónyoinorúságinkbari e' földön, mellyet
meg-átkozottazUR; Ő benne nyúgodott - meg mindén kedved mi
hozzánk. A' melly napon a' teremtésnek munkájától meg-szuntél vala, azon ny úgodott-meg a' Te
Szeat
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Szent Fi jad-is a' Váltságnak terhes
minden bűneinkből; Ő benne nyugmunkájától, a'mellyelszerzettminhatom az én utolsó ellenségem eldeneknek valóságos nyugodalmat,
len-is az halál ellen: mert Boldogok,
Ő benne nyughatik az én lelkem
a kik az URban balnak-meg, mivel
szep tsendesen ban ellen gerjede- tneg-ny/ígöfüak
az o tselekedeteikto
ző kemeny haragodtól: mert Óenö viszen-bé ama' gazdag nyúgodalgesztelö Áldozat én érettemio benmokban és bátorságos mennyei lane nyughatik az én lelkem a' Törkáfokban.
vénynek rettenetes átkától; mert
Te vagy óh UR ISTEN az én
o lett mi érettünk átokká, hogy o
világi életemnek-is meg-nyugtatóbenne lennénk a' Te áldotcaid; ö'
ja! kinemengedéd, hogy az én élebenne nyughatik az én lelkem a'
tem meg-emésztessék a'bánat miát,
sátánnak vádolásától, mert nintsen
és az én napjaim a' fohászkodás milemmi kárhoztatáfok, a'kik a' Te
att. Sokak e' világnak Ínségei és
Szent Fijadban hisznek és vágynák;
nyughatatlanságai; de a' közönséö benne nyughatik az én leíkem a'
ges nyomorúságok között-is pihebűnnek rettentési ellen: mert az 6"
néíl és nyugodalmat adsz, jó napodrágalátos Vére tisztít-meg minket
kat engediz, hogy azokban örvendemmin-
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teményeiuért, valameilyeKkel engemet érdemem kivul környalvettél; közelebb azért, hogy ez
hétnek napjaival-is az én életemet
meghoszszabítád, minden erőm felettvaló gonoszoktól megoltalmaztál, rendes dolgaimnak folytatásában oktatván, megáldottál, jó szándékaimat elömenetelefekké tetted,
lelkemet Atyai kegyelmedbe megmarasztottad, 's. e'képen könyöriíl6 Atyámnak lenni Te magadat
meg-mútattad.
Nagy és kibeszélhetetlert én ISTENem hozzám-való jóvóltod;
de ellenben, óh melly-igen nagy az
én háládatlanságom; ha viszsza tekintek fok hijábin-valóságon elE
folyt
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dezheffek; a'gonosz napokat-isjó
neven vészem Te toled:mert azokat egymás ellenében tetted, azokban-is nem hagyfe-el engemet, ha
nyomorúsággal illettetem-is; de egészen el-nem boríttatom, haké-'
telkedésben-is efem gyakorta; de
mindeneitől kétségbe nem efem.
Ha a' te Atyai fujtoló látogatáfaidat
egész életemben velem közlött jótéteményeiddel egybe-vetem,fokkal többnek találom jótéteményeidet, a' mellyekkel, mint szeretetednek annyi köteleivel akartad édesdeden vonni az én szívemet a' Te
szeretetedre és félelmedre.
Áldott légyen UR ISTEN a'Te
Neved mind örökké! minden jótéte-

fiö
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folyt: életemnek napjaira, szégyenlem és átallom az én szemeimet az
Egekre fel-emelni, az én számtalan
bűneimnek meg-gondolása megháborítja az én lelkemet; az én gyermekségem hijába-valóságban tóltel; az én ifjúságom Tégedet boszszontó, haragra ingerlő, bűnökkel
meg-undokíttatott; az énegészéletem szentséges Parantsalataidhozvaló engedetlenséggel tellyes; Te
napról napra nevelted jótéteményeidet; én pedig napról napra neveltem ellened-való vétkeimet.
Szívemnek alázatosságából efedezem Tenéked véghetetlen kegyel.,
mü ISTEN; bűnös és nyavalvás
vagyok,meg-vallom Te előtted; de
meg-

meg-jelentetted énnékem a'TeBeszédedben, hogy a'meg-térö bűnösöknek örömeit meg-kegyelmeszfc, kegyelmezz-meg azért énnékem-is Te hozzád folyamodó
bűnösnek, a' Te Szent Fijadért,
ki a'Te Jobbodon eíedezik mi érettiínk, botsáflad-meg az én gyermekségemnek hijában-valóságait,
ifjúságomnak vétkeit, egész életemnek számtalan hibáit és fogyatkozáfait, temeííed-el azokat az UR
JÉSUS" koporsójába, hogy foha azok azítéletre elö" ne jöjjenek én ellenem, minden titkos és nyilvánvalóbuneimbültisztíts-megURam
engemet!
Szent ISTEN! igen kedves TeE a
elő;-
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előtted a' Hit, a' mellyfeeretet által munkás, süt nem-is kívánsz ennél egyebet mitŐK'.nk: meg-ajándékoztál engemet Szent Fijadbanhittel, tselekedjed azért azt én velem, hogy az én hitemet ékesítheffem az Itteni és felebaráti szeretetnek mindennémií jeles munkáival,
munkálkodhattam e'képen az én
idvességemet félelemmel és rette-»
géttel; a' kegyelségnek leg - nehezebb munkája-is el -ne rettentsen^
engemet, hogy annál-is bizonyo-,
fabb lehettek a' felöl, hogy a' Te Jf- j
teni erőd által tselekeszem azokat.
Az a' reménség, mellyel szent ígéreted szerint bizonyofon remén-L
lem, hogy az én tselpked.Qtimnek
vég-

I

yégre boldog jutalmát adod , könnyebbítse-meg

a' kegyességnek

piunkáit, és édesítse-meg énnékem
abbélibszodalmom, hogy az én tselekedeteim bé-kísérnek engemet ama' boldog örökké-valóságba; erö^ítsen-meg engemet, hogy a'jó-tselekedetekben meg-ne rettülj :k, hanem annál buzgóbb, annál ferényebblehettek, hogy az én utolsó
jnunkáim mindenkor jobbak, és
szentebbek légyenek az elsőknél.
Adjad óh én ISTENem! hogy
ez életnek minden kisertetej kőzött, és akkoron-ís, mikoron az halálnak fájdalmi környül - vésznek,
hitemnek kezeit az én idvességemnekKofeiklájára, az UR JESUSra
E 3
vef-

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

vettem, Ó benne-való bizodalmom- Í pednek tett ígéreteidről, és jojjonban meg-mozdúlhatatlan légyek,a'
el a z az idö, mellyben láttattad ó
békességes-turésben győzhetetlen,
vele azoknak bé-tellyefedését, a'T e hozzád-való hííségembenmind
koron el-álmélkodik ugyan, de kivégig állhatatos; és így a'boldog haterjed a' nagy örömben az Ó fcíve,
lál által a' Te ditsoséges Királyi-széa' midőn hozzája fordítod a' Néked eleibe meg-jelenvén, mind apeknek fokaságát, és hozzá gyülezokkal á' boldog Lelkekkel, a' kik
keznek a' Pogányoknak erejek.
itt e' födön az o munkájokat el-vé- I
Toltse-bé Mindenható ISTEN
gezték, és az örökké-való nyúgoTe benned-való örömnek balfamdalmokban bé-vitettettenek, meg- ]
olaja a' Királyi Felségnek szívét
sziínés nélkül mind örökké ditsoit- j,
mind örökké; erősítsed az o kezeih ettelek.
nek karjait minden ellenségin ve, Toltse-bé UR ISTEN ez egéfc i jendo diadalomra, hogy légyen az
földet a' Te lelki Országod, hogy
eros ISTENnekKeze által az o Kirettegjék Napnyúgat felól a' Te Ne- j rályi Páltzája alatt lévó Országokv edet, és Napkelet felöl a'TeDitsonak hatalmas igazgatója, és békeségben Őrizője;,fokasítsad eszten^
ségedet; edlékezzél-mega'TeNéE 4 '
deit,

IGÖ

rfafli
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egéfi né ti munkáimat, világi gond a i m a t , megyek a' Te Nevedben
azén éjjelinyúgodalmomra k'Weffea'Te áldásod az én véghez-vitt
munkáimat, fedezze-bé a Te kegyelmes gondvifeléfed az én házamat, és parantsolj tsendes nyugodalmat énnékem ez éjtszakában
jíts - meg erőmben és tagaimban a*
mértékletes álom által, Virrasz-fel
engemet a'holnapi napra, és a'Te
kegyelmed által készítsedazénszívemet a'buzgó könyörgéfekre, sz.
elmélkedéfekre, és a' közönséges
Tifcteletnek végben - vitelé
Isteni
re. A' Te Szent Fijadért az IJR
] ÉS US ért halgass-meg mind ezekben, Ámen.
E
XVII.
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deit, bövítsed idejében a' földnek
mindeféle terméfeit, és gyíimöltseit; szaporitsad Királyi tárházában
lévő kíntseit; add-meg ez élet utánis ö néki számára el-tett ama' mennyei kíntset és hervadhatatlan Koronát.
Könyörgök Tenéked minden híveidért, terjeszszed a' Te irgalmasságodat a' ^jóltévökre, és Tégedet
igazán félökre, a'kik Tégedet valamelly szükségben fegítségul hívnak, mútaíTad-meg azoknak a* Te
tsudálatos jóságodat; óh Meg-tartója mind azoknak, a' kik Te benned bsznak.
Le-tészem UR ISTEN a'Te félelmedbe,és bé-rekesztem e' képen
egész

K*morgés.

f.jeli fel-ébredésh Fohdfík.
139
tozhatatlan végezéfed szerint ez éjtszakában mulandó életemnek vége el-érkezik, bátorítsad lelkemet
fcentséges Véreddel kerefett örök
életemnek bizonyos voltával, hogy
teftem a' földben, a' fel-támadásnak
jó reménysége alatt; lelkem pedig
az Ábrahám'kebelében, nyugodj ék
mind addig, míg amaz utolsó ítéletkor egyesülvén, a'Te színedeluttvaló örömmel bé-tellyefedjem,
Ámen.
XVIII.
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13 8 Le-fekv. Fohdfkodds.
XVII.
1 LEFEKvésKORi Fobdfikodds.
IZraelnek foha nem aluvó Pászto1 ra, mi URunk, mi ISTENünk!
minekutánna ingyen - való jóvóltodból életemet e'mái el-múltnappal meg-hofefcabítván, ennek nyugodalomra rendelt eftvéli órájára
juttattál, le-vetkezvén tefti veszendö köntösömből, mégyek sz. Nevedben ágyamba a'nyúgodalomraj
vetkeztesd-le énvelem én IsTENem
a' régi életszerint-valóó embert-is,
ésŐltöztess- fel a* JÉSUS Kriílus'
igazságába, emlékeztess-meg engemet le-fekvéfemmel az én utolsó
órámról, hogyszentakaratodat abban-is örömmel teheílem;'sha változ-

ÉJELI FEL-éBREDÓSKORI

Fohdfkodds.
IV/lEg - emlékezem Te rólad én
1 ISTENem! és Te felöled gondolkodom még ágyamban-is: mert
E 6
a'Te

Í40

A/AGÍNOS

Kcirfőrgés.
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MAGÁNOS BÖJT-NAPI

Könyörgés.
EHOVA, erÓs, irgalmas, és kegyelmes ISTEN! kéfedelmes a'
haragra, nagy irgalmasságú és igazságú! kitsoda oHy ISTEN mint Te
vagy ? ki el - vészed a'Te Népednek álnokságát, és a' Te örökséged'
maradékának gonoszságát el-hallgatod; nem mind örökké tartodmeg haragodat, mert gyönyörködol az irgalmasságban, hozzánk tér-

J
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a' Te Jobb kezed Óriz engemet; adjad én ISTENem! hogy ha szemeim el-alusznak-is, szívem szunteleri
Te reád nézzen én idvességemnek
L.
Iíösziklájára, Ámen.

T41

vén,konyÖrrulsz rajtunk, el-.tapotod a'mi álnokságainkat, a' tengernek mélységes örvényébe veted
minden bűneinket, nem zárod-bé
könyörülő szívedet a' bűnös előtt;
az alázatosszívet, a' töredelmes lelket óh I S T E N nem útálod-meg,
sót kész vagy kegyelmedbe bévenili mind azokat, a'kik bűneiknek terhe alatt nyögnek, és bíínbotsátó kegyelmedért Tenéked efadeznek.
Oh melly boldog ember áZ, a'
kinek bűnei Te tőled meg-vagynak botsáttatva, sőt úgy el-fedeztettenek az IDVEZITÖNEK Igazságával , hogy azok a' Te szentséges
szemeidet nem szomorítják,- bólE 7
dogok

MAGINGS BÖJTNAPI

dogok azok, a'kiknek azt a'Te kegyelmedet adod, hogy az o bűneiket meg - eíhíérvén, töredelmefséggel meg-vallják Tenéked: mert
meg-engeded azoknak szíves könyörgéfektol magadat gyozetetni,
hogy az 6 bűneiket szemekre ne
hányjad.
Az énfcívemnek alázatosságából járulok én-is Tehozzád, óh
nagy könyöruletességu I S T E N !
valláft tévén töredelmességgel az
énhúneimrol,hogy meg-botsáíTad
azokat, és meg-gyógyítsad lelkemnek sérelmeit. Imé én bűnben fogantattam, és az énszüléimnekbűnös vérekből lettem; a'Te Törvényed lelki, én pedig tefti vagyok,
látok

Könyörgés.
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látok az én tagaimba olly törvényt,
melly az én elmémnek törvényével ellenkezik, es mint-egy rabul
ád engemet a' bűnnek törvényének, melly miatt e' képen kell kefervefen fohászkodnom: Oh én

nyavalyás ember! kitsodafabadit-meg
engemet d bűnnek és halálnak tejlétol ?

ez én természeti gyarlóságom tészen engemet alkalmatlanná szentséges Törvényednek meg-tartására; Tégedet kell valaszeretnem,
mint leg-fdbb jómat, tellyes szívembol, és minden erőmből; de
én á' Te gyuloléfedre voltam inkább hajlandó; Tégedet kell vala
ditsoítenem hitemmel, reménységemmel, békességes-turéfemmelf
E 8
való-

MAGANQS BÖJTNAPI

valóságos kegyésségeminel, buzgó
háláadáfimmal, és könyörgéfimel;
de én az én fokszori hitetlenségemmel, kételkedéfemmel, engédetlenségemmel, szent útaid ellen-való zúgolódáfommal, tefti bátorságommal , és nagy háládatlanságommal a' Te ditsoségedet igen megbántottam ; az én gondolataim hijában-yalók, az én indulataim megvesztegetödtek, az én tettemet,
mellyet a' Sz. Léleknek Templomául kell valaszentelnem,fok-féle vétkekkel meg-undokitoitam;
az én tagjaimat, melly eket igazságnak fegyverei gyanánt kell vala állítanom a ' l e szolgálatodra, munkálkodván annak mind ideig, mind
pedig
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745

pedig ÖrÖkké-való javát, állítottam
bamisságnak fegyvere gyanánt.
Oh melly-igen meg-halt közöttünk a'Keresztyéni keretet, elhatalmazott a'gonoszság, uralkodik
az irigység, gyűlölség, a' viszszayonás, irgalmatlanság, és hiíségtelenség. Ohbunt-gyűlolőISTEN!
nem fedezem, nem titkolom azén
bűneimet Te előtted, mert azoknak nagyságáról, fokságáról, és un^
dokságáról, az én lelkem-efrnérereti, és mind azok, mellyek felettem alattam, környulem vágynák,
tanúbizonyságot tésznek, és a' Te
feemeid előtt nyílván vágynak;az
én bűneimért nem volnék arra
méltó, hogy a' Te Egeidre 'ekín-

E 9

tsek

MAGÍNGS BÖJTNAPI

tsek: mert az Eg a' Te Királyi-széked,a'honnét szoktad meg-mutatni haragodat az embereknek minden hitetlenségek és gonoszságok
ellen.
Mivel menjek hát Te elődbe,
hogy meg-engesztelheíTelek? mimódon alázzam-meg magamat, óh
Felséges ISTEN! r Te előtted?
avagy egészen égo áldozatokkal
menjek-éTeeleidbe? vallyon kedvet találhatok-é Te nállad fok áldozatokra-való állatokkal? nem
gyönyörködöl UR ISTEN a' véres áldozatokban; azértbé-mutatom hitemnek kezeivel Te elődbe
ama' tökélletes engesztelo áldozatot , mellyet a' Te Szent Fijad véghez-

Kónyörgés.
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hez-vitt a' Keresztfán, hogy azzal
az o egyszeri áldozatjával tökélletefekké tenné mind azokat a' kik
meg-szenteltetnek. Engeszteltek
sél-meg én ISTENem én hozzám,
és az én számtalan bűneimet töröld- el Szent Fijadnak Vérével, a'
melly bűnöknek botsánatjára ontatott-ki, botsáflad-meg az én emberigyarlóságaimat az Ő tökélletes
érdeméért és igazságáért.
Meg - mondottad UR ISTEN
minékünk mi légyen a'jó, és mit
kívánsz mi tollúnk egyebet, hanem
hogy igazságot tselekedjünk, szeressük az irgalmasságot, és hogy
meg-alázzuk magunkat, hogy Te
veled milSTENünkkel alázatofan
jár-

MAGáNOS BÖjÍNAPl

járjunk. Adj énnékem olly alázatosszívet,hogy én magamnak femmít, mindeneket pedig Tenéked
tulajdonítsak, Tégedet igen felségesnek, igen ditsöségesnek elmérjelek; magamat pedig femminek,
minden tulajdon érdememet, igazságomat meg-tagadván, egyedül
tsak a' Te Szent Fijadban kívánjak
kedves lenniszeelőtted; nem magamé, hanem egészefi tijéd légyek,1
a' e enged elmed re ajánlván magamat lelkeílol tetteit 1
Minthogypedige' romlandó teffc
törekedik a' lélek ellen, és gyakorta akadályul vagyon ö nékie a' kegyeiségnek munkáibari, ne engedjed, hogy tápláljam a'tettet az ú
kíván-

ÍCönyórgés.

t49 ,

kívánságai szerint, sót a' Tenéked
tetfoő bÓjtóléfek által megszelídíthettem, a' Te engedelmed alá
hajthattam, meg-öldökkljem a'földi tagokat, és e'képen erősödj ék a'
bels'í ember én bennem, hogy ne
a'tettnek akaratja szerint, hanem a'
Té szent akaratod szerint éljek, a'
mennyi ideig élek e' tettben; és a"
miképen az én bőjtöléfemben megvonszom magamat a' kulsö eledelektől; azonképen meg-tartóztaffam magamat a'bűnnek tettet gyönyörködtető, de lelket keferítö étkétől, és mivel nem az a'böjt kedves Ee előtted, a' mellyel valaki
tsak külsőképen gyötri önnön-magát, hanem melly az igazságnak és
irgal-
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irgalmasságnak tselekedetaivel vagyon egybe-kötte.tve, adjad hogy
én-is szerettem az igazságot, és tselekedjem mindenekkel irgalmasságot, az éhezőknek meg-szegjem az
én kenyeremet, a' szegény bujdosókat házamba fogadjam, a' mezíteleneket ruházzam, az igye-fogy attaknak fegítséggel lehettek,
hogy e'képen az én könyörgéfeim
hittel, meg-téréfíel egyben-köttetett böjteléíim, és alami'snáimnem
különben, pint régenten a'Kornéliusé Te elődbe menjenek, és Te nálad emlékezetben légyenek szűntelenul.
Légy kegyelmes UR ISTEN a'
Te Népednek, szabadíts-kí a'Te
sz-
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Izraeledet minden bűneiből, mutattad ő hozzája a' Tejóvóitadat,
bovölködtefíed Néped között lelkednek kegyelmét, legeltetted híveidet házadnak javaival, és annak
gyönyörűségeivel elégítsd-meg öket. Hallgasd-meg minden helyeken az ö fohászkodáfokat, a' kik a*
Te Anyaszentegyházodnak romlásán keferegnek, és annak jovát óhajtják.
Könyörülj a' mi Hazánkon és
Nemzetűnken, parantsolj áldáft és
békességet a'müdonkben, minden
szomorú ítéleteidet és bűntetéfeidet, valamellyeket érdemlenénk,
mind{közönséges, mind személy
szerint-való bűneinkkel, fordítsadel Hazánkról és személyünkrol.
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^Verehheá - ki minden jókká1
b"völködo kezeidet, és örvendez"
te d-meg minden fcuk égber é'
ínségben lévő híveidet. Tejesz"
szed-k' én reám-isirgalmasság űdat>
és a'miképen voltál eleitdl-fogva
az én hűséges Pásztorom ne hagyjel engemet továbra-is, sr>t légy az
én eros paifom, Gyámolom, és kellemetes fegítségem ma és minden
időben. Szent Fijadért az UR JÉSUSért hallgass-meg mind ezekben, Ámen.

akdrmelly IDŐBEN mondandó Könyörgés.

Mindenható I S T E N , Lelkünknek egyetlen-egy fó java, fo
bol-

Kényörgés.
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boldogsága, mi Teremt'', Meg-váltó, és Meg-szentelÓ ISlENunkí
A' Te hatalmadban vágynák mennyen és földen mindenek,bolts akaratodtól függenek mind azok;
Te általad uralkodnak a Királyok,
és végeznek igazságot az uralkodók, Te általad vifelnek fejedelemséget a' Fejedelmek, tisztességet a'földnek minden Biráji; a'gazdagság és szegénység Te tőled
vágynák, ki a'.szegényt a'porból
fel-emeled, és illteted a'Fejedelmek közzé, mivelhogy a'Te hatak
masKezedbe vagyon mindeneknek
fel-magasztaltatása, és megaláztatása; ki azt tselekeszea.hogy bírják
a'Tégedet szeretok a'földet békefség-
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ségben, és meg-találjanak azok, a*
kik szorgalmatoson keresnek.
Tégedet kereslek én ISTENem,
feívbéli háláadáflal emlegetvén tellyes életemben velem közlött jótéteményeidet, és minden időben
magasztalom szent Nevedet, ki engemet bolts ujjaiddal alkottál, formáltad az én teltemet, és abban adtál élő lelket, mindeniket külömbkülömb-féle ajándékiddal fel-ékesít vén, mert az én lelkem a'Te kegyelmed nélkül tsak ollyan vólna,
mint-egy homályosság; de a'mi értelem , okosság, és túdomány vagyon én benem, Te tolled vagyon,
óh örökké-való fő Boltseség, én
ISTENem!
Ma-

Magasztallak azért tsak egyedül
Tégedet, énekelvén nagy örömmel Terólad: mert az UR vólt énnékem eleitol-fogva erős reménységem, 's azért nem vehetett erőt
én rajtam lelki és teíti ellenségem.
Te tanítottál gyermekségemtclfogva,rvezérelvén minden dolgaimat böltsen, irgalmafon, és szentul, meg-áldottál URam engemet,
jó szándékaimat elő - mentefekké
tévén, és az én világi forfomat-is
érdemem felett meg-nevelvén,
úgy-hogy el-mondhatom én-is a*
Tégedetszeretőlákobbal, és a' Tégedet félő Jófeffel: Kijjebb vagyok

URam minden jó -téteményeidnél,
mllyekre engemet méltóztattál; mert
noha

Vére által, őbenne hívtál és választottál engemet ingyen kegyelmedből ama' tsudálatós mennyei
világosságnak, a' kegyelemnek és
ditsöségnek bírására, igazIsteniefméreteddel, Szent Fijadban-való
igaz hittel, örök élet felol-való reménységgel meg-ajándékozván engemet.
Oh vajha az énfeívem-is tökéletes lett vólna számlálhatatlan velem közlött jó-téteményeidnek
meg-halálásában! óh vajha igazgattanak vólna az én űtaim sz. Törvé yed' és rendbléfed' meg-drizésétx n, bizonyára hóldog vólna az
én lelkei' üV nej?-vallom- URam
gyarl5-vó3 "
- ! y mia" ke-
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noha nyomorúságodat és kedvetjen dolgokat-is koftoltattál én velem; de azokat jómra fordítottad
énnékem,és kegyelmefen meg-vígasztaltál azokban-is engemet.
Mind ezek pedig tsak kitsínyek
azokhoz képeit, mellyekre lelkemet méltóztattad: Ditsérem azért
Szent Felségedet életemnek minden rendiben, ki mennyei áldáíiddal-is meg - áldottál engemet a' Te
Szent Fijadban az IJR JÉSUSban,
Ó benne tettél engemet magadnak
kedvessé ingyen kegyelmedből,
noha természetem szerint örökkévaló haragodra lettem vólna méltó, Ő benne szerzettél váltságot,
bűneimnek botsánatját az ö drága
Vére

dolgaimat, oktass engemet a' Teútaidban tántorgás nélkül - való lábokkal járni, Tégedet a' Tejó-tetszéfed 's akaratod szerint igazán
félni és tisztelni, kiváltképen a' kísértetek között, midőn az én hitem
oftromoltatik, Őltöztess-fel engemet lelki fegyverben, hogy az én
gyenge hitem hajó - törétt ne szenvedjen, söt inkább a' Te bennedvaló hitnek általa e' világot meggyőzhettem , drága Véreden megváltott lelkemet Tenéked megtarthassam, és e' végre hitemnek kegyelembéli jutalmál az örök életet
áldott Kezeidből el-vehettem,
Ámen.
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gyelmeddel illendőképen nem éltem, sot tudva és tudatlanúl Te
ellened vétettem ,esedezem alázatoson szent Felségednek, adj bűneimen valójában bánkódó szívet
énékem, hogy életemnek el-folyt
napjait vóltaképen meg - (írathat
fam, és azokról igaz pénitentziát
tarhattak. Gyógyítsad - meg Édes
JÉSUSom szent Véreddel lelkemnek febeit, enhítsed-meg bűneimnek rajtam fekvő, és engemet szintén a'pokolig le-nyomó nehéz terhét, hogy érezhettem szí vemben
idvezitéfednek valóságos örömét.
E' végre URam végy ed kegyelmes oltalmad alá életemnek hátramaradott részét, 's abban minden
dol-

XXT.

zetted az égnek ki-terjesztéfin a*
meg-világosító állatokat,hogy küe
{
íömbségeftégyenek a'nap között,ORökcől-fogván-való, és örök. és az éjtfcaka között, és az égen-vaw
kön-örökké éio ISTEN .'ki- ló forgáfokkal lennének jelei bizohez femmi változás nem fér. A'Te
nyos időknek, napoknak, és esztenEsztendeid meg-nem rövidülnek,
a' Te napjaid, a' mint-hogy nem döknek.
Oh egyedül boíts, egyedill hafolynak,úgy foha-is el-nem fogytalmas
nak , Ezer Eftendö Te előtted annyi, ISTEN! az 6 Efxtendönek
eí-múlása, és azújEsztend 'nek a,
mint egy nap, vagy mint egy éjtfakdTe
jó ked vedből-való fel-viradasa
nak rövid vigyázása. Te változtatsz mindeneket a' Nap alatt, Te indít engemet ,- hogy tellyes bizomagad pedig változhatatlan vagy, dalommal , buzgó Mla-adálommal,
az időket és annak alkalmatossága- és alázatos kéréfeimmel jelenjekit tulajdon hatalmadban helyhez- meg a' Te irgalmasságodnak széki
tetted, és azokat úgy igazgatod, eleiben. Ditsöítelek T égedet én
hogy mindeneket tselekefiel széj) IsTENem minden híveiddel egyu tt,
renddel a'maga idejében. Te szer- kiváltképen azért, hogy a'Te jiF
kedzetUj ESZTENDEI Könyörgés.
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kedvednek örvendetes esztendeit
ki-mutattad e' világnak, midin az igazán a' Te Szent Fijadat, és az ő
időnek tellyességében a' Te Szent efméreti által meg-tartatnám. ÁlFüadat e' világra küldötted,a' kiben dott légy UR ISTEN, ki a' Te
a' bűnös emberi Nemzethez meg- Eklésiádat mindenkor, és ez elmúlt
engeszteltettél; a' tudatlanságnak, Esztendoben-is mi közöttünk, és efetétségnek, haragnakszomorúide- gyéb helyeken-is a' Hitnek egyefjét el-üzted a' Te Szent Fijad' Evan- ségében, a' Te Szent Fijadnak efmégyéliomának súgárai által, idvezito retiben meg-tartottad, az o ellensékegyelmedet ki - tündököltetted geinek kívánságokra nem botsátotszemély- váJogotás nélkül mindentad, engemet - is a' Te AnyaszentNépeknek és Nemzetségeknek, a' egyházodnak tárfaságába meg-makik annakelótte járnak vala az o szí- rasztottál. Hazánknak tsendesséveknek fetérségében, és meg-ve- gét ki-parantsoltad, a' Te kemény
fcett.útaiban; ezen idvezito kegyel-és szomorú ítéleteidet és tsapáfaimednek ésszentÉvangyliomod'vi- dat meg-tartóztattad.
Elégtelennek efmérem magamat
lágosságának tettél engemet-is részesévé, hogy meg-elmérhetném tsak az én méltatlan személyemmel
közlött jó-téteményeid' elo-számigaF 2
lálá-

^ött vígasztaláfiddal élesztettél; ha
vétkeztem, Atyaiképen meg-dorgáltál; de a' Te Atyai látogatáíidközött-is a" Te Lelked által erősítettél,
minden erőm felett-való gonoszokat tőlem el - távoztattál, és ez új
Esztendör e nagy irgal m ads ágo db ól
áltál-tettéi.
Irgalmas édes Atyám 1 az én nyomorúságimnak és' világi bújdosáfimnak egy esztendeje az öEsztendovel el-múlék, és egy esztendövel közelebb jutottam ama' tökéletes váltságnak napjához; a Te irgalmasságid foha el-nem fogynak,
sot azokat ottan-ottan meg-újkod
a Téged'félőken. Könyörgök Tenéked alázatos szível,hogy azEszF 3
ten-
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lálására-is, mellyekkel engemet közelebb ez el-múlt Esztendoben
meg-koronáztál, a' Te'szemeid vigyáztanak én reám az esztendonek
kezdetétöl-fogva annak végéig. A'
Te oltalmad fedezgetett engemet
minden veszélyek ellen, minden
jókkal böyölködo kezeid meg-áldottak engemet külömb - külömb
lelki teílí áldáíokkal. Melly fok
viszontagságok között hányattatott
az én világi életem; de Te voltál
mind ez ideig erös gyámolom! fokakat tettél -ki az ő-Esztendoben
haragodnak példájául, én hozzám
pedig kegyelmességgel vifeltettél;
fokakra átkot botsátottál, én reám
áldáft parantsoltál, a'kisértetek között
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tendonek meg - újúlásával újítsd- gyen, ne nézzed UR ISTEN az éti
meg én rajtam a'Te lelki tefti áldá- undok bűneimet, hanem nézzed a*
faidat. Adjad, hogy az ő Efeten- Te szerelmes Szent Fijadnak Érdedovelle- vetkezhettem az ő embert, mét, érettem-való esedezését, és
az én régi bűneimet által ne vigyem kegyelmezz-meg énnékem.
az új Esztendöre, hanem fel-öltözParantsolj áldáft külsőképen-is
zem az új embert, a' melly terem- én reám* óh áldáfoknak At^ya! Te
tetett az igazságra, és a' szent élet- kezdetted meg-áldani a' Te szolgádr
re, gerjeszfe az én értelmemben új
nakC&olgálódnak ) házát, légyen
világosságot, az énfcívembenúj a- azért áldott Te előtted minden időkaratot, új indúlatokat,a'mellyekben , tartsd-meg az én világi tisztefségemet, és Tőled vett javaimat, es
kelferényen szolgálhaíTak Tenészaporítsad a' Te jó tetszéfedbol az
ked. Ha gyarlóságból Te ellened
én kezeim között azokat, a' Te di•étkezem, ne fedj-meg engemet a'
tsoségednek elo-mozdítására, a' köTe kemény haragodban, és a'Te felzönséges jóra, és máfokkal-való jógerjedett búsúláfodban nebűnresstételre.
meg engemet, hanem a' Te Atyai
feddéfed irgalmassággal tellyes léNyúgodjék-meg a'Te meg-áldó
F 4
kezed
gyen,

Könyörgés.
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dei, légyen ö, és azo egész Királyi
Háza, áldott Te előtted; mennyei
áldáfokkal ott fen, és itt alatt- való földi áldáfokkal mind örökké.
Aldjad-meg az Ö Tanátsosait, Országának Nagy]ait,minden i ilztvifeloit, boltseségnek,tanácsnak, eronek, hűségnek Lelkével, hogy
•egybe - adott erővel és haséggel
szolgáljanakaz o Királyoknak. Áldj id-megazóegészBirodolmár,hogy
az Ószárnyai' árnyékának lakói minden helyeken meg-üjúljanak és örvendezzenek.
Áldjad-megURam a'Te SionodÁldjad- meg UR ISTEN a'mi
ból szent lakó-helyedből a' Te felle enettetedet, s' mi kegyelmes Ki- hazánkat és földünket békeséggel,
fordírsad-el kemény Ítéleteidet, a'
rályunkat,légyenek azo ef?rendei,
mellyeket érdemlenénk bűneinkmint fok Nemzetségeknek esztenkel*
F 5
dei,
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kezed a' Te Népeden és öröksége,
den Seregeknek URa,. világosítsdmegfcentséges; Ortzádat o rajta,
örvendeztesd-meg a' Te Népedet
a napok után, és az esztendok után,
a' mellyekben látott fokgonoszt;
támadjonr-feí örömének világossága a'Te Anyaszentegyházodnak azokon az helyeken, a'holott az üldözésnek szomorú völgyébe helyhez tetett, térítsd-meg azo ellenségeít-is,.és t-égyed o Bckie jó-akaróivá^

metmind ezekben óh én Mennyei
Atyám az UR JÉSUSért, a kiben
Tenéked minden ígéreteidlettenek
ugyanokká, és Ámenekké, Ámen.
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kel, koronázd-meg ez esztendot
mindennému javaiddal, hallgasdroeg az egeket, az egek hallgassákmeg a'foídet,a'fold hallgassa-meg
mindennému termését, és azhallgafla-meg a' Te szegény N epedet,
Őrvendeztesd-megmmd azokat
UR ISTEN, a' kiket az el-múlt esztend' ben meg-szomorítottál; a'kiket betegséggel illettél vólt, azoknak ez líj esztendoben erejeket újítsd-meg; a'kik kísértetben forgottak, újonnan-való enyhűléft engedj
$ nékiek; és mínekutánna e' földönvaló bújdosáfinknak esztendeit eltöltjük, tégy-által minket amaz változhatatlan boldogságra, és nyugodalomra. Hallgass - meg engemet

XXII. NAGY-PÉNTEKI Könyörgés.
"VTAgy huségü, nagy könyöruletességüSzent ISTEN! bűnösöknek idvesége és boldogsága, a*
ki nagy vagy tanátsodban, hatalmas tselekedetedben, tsudálatos
emberekhez - való szeretetedben:
A' Te ditsoséged világosan tündöklik minden munkáidban, kivákképen pedig a'Váltságnak munkájába.

Nagy ditsoségedet mutattad - ki e'
Világnak teremtéfiben, mert abban
tündöklik örökké-való hatalmassáF 6
god

\en vala, lehetséges vólt Te nálad,
óh bolts és hatalmas ISTEN Ikinek
útaid és gondolataid annyival fellyül- haladják az embereknek útait és gondolatait, a' mennyivel felyul haladja a' magas ég a' földet
Á' Te mindenhatóságod eleve ellátta az embereknek nyavalyás efeteket. A'Te jóságod-anátsot tartott
az ő szabadúláfok felől. A' Te véghetetlen irgalmasságod meg-előzvén a'bűnöft, talál* olly váltságnak árrát, mellyel Őtet meg-váltanád, hogy a' veszedelembe ne esnék ; rendeltél vala ólly napot, mellyen a' földnek bűne el-vétetnék,
a' hamisság bé-petséltetetnék, és az
örökké-való igazság meg-hozatF 7
nélc.
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god és Iftenséged; cfe minden tokéleteségeid fokkal világofabban
fénylenek a' mi idveségunknek kimunkálkodásában: Lelkűnk' gyönyörködtetéfivel ftemlélhetjűk ottan véghetetlen böltseségedet, igazságodnak ,, irgalmaíságodnak.
szép meg-egyezését, igaz-mondóságodat, emberekhez - való kimondhatatlan nagy szeretetedetMivolt lehetetlenebb a' mi feemeink előtt ,, mint a' Te tőled elpártolt, bűnökkel meg-fertéztetett, kárhozatra méltó,útálatos bűnös'embernek Te veled szent és
ditsöséges ISTENnel-való egyesülése, és kedvedbe-való bé-vétettetése ? de a' mi az embernél lehetet-
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nék, egy Tenéked tetfcö tŐkélleDe itt egyik mélység a' máfikat
tes engesztelö áldozat által.
kiáltja: mert a' melly tsudálatos a'
Mi lehetet Angyali, és Emberi
mi szemeink előtt, óh Mennyei Aelmétől meg-foghatatlanabb; mint
tyánk! ez a'Te kegyelembéli tanáaz az eszköz mellyet találtál a' bűtsod, szintén olly tsudálatos a'Te
nös embernek meg-váltattatására! ' Szent Fijadnakkészés őnként-vaA' Te Szent Fijadat, amaz egyetló akaratja irántunk-való jó tetszélen-egyedet rendelvén Ő érette enfednek végba-vitelére. Oh Atya
gesztelö aldoztűl. Oh ki - mondhaISTEN' Bit s őségének Fényessége, és
tatlanIsteninagy szeretet! ki úgy
az o Személyének ki-metfittt Bélyege!
szeretted e' világot; hogy á Te egy- mitsoda indított tégedet arra, hogy
fi lött Fijadat adtad őnéki, hogy min-az átokra méltó bűnösért a' i e szU
den valaki hifién őbenne, el-nevefifienvedet
y
le-kötnéd, és érette olly terhanem örök élete légyen; ebben va- hes kezességet vállalnál? bizonyágyon a'szeretet,nem hogy mi sze.
ra tsak a' Te ingyen-való szereterettűnk vólna Tégedet, hanem
ted tselekedte ezt.
hogy Tefeerettél minket, és adtad
Véghez-vitted tökélletésen, 6h
a' Te Szent Fijadat áldozatúl mi élettunkDe
F 8
én

Te vagy óh UR JÉSUS az a'könyörüldFo Pap, a'kiegyetlen-egy
áldozatoddal Lelkedet váltságunkárráúl le-tetted, és ama' nagy engesztelésnek napján tulajdon drágalátos

latos Véreddel bé-mentél a' lcgszentségefebb helybe, az IcsTENnek ellenünk-való kemény haragját meg-engesztelted,az I S T E N nek kegyelmét, és az örök életet
énnékem, és minden hivő bűnösöknek meg-szerzetted,
Oh kegyelemmel tellyes IMMÁNUEL! minden valami Te benned
xvagyon, keretetre méltó,tselekedjed azért, hogy jobban-jobban szeresselek Tégedet; ki azt az átkot,
melly rajtam fekszikvala; áldássá,
halálomat életté,nyavalyásságomat
boldogsággá változtattad.Én lettem
vólna mind örökké azokra a' szöríjyu lelki teíli gyötrelmekre, 's gyalázatokra méltó, a' mellyekkel terF 9
hel-
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én IDVEZITOM! az időnek tellyefségében, a'mit öröktől - fogva magadra váll áltál-vala ; a' Te buzgó
szeretetedszállitott-leTégedet az
égbólmi hozzánk a'fnalomnak vd>
gyébe, fel-vévén Te magadra az
Emberi terrrészetet, meg-jelentél
Te magadnak meg-áldozása által
egyszere' világnak utolsó részében
a' bűnöknek el-törlésére, hogy a*
Te egyetlen-egy áldoztod által tökélletefekké tennéd mind azokat,
a' kik meg-szenteltetnek.

egybe békéltetnéd, és én-is az
Angyaloknak' 's embereknek tárgyúl ki-ne tétetném. Én vétkeztem; Te pedig ISTENnek ártatlan
Báránya magadra válaltad az én bűneimet, azokkal terheltettél, vérrel verejteztél, érezvén azok ellen
gerjedező és febefen égö ISTEN'
haragjának tüzét. Az én bűneim
azok a' fulyos oftorok, mellyekkel
&entséges Tefted oftoroztátott:
sértegető tövifek,mellyekkelfcentséges Fejed febesíttetett: mérges
fiegek, mellyekkel szentséges Kez eid és Lábaid általszegesztettenek.

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

helrectél,ha azokat érettemel nem
vifelted volna; de az én betegségimet Te hordoztad, az én fájdalmimat vifelted, az énbékességemnek
veresége vala Te rajtad, ésa'Tesz.
Sebeiddel gy ógyúltara-meg, Te
meg-kötöztettél, hogy engemet a'
biínnek és a'sátánnak köteleibjl kioldoznál : ártatlan lévén, az emberi ítélő-szék előtt meg-ítéltettél,
hogy femmi kárhoztatáfom ne lehetne énnékem az ISTENnek ítéIö-széki előtt: a'gonosz-tévok közzé számláltatál, hogy én az igazak
közzé számláltathatnám: mindeneknek tárgyúl ki-tétettél vala, az
ég és a" föld között függvén a' kerefetfán, hogy az eget és a főidet
egybe

f

1

Oh vajha ennek meg-gondoláfa
az énszívemet-is,mint valami élestör által-járná, és a'Tefcörnyükínszen-

I 8O
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fkenvedéfeid, mellyeket az én bű- ned, íoha el ne tévelyedjem.
neim okoztanak, tökéletes gyűlölOnséget szerzenének énbennem a'bű- tsedszívembe a' Te szeretetedet,
nök ellen, hogy én azokat, hozzád- .melly emészize-meg, és törölje - el
való szeretetemnek és buzgó hálá^ belőlem az én magam meg-veszett
datosságonmak meg-bizonyitására,
szeretetét, és a' teremtett dolgokmagamba meg-öldököl jem ;és meg- nak helytelen szeretetit; tisztítsdfeszítsem , mellyekért az Életnek ki valami a' Te szeretetednek eleURa meg-ölettetett, és a' Ditsö- nére vagyon, mert egyedül Te vagy
ségnek URameg-feszíttetett!
méltó, hogy az én egész szívemet
Édes JÉSUSom l öldököljed-meg el-foglaljad, a' raellyet olly drága
Te magad halálodnak ereje-által én árron váltottál-meg.
Oh lelkemnek édes Reménye, és
bennem az ő embert, feszíttessékMegváltója!mindenféle kísértetek
megaz minden meg-veszettkívánközött a' Teszenvedéfedben és haságival egyetemben , hogy a'bűnnek naponként inkább-inkább meg- lálodban találhatom az en
„SCü ^ í*
halván, éljek az igazságnak, és az
igaz élettől,melly vagyon Te ben-- ségemetés nyugodalmamat; erösítsen-meg az engemet a' lelki kísértetekben: midőn a' sátán vádol enge-
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gemet, lelkem efméreti nyughatat- kűlsó szenvedéfeímet-is: vedd-el
azokról az átkot, hagy azok nera
lankodtat, a'Törvénynek átka rettegtet, Sz. Atyádnak bűnök ellen veszedelmemre, hanem idvezségerjedező haragja rémit; adjad édes gemre szolgáljanak. Gerjeszszedfel az énszívemet a' Te fceretetedJÉSUSom, hogy a'koron-is a' Te
szenvedéfidre, és keferves halálod-re, óh fceretettel tellyes JÉSUS!
hogy én magamat egészen Tenéked
ra nézzek hitemnek szemeivel. Eajánl iaflam,és egészéletemet Tenémelj-fel és erősíts-megengemet,
ked
szentelheíTem; végezetre pebizonyossá tévén arról az én lelkedig, mikor engemet az halálnak fájmet, hogy a' Te szenvedéseid és
dalmi kÖrnyiíl - vésznek, áz én szehalálod általa'bűnért elég-tétetett,
meimmeg-homályofodnak,minden
a' meg-haragudott Bíró meg-enérzékenységeim meg-tompúlnak,
geszteltetett, a'sátán meg-rontaadjad, hogy az énhitemnek feemeit
tott, és az halál el-nyelettetett. A'
akkor-is egyedül tsak Te reád fugTe kínfeenvedéfed és halálod adgeszszem;
erősíts abban az utolsó
jon énnékem valóságos vigasztaláíl
viadalban engemet, hogy a'Te szenaz én tefti nyomorúságaimban-is.
vedéfedaek és halálodnak ereje alÉdesítsd-meg édes JÉSUSom az én
kűl-

ttal, .én-is győzedelmet végyek a2onn az én utolsó ellenségemen, és
a' Te kegyelmednek ölében hajtván
fejemet, a'Te Kezedbe ajánlhaíTam
az én lelkemet, és Tőled halhaíTam
;a'Keresztfán mondott ama' vígasztaló szavaidat: Bizony mondom néked:
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tál ditsoségefen harmad napon az.
o meg-igazuláfokért; a' Tefcentséges Telted nyugodott a' koporsóba, derothadáíl nem látott,hanem
meg - mutattad magadat hatalomal
ISTEN Fijának lenni az halálból-való fel-támadáfod által.. Fl-nyeletMa velem léfefjTP,aradit somban, tetett
A. Te Tőled az halál szintén a*
diadalomig.. Hol vagyon halál a'
XXIII. HúsvéTi •könyörgés.
Te diadalmad, hol vagyon koporÚ L o ISTENnek Sz. Fija! válaszsó a' te fulánkod ? Háld légyen az
tott Juhaidnak örökké - való
ISTENnek, a1 ki adott rMnékvnk diaTeílámentumnak Vére,'által-való
dalmat, ay mi URunkJÉSÜS Kftnagy Pásztora, UR JÉSUS Kriítus!
Jlus által. Bizonyára Te vagy; óh
ki a'Te Juhaidért le-tetted vala a4
áldott jÉSUS! az élet, és a' fel-táTe életedet, és viszontag a' Te hamadás , a'ki Te benned hif7en, ha
talmadból fel-vetted azt; meg-hólroeg-hal-is, él az, és a' ki él, és hiíál vala az ó bűnökért, fel-támadszen Te benned , foha-is meg-nem
tál
hal:

Hú s v é r i

hal; mert Te mondod ezt o nékiek: Én élek, azért ti-is éltek.
Órvendek Te benned én TDVEZITŐM, és teilyes szívemből ditsöitelek 'légedet, ki a'Te ditsoséges
fel-támodáfoddal ki-mondhatatlan
jókat szerzettél énnékem. Abból
tétettem bizonyolsá ISTEN elottvalómeg-igazuláfom felöl; mert
mid";n Te az halálnak fogságából,
mint én kezefem, az Atyától, mint
ítélő Birótól fel szabaditottál, azzal tanúbizonyságot tett arról, hogy
az a' Váltságnak árra, mellyet én
érettem és m!nden válosztottidért
le-tettél vala, tökéletesnek találtatott Ő el >tte, a'mellyért én-is mimben híveiddel egyetemben immár
az

Könyörgés.
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az örök halálnak és kárhozatnak hatalma alól fel-feabadíttattam. Nem
lehet Jemmi kárhoztat áfok azoknak,
valakik Te benned vágynák hit által,
mert kitsoda vádolhatná az ISTENnek híveit? ISTEN az, a' ki őket
igazgatja, kitsoda a'ki ők?t kárhoztatná? Te vagy óh UR JÉSUS! a'
ki érettek meg-hóltál,ésfel-támadtál. A' Te fel-támadáfodnak ereje által eleveníttettem-meg a' lelki
életre, újonnan születtettemaz által az élő reménységre, az örökségre, melly el-nem vefihet, meg-Jem
motskoltathatik , meg-Jem hervadhat,
hanem á tiéidnek fámokra tartatnak
az egekben. A' Te ditsoséges feltámadáfoddal tétettem bizcnyossa
jöve,
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lövendő ditsöséges fel-támadáfom
felöl, mert Te változtatod-el a'mi
alázatos tértünkét,hogy hasonlatos
légyen a' Te meg-ditsoiílt Tettedhez, a' Te hatalmas ereid szerint,
mellynek általa mindeneket a' Te
birodalmad alá vethetsz, űgy-hogy
bátorsággal e\-mondhatom Te u-
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£ámadtál az Atyának ditsőségére,
azonképen én-is új életben járjak.
Tisztits - meg engemet a' meg - hólt
tselekedeteknek undokságitól. A'
jniképen a' Te fel-támadáíbdkor levetkezted, és a' koporsóban hagytad azokat, a' mellyekkel a' Te sz.
tánnadazt: Örül az én(tfaem, örven-Tetted bé-fedeztetett vala: a'képe
dez az én ditsoségem, az én tettem is temettettenek-el az én bűneim-is,
bátorságban nyugszik: mert nem és fedeztefíenek-el a' Te alázatos
hagyod az én életemet a'koporsó- koporsódban; vetkeztesd-le én veban, és fel-szabaditod az én tette- lem a'régi élet szerint-való ő emmet a' rothadáftól, fel-ruház ván vé- bert,melly meg-vész a'hitegető kívánságok miatt, öltöztesd-fel pedig
gezetre rothatatlansággal,
én velem az új embert, mellynek
, Eleveníts-meg engemet, óh én újuláfa vagyon annak ábrázatjához
Eletem!naponként jobban-jobban
illendő efméretben, a' ki teremtetaz új életre: hogy valamiképen felte azt. Meg-indúlt a Fold a' Te
támafel-
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fel-támadáfodkor: inditsd-meg az nek állapatjában meg - tartóztafíaén szívemet-ís én bennem, óh UR nak,* erősíts-meg engemet a' Te
JESUS! az én bűneimen - való ke- Lelked által, hogy az idvezségnek
ferves bánatra, indíts-fel szent aka- útjában minden akadályokat bátran
nieg-gyozheffek, és az előmbe tératodnak nagy ferénységgel-való
tselekedésére, hogy én, mint ha- tetett tzélt, az örök életet el-érlálból meg-elevenítetett tagots- hettem.
Te tselekedted, óh ÉletnekURa!
kád, állíthattam az én tagjaimat igazságnak fegyvere gyanántá'Tekész a' Te fel-támodáfodnak erejével,
hogy akkor fokán á koporsóból kiszolgálatodra. Által.menél az ojővén , bé-mentenek a fent Párosba,
rizoken, a'kik a'Te szentségesTefés meg-jelentenekfokaknak; tselekeddtedet kívánják vala a' koporsóban
meg mott-is a' Te hatalmad által,
meg-tartóztatni: óh én gyozhetet,
len Királyom UR JÉSUS! adj győ- hogy a' kik még a' tudatlanságnak,
tévelygésnek, hitetlenségnek fetézedelmet énnékem-is a' tetten, a'
tes koporsójában, mint valami har
sátánon, e' gonoszban helyheztelotrak, úgyfeküsznek;de a' Te vátett világon,a'mellyek én ellenem
lasztáfod szerint tiéid, hallják-meg
vigyáznak szuntelen, hogy a'hunA'
nak

óh mi Eletünk! adjad, hogy én-is
meg-jelenheilemTe veled a' ditsoségben, Ámen.
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a' Te szódat, és éljenek, ki-jóvén
a'veszetségbol, bé-menjenek a'sz.
Városba, a' Te AnyaszentegyháZodba".
Meg-jelen tél, óh ÚR JÉSUSí
fel-támodáfod után a' Te Tanítváryidnak, békességgel köszöntötted
okét, az el-széledteket fel-kerested ,. szomoruakat yígasztaítad, a*
gyengehitüeket erősítetted; jelenjél-meg moftair- is minden szúksé-'
gekben a' Te híveidnek, szólj békefcéget a' Te Népednek, adj vi-i
gasztaláft azoknak, a' kik a' S ionba
firnak, adj örömet rnékiek a'bánat
helyében , erősítsd a'gyenge hitüe.
ket. Végezetre, mikor amaz utolsó nagy Napcn meg-jelenéndesz,
óh

XXIV. Ai -DOZO
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^"Irályoknak Királyja, Uraknak
Ura, minden Méltóság felettvaló Méltóság, meg-ditsdíttetett
Közben-járónk, U R Jésus KRISTUS!
ki meg-aláztad vala magadat érettünk mind az halálig, még pedig a'
keresztfának haláláig; de minekutánna a mi Váltságunknak munkáját itt e' földön végbe-vitted, és
győzedelmeskedtél minden ellenségeiden, kik minékünk-is ellenségpink valának, ültél a' Te AtyádG
nak

magadat, szemléljed a' Te Királyodat az ó ditsoségében; mert a' miképen éretted alázta-vala-meg magát e' világra jővén: úgy a te kimondhatatlan javodra és vígasztaláfodra ment-fel a ditsöségbe. Ditsoítelek Tégedet tellyes szívembol UR JÉSUS! ki lenéi az Egekben énnékem Szószólóm, az én ügyemet kegyelmefen fel-vészed,
és forgatod a' Te Mennyei Atyád
előtt, meg-mentesz engemet ama
kegyetlen és tsalárd vádoló ellen,
jolj on-meg minden térd,mennyeieknek,
a' ki
földieknek, és fold alatt valóknak az
o nem sziínik-meg éjjel és naptérdek, és minden nyelv vallja-meg,pal vádolni híveidet; meg-tartod
hogy Te vagy egyedül UR az Atyd- mindeneitől azokat, a' kik Te áltatiak ditsoségére.
lad járúlnak az Atyához. Te vagy
az Egeknél magosb könyörülő FoEmeld-fel te-is óh én lelkem te
G 2
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nak Királyi-székibe, és e'képen
meg-ditsoítettél azzal a' dicsőséggel, melly vólt Tenéked az Atyánál Világ fundamentomának felvezetésének előtte. Ki-jöttéi vala az Atyától, és jöttél vala e' világra; viszontag el-hagytad e' világot, és mentél az Atyához. Imádjanak Tégedet, Egeknek ditsoséges
Királyját minden Angyalok, imádjanak és ditsoítsenek a' meg-bóldogúlt Lelkeknek feregei, Tenéked ha-

ÁLDOZÓ TSOTÖRTÖKI

Papom, a' ki egyfeeri tökéletes áldozatoddal bé-menvén a'leg-szentségeísebb helyben, nékem-is az
oda-való menetelre szabados útat
feerzettél, hogy bizodálommal és
bátorsággal járuljak az én könyörgéfeimmel az irgalmasságnak széki
eleibe. A' Te A tyádnak házában
fok hajlékok vágynák, el-menél,
hogy helyetkészítenél énnékem-is,
hogy mikoron meg-téréndesz, magadhoz végy engemet, hogy én-is
ott légiek, az holott Te vagy, a'
Te ditsöségedben örvendezvén, sot
Te magaddal együtt engemet-is az
Egekbe helyheztettél; mert immár
reménység által boldog vagyok,
tudván azt, hogy az holott a' mi
Fe-

Kónyörgés.
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Fejünk vagyonnékűnk-is tagjainak ott kell 1 ennünk. Fel-menél ama'
gasságban, hogy onnét ki-töltenéd
bovségefen a' Te Lelkednek ajándékit, ki-kiíldenéd ama' Vigasztalótaz igazságnak ama'Lelkét énnékem és minden híveidnek. Fel-
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196

menél az Olaj-fáknak

hegyéről, ott

kezdetted -vólt- el a' Tekeferves
kínszenvedéfeidet, ott akartad elkezdeni a' Te ditsoségedet-is, tellyes bizodalmat adván azzal énnékem , hogy én-is ez szenvedéfeknek helyéről vitetem Te hozzád a'
ditsoségben: mert ha veled szenvedek, veled együtt meg-is ditsöíte-

tem; Felhőben menél-fel az Egekben,
mellyel meg-bizonyitád, hogy Te
G 3
vagy

vagyok, és a' magam terhétől a'
földhez nyomattattam;emeljed-fel
az én szívemet, hogy el-szakaszszam magamat e' világtól, ne a'földieket, hanem az oda-fel-valókat
kereshettem, az holott Te vagy, az
Atyának Jobbján úlvén. Adjad,
hogy én mint Mennyeieknek pólgár-tárfa, a' Mennyeiekkel tárfalkodjam, mennyei elmével, men7 f
j *
»
nyei indulatokkal birjak,e' földen
mint idegen ésbújdosómeg-tartóztaffam magamat a' tettnek kívánságaitól, mellyek a' lélek ellen vitézkednek, hogy még e'földen a'menny eí életet eí-kezdheffem. Nem mé-
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vagy az a' hatalmas UR, ki a' felhőket tészed a' Te szekereiddé, a'
ki fényes felhőben mutogatod-vala jelen-léredet régenten az Izraelnek, és a'kifényes felhőben joszszel amaz utolsó nagy ítéletre.
Te reád függesztem az én hitemnek szemeit az Egekbe, óh lelkemnek egyetle-egy Reménsége! valamiképen a'Te Tanit ványid függesztik-vala Te utánnad az Ö tefti szemeiket, Tégedet kívánlak, Tégedet óhajtlak e'firalomnak völgyében: mert miben gyönyörködhetném e' földen, minekutánna az én
leg-f'bb Kíntsem az Egekben lielyheztetett ? vonj engemet hathatósan) Te magadhoz, mert én földi
vagyok

gyen-bé amá mennyei Jérusálemben

Jemmi tiftátalan, nem mégyen-bé
Te
lG 4
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Te utánnad, alázatosságnak példája után," a' kevélység, fem a'békeségnek Fejedelme után a' vérengezés, gyűlölség, viszsza-vonás, fem
a'jóság után a'gonoszság. Tisztítsmeg azért engemet mind ezektől ez
életben, hogy végezetre ártatlanságban, és feddhetetlenségben állítaíTam szentséges szined' eleibe.
Erösíts-meg engemet az én lelki ellenségeim ellen-való hartzomban,
óh én győzhetetlen Királyom,hogy
én-is Te általad azokon győzedelmeskedhettem, rontsd-meg a' sátánt a'mi lábaink, alatt hamar. És
mivel Te a'képen josz-pl amaz utóisó nagy Napon a' tiéidnek tellyes
váltsagokra, a' miképen* fel-mentéi
a' Te

Könyörgés.
a' Te Tanitványidnak szemek' látiára; adjad, hogy a' melly szívefen
várja, éskészítimagát a' Menyaszszony az ö kedves Vőlegényének
el-jövetelére: azonképen én-is élő
hittel, erős reménységgel, és Tenéked tetsző kegyes élettel várjam
a4 Te ditsőséges el-jöveteledet, és
ama' mennyei Menyegzőbe örömmel bé-meheflek.
Kuldjed-ki a' Sionból a'Te Királyi Páltzádat ez egész főidre, ural-
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soo

kodjál á Te ellenségidnek közepette,
míglen veted azokat'sámolyúl d Te lábaid alá , birjad, igazgattad a' Te Népedet, a'Telegeltetéfednek nyáját,
adj vígafetaláft, adj békeséges- túréit ő nékie itt e' földen, míglen
G *
bé/
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bé-viszed otet-is az Egeknek megdedet a'Te Szent LELKEDNek kivehetetlen erolségeibe, Ámen.
t ; késében, Népednek meg-szentelésére, hogy azt készítenéd Te maXXV. PUNKÖSTI Könyörgés,
gadnak kiváltképen-való népet, jó
CZenteknek Szente, mi megszentselekedetekre igyekezőt, hogy az
teltet ésünknek fő oka, itt e' főilenne választott Nemzetség, Kráden el-kezdöje, az egekben bé-teI
lyi
Papság, fent Nép, és olly nép,
lyefitöje! Szent, Szent, Szent vagy
| mellyet IS TENsajátjának tart, ho vf
Te óh JEHOVA , telyes mind a'
a' Te hatalmas dolgaidat hirdetné,
Menny, mind a' Fold a' Te Ditsoa' ki otet a' ietétségből a" Te tsudáségeddel! Ki-tundökölcetted a' Te
latos világosságodra hívtad.Mentségednek ditsőségét e' VilágMeg-ígérted vala régenten,hogy
éi'itt a' Te Szent Fijadban, el-kiíldki-toltenéd a' Te Lelkedet minden tejlvén Otet a'Te Népednek'Vákságáre, ki-toltenéd az ifjakra, és a' véra, hogy ö általa bé-petséteketnék
nekre,
a'fiakra, a* leányokra, sot
a' bún, el töröltetnék a'hamisság,
még a'szolgákra,és a' fcolgálókra-is;
és az örökké-való igazság meg-hobé-is tely.efitetted a' Te szent ígézatnék. Jü-jButattad a' Te szentséretedet: mert mínekutánna a'Te
gedet
G 6
Szent
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Kcnyörg's.

PUNKÖSTI

Szent Fijad fel-méne a'ditsoségbe,
ki-töltötted onnan-felyul a' Te
Lelked' Kenetének drága folyamatjait, a' mellyel fel-kenettetett e'
földön lévő Anyaszentegyházad;
ki botsátád a' Te Lelkedet, és megújítád e' földnek színét,nem különben mint a' kezdetben, mikor a'fold
minden ékeség nélkül-való és pusz-
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meg-világofitó ereje által, el-uzéd
a'siírá lelki fetétséget, a' melly egészön el-borította-vala a' Népeket
és Nemzetségeket, és ugyan a' Te
Lelked által el-készítéd az embereknek szíveket, hogy azokon a*
Léleknek Tenéked tetszŐ mideanémit gyümőltsei teremnének. Oh
melly igenszenteka' Te útaid mi Idta vólna; a' Te Lelked táplálja vala •vességunknek ISTENe! a' ki a' Te
a1 vizeket, mellyek saru fetétséggel
Szent Fijadban a' Te Szent Lelked
bé-borították vala a' földnek szíáltal illyen bőltsen munkálódtad a'
nét, a' Te Lelkednek éleszto és tápmi Idvezségünket. Ditsőség léláló erejéből a' Te Parantsolatodra
gyen az ATYÁnak, a' ki minket
leg-elsoben.is szép világosság lett,
teremtett és választott, Ditsőség
és annakutánna f egyéb dolgok-is
légyen a' Fiúnak a' kí minket megfeép renddel elő-jöttenek: így az
váltott. Ditsőség légyen a'SZ. LÉutolsó időkben-is a' Te Lelkednek
LEKnek, a' ki minket meg-szentelt.
G 7
Dksömeg-

az én vígasztalóm külömb külömb
kísértetei között e' világnak, ó minden igazságra vezéreme' világnak
tévelygéfei között, Ö az én mennyei örökségemnek Záloga.
Oh vigasztaló és minden jóra vezérlő Szent LÉLEK! Te vagy a'
boltseségnek és értelemnek Lelke »szukölködöm én böltseség nélkül, taníts engemet a' mennyei b ltseségre, világosítsd-meg jobban-jobban
az én leiki szemeimet, hogy értheffem és kedveljem az ISTENnek jó,
kedves, és tökéletes akaratját. Te
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Ditsoségct tulajdonítok Tenéked
óh én Menyei Atyám! a' ki engemet
részesé tettél,mind a'Te Sz. Fijad
által szereztetett váltságban,mind
pedig a'Te SE.Lelkednek drága kegyelmeiben,el-petsételtél engemet
az által magadnak amatellyes Váltságnak napjara, újonnanszűitélengemet az élő reménységre, meg-világoíitottál értelmemben efméreedre,meg-szentelted akaratomat a'
Te engedelmedre, fiúi, (leányi)
bizodalmatszerzettélaz én szívemben: mert a' Te Lelked tészen tanúbizonyságot az én lelkemmel arról , hogy én Tenéked kegyelemb 1 fogadott fiad/leányod)vacyok,
és bizodtlmafon szólíthatlak Tégedetfcerelmes Édes Atyámnak. Ö

vagy az erinek és hat a1ómnak Lelke;
mútaffad-meg a' T nagy erődet, a'
bűnnek én berniem-való er'itlenítésében,hogy ne uralkodjék az én
G8
ben-
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dokságait: mert meg-undokitatott ajakit vagyok, hogy e'képen az én nyelvem hirdethette azURnuk tsudálatos dolgait. Lágyitsd-meg, óh mennyei Túz! az én kemény, engedetlen szí vemet, és mintegy olvaszdmeg,az Önként-való szent engedelmességre. Sebesen zugó-szél Ion a'
Te vagy a' kegyelemnek és könyörgésTe j Ö veteledkor, fújj az én/ivemnek
nek Lelkesén olly gyarló vagyok,
kertére-is, hadd folyjanak annak dráhogy mit, és miképen kérjek, nem
ga illatú ferfámai. Oh lelkemnek
t udom;esedezzélazért Te én benne
kedves Vendége! ne engedjed,
ki-mondhatatlanfohászkodáfokkal.
hogy meg-szomorítsalak, és TégeTúzes nyelveknek formájában
det magamtól el-idegenítselek, hajöttél-vala-el a' Tanítványokra; óh
nem követtem mindenekben a' Te
mennyei Tisz! gyúlazd-fel az én
vezérléfedet, vezéreltetvén Te tőfeívemet-is Istenibuzgósággal, és
led az Idvezségnek egyenes útán,
szentszeretettel,illetted meg az én
gyozz-meg engemet, és fedj-meg
ajakaimat. Vegyed-el azoknak unG 9
hatdokbennem, hanem uralkodjál Te az
énfcívemben, lakozzál abban, mint
élo Templomodban, erősíts-meg
engemet minden kísértetek, és
nyomorúságok ellen, hogy azokban el ne tsüggedjek, hanem diadalmafnál fellyebb-való légyek.

PÍÍNKÖSTI

hathatófan d bünr'til, az igazságról,
és az Ítéletről, hogy így érezhezíTera
azidvezitésnek örömét, a' békeség,
az igazság, és a' lelki öröm töltsebé egészen az én szívemet.
Oh melly könnyű vala Tenéked
a'Tanítványokategyszempülántásban ollyan mennyei erővel, és kegyelmeiddel fel-ruházni, hogy minden akadályokat meg-győzvén,
nagy bátorsággal hirdették az E vangvéliumat ez egész világon, fok Népeket és Nemzetségeket meg- hódoltattak, és a' Hitnek egységére
egybe- gyűjtöttek.
Tselekedjed
moít-is óh URnak Lelke! hogy
minden emberi okoskodások, mcllyck az igaz Illeni efméretnek ellene-

Kónyörgés.

zií

ne-állanak, foglvúl viteflenek a'
KRISTUS JÉSUS engedelme alá,
és minden magasság,melly fel-emeli magát az ISTENnek Országa ellen, aláztaísék-meg vezéreltessékfeé Te általad a' Pogányoknak tellyessége, és az egész Izrael téríttessék-meg. Ámen.
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XXVI. KARÍTSONI Könyörgés.
űnös Emberi Nemzeten Atyaiképen könyörülő, gazdag kegyelmű, változhatatlan ígéretű, Sz.
IS rEN! Kinek tanátsod mind örÖkké meg-áll, minden akaratodat
véghez-viszed, minden ígéretedet
bé-tellyesíted. Te mondottad, és
nem tselekednéd-émeg? Teszólottáí,

B
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Sz Angyalok-is e' mi Váltságunklottál, és nem tellyesítenéd-é-bé ?
nak munkájába bé-tekinteni, de
Te magad hirdetted leg-elsőben
nem láthatták vóltaké.pen, hanem
Idvezségünk felol-való titkos tanáminekutánna a' Te Szent Fijadnak
tsodat, és bdlts akaratodat, ígéremeg-jelenéfe által ki-nyilatkozott,
tet tévén az el-efett Embernek ama'
látták ök-is, és igen örvendeztenek
kígyó'fejét meg-rontó Aszszonyie'képen énekelvén: Ditsőség Maállat' Magvárói, e' Világnak Idvegaságban az ISTENnek, Békejség[e
zítojérÓl; hirdettetted ezen ígéreFöldön, és az Emberekhez jó-akarat.
tedet fok részben a' Te Prófétáid
Mennyei Angyal által hirdetetted
által, végezetre, a' Te egyetlen-egy
szülött Fijad által bé-tellyesítetted: ezt az örömet az embereknek, a'ki•Mert minekutánna eljött a tellyes id'i.is a' meg-félemlett Pásztoroknak
ki-botsdtád a" Te Szent Fijadat e Vi- meg-jelenvén, így szóla : Ne félj elágra, ki Jffőnyi- állattól lett, és tek! hirdetek néktek nagy örömet, melly
az egéf Népnek örömére léfen: SzüleTörvény alá adta ma-gát, hogy a'
tett néktek d Megtartó, ki az UR
kik törvény alatt valának,meg-válKR1STUS, a Dávidnak városában.
taná,és fogadott fiúságot vennének.
Tsudálatos dolog, óh Bolts ISTEN!
Nagy kívánsággal kívántának a'
hogy
Sz.

tett

tett, mi érettünk Emberré lett. Mi
lehet Felségesebb az ISTENnél ?
mi lehet erőtlenebb és gyarlóbb az
embernél? De ímé a' Te Szent Fijad, mikor ISTENnek formájában
vólna, nem állítá ragadománynak lenni ISTENnél-való egyenlőségét, hanem ö magát meg-üresíté, folgai formát vévén magára, hasonlates lett az
emberekhez, emberi ábrázatban találtatott, mint Ember, és igy, a'két
egymáftólkülömböző dolgot ó magában egyesítette, a' mellyel tellyes bizodalmat adott minékünk
a' felöl, hogy mi-is a' Te veled-való egyesülésre( a'melly;
bol a' bun által ki-eftírk vala, ) ö
benne, és ő érette, viszontag felvétő-
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hogy Te a'Kezdetben teremtéd az
Embert a' Te képedre, és hasonlatosságodra; de fokkal tsudálatofabb
a' mi szemeink előtt, hogy a' Te Sz.
Fijad mihozzánk mindenekben hafonlatossá lett,a'bunön kivul. Tsudálatos a'mi tetteinknek és tagjainknak Te-t( led-való bőlts alkotása;
de fokkal tsudálatosabb az hogy amaz IGE, a' ki a' Kezdetben vala,
a' ki IsTENnél vaía, sót a' ki ISTEN
vala, az az IgeTefttélett. Nem
tsudálkozhatunk már azért azon,
hogy az ég és föld,és azonnlévők,
az emberért teremtettenek, minekutánna az, a' ki által mindenek teremtettenek, és a ki nélkül fem mi
nem teremtetett, valami teremte-

UR: tsudálatosnak, tanátsosnak,
eros, hatalmas ISTENnek, örökké-válóságnak Atyjának, békeségnek Fejedelmének. A Seregeknek
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vétettünk; ö a'mitermészetűnknek
rékesévé lett, hogy minket tenne
az Jíteni természetnek részeséivé ;
Oh lén lelkem légy háládatos a' te
ISTENeahez, a' ki tégedet teremtett, mikor még femmi volnál; a'
ki( tégedet meg-váltott, mikor a'
bűnben hevernél, és a' ki tenéked
az o Szent Fijában ki-mondhatatlan
mennyei örömeket feerzett.
Örvendek Te benned én JÉSUSom! örvendek tellyes szívvel a'
Te szűletéfedben. Ha az Angyalok örűlrenek ezenn, fokkal méltábban mi bűnösök :mert nékünk született a' Gyermek,nékünk adatott
a'Fiú, .kinek vállán vagyon Fejedelemség, kinek Névét nevezi az
UR

Urának buzgó ferelme

mivelte ezt.

Bóldog feületés a' Te születéfed,
idvezséges meg-jelenés a' Te megjeienéfed: mert e' végre jelentélmeg, óh ISTENnek Fija! hogy az
Ördöginek munkák el-rontsad, és
meg- szabaditsad a' Te Népedet
minden bűneiből. Órvekdezzen
az Ég, örvendezzen a' Fold: mert
el-jött, a' ki a mennyet és a' földet
egybe békéltesse. Örvendezzenek a' bűnösök: mertei-jött a'bűnösöknek Idvezit'je. Örvendezzenek minden népek: mert el-jött
a' né-

éh

óhURJÉSUS! hogy én-is naponként jobban-jobban által -változtattam a' Te képeire és ábrázttodra. Tégedet tzereffen, Te benned gyönyörködjék az én lelkem,
Tégedet efmérjen, Tégedet tifeteljen, mint egyetlen-egy IDVEZlTÖjét,ez egész Föld' kereksege
Te általad tartassék-meg minden
helyeken a Te VálasztottWnak
Serege, Ámen.
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a' népeknek régen óhajtott kívánságok. Imádlak Tégedet Édes IDVEZÍTüMet szívemnek alázatosságából, a' ki ennyire m e g - a l á z t a d
magadat érettem, hogy engemet
fel-magafetalnál, szegénységben
születtél, hogy engemet a' mennyeiekben gazdaggá tennél, Bethlehemben, a' kenyérnek házában,
születtel, hogy énnékem lennélörök életre tápláló Kenyerem. Ha
ez a' háládatlan világ Tégedet a' Te
feületéfedkor tsak egy illendő szállás-adással-ismeg-nemtisztele;imé
én, az én szívemet Tenéked ajánlom, készíts abban Te magadnak
kedves lakó-szálláft,fogantassál éi
formáltassál énbennem lelkiképen

XXVII.

UR'

VATSORájA előtt ISTENnelvaló Szövetséget meg-úji'ló Léleknek Könyörgése.

ISTEN! igen irgalmas ISSZent
TENem, és Atyám a' KriftusJÉ-

ni, mellyért Tenéked elég hálákat
nem adhatok; Teáz én lelkemet a'
haláltól meg-mentetted a'sátánnak
hatalmából ki-vévén, az én Szívemet meg-lágyitottad, idvezitéfedre vágyakozó kívánságot Szerzettél
énbennem, a'Te frigyedbe engemet bé-vettél, hogy lennél nékem
ISTENemmé. De óh én ISTENe!
melly-igenfcégyenlemés átallom,
hogy a' Te buzgó Szereteteddel illyen gyengén gondoltam, és kevésbé indúltam a'bíínnek bennem - való el-rontására; az én veszetségim
nagy erőben vágynák én bennem,
miVel azok ellen illendőképen nem
vigyáztam, és imádkoztam. Te
előtted, óh Szíveknek Vi'sgálója!
tudva
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-JÉSUSban! Fordítsad én reám a'
Te Szemeidet, nem a'Te haragodban,- a'melly re igen méltó volnék,
hanem a' Te nagy kegyelmedben
bátorkodom a'kegyelemnek Széki'
elelbe-járúlni, mellyet minékünk
nyavalyás bűnösöknek fel-állítottál a'Szövetségnek drága Vérében,
kívánok Te veled szólni, jóllehet
por és hamu vagyok.
Nintsen, mit vigyek Tc elődbe
hanem az én lelkemnek febeit: mert
telteitől Született teít vagyok, és
terméSzet Szerint haragnakfia, (leánya.} Fel-találom ugyan magamban, hajói meg - vi'sgálom, hogy
Te em emet ingyen-való kegyelmedből kezdettél magadhoz vonni,

tam , hogy-fem mint a' Te f&ereteteden; óh melly-igen meg-sértettem a' Te Ditsoségedet, Te rólad, Mennyei nagy Felségről-való
illetlen gondolataimmal.
Ha véghez-vittem-is a' Te tiszteletedet, mellyet a'Te Beszédedben parantsoltál,óh melly fogyatkozott vólt az-is; a'Te dicsőséged,
tol-való szent félelem, a'szívbélí
buzgóság, a' Te dits''itéfedre-raló
kívánság, olly kitsiny vólt én bennem , hogy ha a'szerintkellene Te
tőled meg-ítéltetnem, el kellene
a' Te színed elol örökké vettetnem
A'Te szentséges Neveddel melly
igen viszfaa-éltem, hijában, sot
gonoszúl vévén az énajakimra!

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

tudva vagyon, melly fok tifetátalan indulatok emelkednek az én szívemben, mellyeknek nem igyekeztem illendőképen ellene-állani, és azokból olly sok vétkes beszédim és tselekedetim szirmaztanak, a' melly ek ellydl- haladják a'
tengernek fövényeit,
A' Te szentséges Törvényedet
egészen meg-rontottam. Tégedet
kell-vala feeretnem mindenek felett; de én nyomorúk bűnös magamat, és a'teremtett dolgokat fellyebb szerettem nálladnál, a' miden a' teltnek és a' vérnek engedelmeskedtem inkább, hogyfem
mint a' Te beszédednek, és e'világnak múlandó javain inkább kaptam,

Meg-hagytad ÜR ISTEN a' Te
Törvényedben, hogy szereflem
felebarátomat, mint szintén magamat; de e'béli fogyatkozáfomat-is
eléggé ki-nem mondhatom, a' felsöb-

sobbeknek tartozó hűséget, ergedelmességet, tiszteletet illendőképen meg-nem adtam; azalattamvalókhoz gyakorta keményen,
gondolatlanúl, és békételenűl vifeltem magamat, az enyimeknek
lelki javok iránt kevésbé fcorgalmatoskodtam.
Mellyfcokkfxor vigyázatlanságomból Felebarátomat meg-botránkoztattam : és fok alkalmatoíságot el-múlattam,mellyben a.zölelkének vefeedelmérol meg- inthettem vólna, gyakortakitsíny megbántodásom-is felebarátom ellenvaló haragra és gyűlölségregerjesz*.
tett!
Meg-fertérettem magamat fok
II
tfr-
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A' kegyelemnek ef2kozeit,mellyeket a' Te tifcteletednek napján,
és egyéb napokorv-is énnékem engedtél, könnyen és háládatlanúl elmulattam, nem igyekeztem az én
időmet úgy meg-nyerni, hogy a'
Te útaidnak, és tulajdonságaidnak
meg-efmérésében nevekedjem, a'
Teveled - való titkos és belső táríalkodásban magamat kevésbbé
gyakorlottam, hogy az én lelkemnek nyúgodalmát Te benned kereílem vólna.

Melly-igen kevésbé igyekeztem
az én nyelvemet szentul igazgatni!
söt azzal az én felebarátomnak kssfebségére és bántására éltem.
An-

Annál-is inkább miképen állhatok-meg Te előtted, ha minden
r»ndetlen gondolataimat,és kívánságaimat számba-vészed,és Szentséges színed'eleibe-tészed, a'mel1 vekről kitsoda emlékezhetnékmcg vóltaképen,és ki tudhatná annak Számát?
Szent I S T E N ! én Te előtted
fogadáft tettem , és fokfeor megújítottam , hogy a' bűnök ellen erofebbenhartzolok, és nagyobb igazsággal fognék járni a' Te útaidban;
de° jaj! melly roszszúl tellyesítettem-bé az én fogadáfaimat! Te
el'tted állok moftan,mint szövétségednek meg-rontója, a'ki egyébre nem volnék méltó, hanem hogy
H 2
a' Te
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tisztátalan gondolatokkal, éstselek ed etek kel, az én szívemnek híjában valósága gyakorta ki-mútatta
magát a' hivalkodó beszédekben,
és haszontalan tárfalkodáfokban.
E' világi jók iránt felettébb szorgalmatoskodtam, felebarátomnak
kárát, a'mennyiben tőlem lehetett
vólna, nem igyekeztem el-fordítani, az én hivatalomban, a'magam
hasznára néztem inkább, hogy-fem
a' közönséges jóra, az én szívemet
és kezeimet gyakorta bé-zártam a'
szukölködök előtt.

Emlékezzél-mega' Tekeferves ha-

lálodról; emlékezzél-mega' Te ke-

gy elmedről, melly el engemet megelőztél, mikor még az ón véremben
fetrengek vala. Abban helyhezteted a' Te ditsöségedet, hogy Te
ollyan Jó Pásztor vagy, a' ki az eltévelyedtet fel-kerefed, ollyan
Orvos vagy, a'ki az halálos beteget meg-gyógyíthatod: mutasdmeg azért én bennem-is a' Te hatalmadat. Te vagy az ISTENnek
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a'Te kemény fententziádat ki-mondanád én ellenem, és ha Te hozzám-való hűségedben véghetetlenül állhatatofabb nem volnál, mint
én hozzád-való hűségemben, mi
lene belőlem nyomorult bűnősből?
tehetnél engemeta'Teiszonyú kemény haragodnak tzéljáúl.
De, óh mi könyörülő FŐ Papunk, UR JÉSUS! a' ki a* Te Atyádnak Jobbján űlsz, hogy esedezzél a'Te Népedért, légy az énSzószólóm-is, és esedezzél érettem,
hogy a ' Te Szent Atyáddal m eg-békéltefíem. Emlékezzél-meg a'Te
örökké-való fieretetedröl, mellyből érettem kezességet vállaltál,
minekelőtte még nem lettemvölna;

B(írártja,ki el-véfedé világnak bűneit,

vedd-el én rólam az én számtalan
bűneimet, híntsd-meg az én szívemet a* Te Véreddel, az én lelki mezi tel ensége*net fedezd-él érdeme.lTVok és
fejér
/»-
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sével, gyógyítsd-meg az én megnem másképen, hanem tégedet illefebesult lelkem efméretit. Oh kető módon kívánok te veled egyegyelmes IDVEZITO! mondjad ezt
sülni. Az én romlottságom és veénnékem: Bszzálfijam,
(leányom,) szetségem nagy tereh gyanánt vameg-botsáttattak á Te bűneid, hogy gyon énnékem, a'melly alatt el-fáígy a' Te hozzám-való jó kedvedradtam, gyulolem'sutálom, valaböl bátorságot végyek a' Te kemi még én bennem te ellened-való
gyelmednek Asztalához-való járúvagyon. Újonnan te előtted ellelásra.
ne mondok a Sátánnak, e' VilágJól tudom én azt óh Sz ISTEN!
nak, és minden bűnöknek, kívánok
hogy Te kívánsz meg-szenteltetni
azok ellen a' te vezérléfed alatt
azoktól, a' kik Te hozzád közelímind végiglen hartzolni, magamtenek. kívánok én-is valóságos
nak és minden teremtett állatoknak
szentségben Te hozzád jutni: mert meg-tagadásával tégedet óh ditsöszentség nélkül Tégedet íenki-is
séges Szent Háromság vallak szönem láthat; ha arra-való tehetsévetséges íSTENemnek, tenéked
gem igen gyenge-is; de buzgó kíajánlom magamat egész szívemböl,
vánságom meg-vagyon, hogy én
hogy tijéd legyek ez életben, és az
örökH 4
nem
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örökkévalóságban. Kész vagyok
Oh igaz-mondó ISTEN! negertégedet, óh szeretetre méltó ISjedj-fel én ellenem, ha én nyomoTEN! tellyes szívembol, minden
rúk bűnös a' te szent Ígéreteddel,
erőmből szeretni, és az én Felebamelly el-nem múlik, ha az Ég és a*
rátomat, mind szintén magamat.
1 <fűid el-múlnak-is, bátorkodom téDe esmérem az én gyarlóságo- :
gedet én hozzám nagy alázatosságmat, és az énszívemnek természeti
gal
kötelezni, tellyesítsed-bészent
tsalárdságát, a' melly az én szent
szandékomat gyakorta hijában-va- ígéretedet énnékem nyavalyás bűnösnek; femmit te elődbe nem vilovátéfei, nem vagyok alkalmatos
hetek, hanem a' mit teadszelébb
ÍZ én meg-újított fogadáfjm közzuj
énnékem, nintsen nékem egyéb,
tsak leg-kifíebbiket-is a' te erőd nél.
hanem
minden jótól üres, meg-vekül bé-tellyesíteni, nem-is bátorfeett, tisztátalanszívem,tégyed azt,
kodnám azokra magamat ajánlani,
és készítsed te magad a'te szent laha tenem ígérted vólna Lelkednek
kó-helyeddé, ne hagyjad, hogy az
erejét a' te szövetségedben azokén szívemben, mellyet tenéked anak, a' kik azt te tőled alázatos szíjánlottam,
valami légyen, a*melly
vel kérik.
te ellened pártot ütne, rontsd-el
Oh
H 5
ab-

Uralkodjal abban, így lészen, hogy
mindeneket tehetek te általad, a' ki
engemet meg-erosítesz. így lészen,

hogy az én fogadáfimat bé-tellyesítem, és tiszteségedre-való edény
lészek. URam halgass-meg, URam
légy kegyelmes, URamlégy figyelmetes, ne kéfedelmezzél, te magadértlétf IS i ENem, mert én a' te
Nevedről neveztetem, Ámen.
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abban, és oszlaflad-el valami a' te
Királyi-Páltzádalá nem akarná magát hajtani. Oh Izraelnek Erdsség;e! vigy engemet hathatófan a' te
Evangyéliomodnak engedelme ali'
Az a' kívánság,mellyel kívánok
a' belső Ember szerint, az Életnek
erejében részesulni, indít engemet
a' te kegyelmednek Asztalához-való járulásra, óh áldott JÉSUS! vaj?
ha az én gyenge Hitemmel tsak a'
te Köntösödnek peremét illethetném, azonnal meg-gyógyúlna az én
Lelkem. Izraelnek PJ/tora! hal-

vétele
el'ott való Könyörgés.

X X V I I I . UR' VATSORÁJA

CZeretettel és irgaltnassággal tel^ lyes Idvezítö! azon vagyon
gass-meg,jelenjél-meg
te,ki ül/a" már
Ké- szintén az én Lelkem, hogy a'
rubimokon, világosítsd Sz. Ortzddat te Évangyéliomi kedves hivatalodm rajtunk, és leg-ottan meg-tartatunk. ra ezennel a' te kegyelmednek AszJőjj-bé az énszívemben, élj, és
talához járuljak,ha egykormeg-in11 6
dúlUral-

hogy azok vezéreljenek, és bé-vigyenek engemet a'te Sz. Heljedre.
Vonj engemet te utánnad, és teutánnad futok; Senki nem mehetr Te
hozzád, óh Világnak Idvezitöje!
hanemha az Atya vonándja azt, éreztetted én benn em-is Lelkednek hathatófan és édesdeden vonó erejét,
a' midőn te hozzád kívánkozom.
Vonj-el engemet magamról, vonjel minden teremtett dologtól, hogy
Hitemnek szárnyaival a látható
dolgok felett te hozzád az Egekben
emelkedjem. Toltsd-bé az én fejvemet a* te Szentségedtől ésDitsöségedtöl-valószentfélelemmel; de
egyszer'smind a' Hitnek bizonyos
bizodalmával-is, hogy a' te kedves
H 7
híva-
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dúltanaka'teirgalmasságaidteben*nod a'szegény bűnösön-való szánakozásra, essék-mega' te könyörülő
szíved az én nagy tehetetlenségejr en ésnyavalyáíságomon. illendő
készülettel kellene te hozzád közelítenem;, de én még az én alkalmatlan vóltomatnem gyözhettemmeg magamban. Oh melly üres az
én szívem még a' szent indulatoktól, melly tellyes kételkedéttel;
úgy-hogy alig mérek illyen gyarló
állapatban te előtted meg-jelenni.
Hol találjak az én szívemnek illyen szorongattatáfi között tanátsot, és fegítséget? bizonyára tsak
te nálad. Kuldjed-el azért a' te viJágosságodat, és a* te igazságodat,
hogy

Haáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
Székelyudvarhely

hivatalodra rettegés nélkül járúlböl és undokságokból-való ki-tiszhaíTak a' te kegyelmes Színed eleitulására, moss-meg engemet-is vabe. Nem készíthettem el magamat
lóban az én bűneimből a' te Véred
eléggé, és láthatsz én bennem fok
által, és ékesíts-fel a' te Lelked álfogyatkozáfokat, a' mellyek tenétal, minekelőtte a'te Sz. Helyedre
ked nem tetszenek; én meg-vallom,
bé-mennék. Érzem én bennem a*
hogy nem vagyok arra méltó, hogy
te hozzád-való kívánságnak szikráaz énszívemnek házába j jj, állok
ját,kérlek tégedet, gerjeszd-fel azt
te előtted,mint régentén Jósué Pap,
én bennem, hogy gyúladozzon az
szennyes ruhában, de te melly kön- én szívem te hozzád.
nyen le-vetkeztetheted én velem
Te rendelted a1 te Sz. Vatsoráa' te Lelked áltál, ( mihelyen adat veled-való egyesuléfemnek Sz.
karsz,) az én bűneimnek szennyes
eszközéül. Oh Lelkemnek élete és
köntösét, és fel-öltöztethetsz a' te
gyönyörűsége! végy engemet köIgazságodnak szép Ruháiba? Te
zel ebb-való tár fal kodásr a te veled,
vagy ama1 tifi'a Kút-Fo, a' melly
az én elmémnekszemeivelszemlélfakadott a' Dávid'Házának és a' Jétesd a' te szépségedet, enyhítsdrusálem' Lakoíinak minden b ánökmeg az énszomjúhozószívemeta'te
böl
H 8
fce-

Szeretetednek olly bizonyos voltával , hogy én az által meg-erosítetvén, félelem nélkül feolgálhaflak
tenéked életemnek minden rendében. Te az én szívemnek ajtaja elött állasz, és zörgetsz, hallom örömmel a' te szódat, meg-nyitom
az énszívemet, jöjj-bé óh Áldott
JÉSUS! ^ hogy én teveled vatsorálhaíTak, és te-is én velem. Te vagy
az én hűséges Táp üröm, ne engedj
engemet a' te gondvifeléfedben
meg-fogyatkoznom. Te vagy min-
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irgalnassagoddal bátoríttatom, a'
kegyelemnek minden javait te t:>
led kérni: mert azért jöttél e'Világra, hogy mi bűnösök te általad
életet, és tellvességet végyűnk,te
hívfe minket azokra, és ajánlottad
minékünk leg-nagyobb ígéreteidet,
a' mellyeket te elődbe mutatok,és
egészen azokra támaszkodom, származtassad azért nagy b'ivséggel az
én Lelkemre ama' Mennyei Mannát, a* mellyel tápláltatom az örök
életre, és a'r te kegyelmednek foden jókkal bövölkódö Mennyei Királyamatjait toltsd-ki az énszívemlyom !részeltessbovmértékben a* te
ben, hogy e'képen meg-elégítteskegyelmeidben. Nem volnék tifem, sot a' te szeretetednek tengegyan én méltó a' mor'salékokra-is;
rében egéfeen bé-merűljek, tégedea'tebeszédeddeJ és ingyen-való
det ditsérhesselek, tenéked hálákat
irgalH 9
ad-
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aohailák, óh egyetlen-egy FŐ Ja-remi mindörökké, Ámen.

Q

Kenyérnek elvételekor való
Fohdszkodds.

Életnek Kenyere! óh el-rejtetett Manna! a'ki te hozzád
mégyen, meg-nem éhezik; a ki te
benned hifcen, meg-nem szomjúhozik; Te hozzád mégyek, és az
én Hitemnek kezeivel el-fogom azt
az Igazságot, mellyet egyszeri tökéletes áldozatoddal szerzettél,
hogy a* te Szent Atyáddal meg-békélteílbm, és Lelked' erejével bírhattak. Te légy ezután az én életem, hogy te élj én bennem, és énis élhettek tebenned mind örökké,
Ámen.
XXX.
H

( ^ H kegyelemn k kimeríthetetW
len Kútfeje, UR JÉSUS! Ki
a'te Szent Atyádnak haraggal tellyes, keferu Pohárát meg-ittad érettem: hogy én az Idvességnek és
kegyelemnek Pohárából ihatnám;
az én Lelkem szomjúhoz tégedet,
enyhíts-meg engemet a' té kegyelmeidnek folyamatjaival, hogy örömmel merítsek vixeket az Idvezí tcnck Kútfejeiből, tölts-bé engemet szeretetednek italával, hogy
a' mik-épen szerettél engemet, és
adtad re magadat én érettem: azonképen én-is szerettelek tégedet, és
magamar egészen tenéked ajánlhasfam, Ámen.
XXXl.
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XXX. A Pohárnak elvételekor
való Fobíijíkodás.

meg-újítál. Ditscret, ditsőség adafsék örökkön örökké Tenéked,UR
való Hálá -adás.
J É S U S Kriftus, Élö T S T E Nnek
Szent
Fija ! én IDVEZÍTOM , én IMRök Életnek el-fogyhatatlan
MÁNUELEM ! hogy ingyen-való SzeKútfeje, a' te id vezi to kegyeltetetedbol
le-szállottál az Egekből,
medet éhező és Szomjúhozó Lélekés
érettem
Tennen magadat megnek bdvséges meg-elégítoje, köaláztad, engedelmes lévén az halányörülő Mennyei Atyám a'JÉSUS
lig,
még pedig a' keresztnek haláKriílusban! Ki, úgy fierettede Világot, bogy a' te egyetlen-egy Fijadatláig. Ditsoí telek Tégedet,lelkemnek drágalátos Vendége, Édes JÉadtad érette, hogy valaki hifim őbenSUSom! kí a'Te Szeretetednek emne, el-ne veffien, hanem örök élete lélékezetét mái napon-is a' Sz. Vagyen. Áldott légy mind örökké nyatsorában Szemeim eleibe terjeSztéd,
valyás bűnösökén könyörüld Édes
a' Te Sz. Asztalodról lelkemet élAtyám, hogy ingyen-való kegyelteted,^ Te ki-beSzélhetetlen feemességedbÖl rajtam-is bűnös fiaretetedet lelkemben ki-óntéd, ardon, (leányodon, ) könyörültél,
ról bizonyossá tettél, hogy Te az
ki az én Szívemet moítan-is örömén
mel bé-toltéd, és engemet egészen
meg-

Ó

vétele után
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énnékem, hogy Te, mint Életnek
valóságos Kenyere, elégséges erőt
adsz, énnékem az én lelki életemnek meg-tartására és meg-erösítésére, ezt a1 Te szent Jegyedet és
Petsétedet terjesztem azért Te
elődbe, óh igaz-mondó I S T E N !
óh J E H O V A ! a' kiben minden
Ifteni ígéretyek lettenek Ugyanokká és Ámenekké. Emlékezzél-meg
rólam a' Te jóvoltodból; tellyesítsd-bé énnékem sz. ígéreteidet,
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én lelkemnek Vőlegénye vagy, én
pedig Te Jegyefed^ és tulajdonod.
Vajha tökéletes hűséggel magamat
egészen a' Te szolgálatodra adhatnám, éshálá-adó áldozatul Tenéked állathatnám.
Éledezem azért Tenéked lelkemnek leg-kedvefebb Kíntse édes JÉSUSom ! lakozzál állhatatosan az
énszívemben, mellyet moll újabban el-foglaltál magadnak; Addmeg énnekem a'Te'irgalmasságodrak fokasága szerint azokat,a'melly eket moftan el-petsételtél, hogy
én-is Tenéked meg-adhaííam az
én fogadáfimat, mert én Te nálad
nélkül fem mit nem mivelhetek.
Újonnan bizonyos Zálogját adád
én-

's tégy engemet, mint egy jelt, a' Te
karjaidra, és mint egy petsétet: a' Te

f ívedre, hogy az én lelki útazáfomat ez életnek firalmas pusztáján
a' mennyei Haza-felé ezután nagyobb erővel és igyekezettel a' Te
sz.
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való Háld-adás.
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valamellyek engemet Te hozzád
nem vezérelnek. Adj énnékem bátorszívet minden kísértetek és nyomorúságok között, a' mellyeken
kell énnékem által-mennem a'Mennyeknek Országába, hogy azokon
a'Keresztfán-való Halálodnak ereje által, én-is gyözedelmeskedhesfem; újíts-meg engemet e' végre
naponként a' te Képedre, és Szent
Lelked által változtass-által jobban
jobban engemet a' te Ábrázatodra.
Tselekedjed édes JÉSUSom! hogy
mindenszándékom és igyekezetem
ezután a' te dits ''ségedre tzélozzon,
az én ajakim szüntelen a' te ditséretedetbeszélljék, az éntselekedeteim Sz. Törvényed szerint-valók
íégyenek.
És
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sz. Rendeléíednek ösvényén folytathaíTam ; Kész-is vagyok Édes
JÉSUSom Tégedet követni: de
kérlek édes Megváltóm! tarts engemet kézen-fogva, és a' Te szemeid vigyázzanak én reám szüntelen , a' Te Szent Lelked vezéreljen
engemet az egyenes úton: munkálódván én bennem e'világnak, és
a' világi múlandó dolgoknak megútálását, hogy az én szívemet a'
hijába - valóságoktól el - fordítván,
egyedül tsak Te reád függeszszem
Idvezségemnek Kosziklájára.
A' Te nállad-lévo gyönyörűségek, mellyeknek édességét moftanis lelkemmel meg-ko{loltatád,gyalöltesse-meg velem mind azokat,
va-
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Könyörgése.
TZraclnek Pásztora, Népednek vezérlo URa, mindenható, mindenütt jelen-való ISTEN! ki minceneket látsz; jól-lehet te láthatatlan

lan vagy, mindazáltal közel va^y
mindenikunkhez: mert te benned élünk, mozgunk, és vagyunk, mindeneket te igazgatsz a' te böltseségeddel,tartasz a'te nagy hatalmaddal Te tudod a' mi ülésünket, felkelésünket, a' mi ösvényeinket, és
le-fekvésunket környul- vészed,
minden mi lkainkat jól tu iod. /%
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És mivel-hogy én nem-tsak te
veled, hanem a' te titkos Tettednek Tagjaival,'s minden Hívőkkel
újonnan a' te Antalodnál egyesültem; adjad, hogy itt e' földen a' te
Szenteidnek egygyességében gyönyörködjem, és az Atyafiúi szent
Szeretetben épüljek, éljek e'képen
tenéked, hogy tenéked halhattakmeg, hogy mind életemben, mind
halálomban egyedüla'Tijéd leheffek, Ámen.
XXXII. ÜTON-jáRÓNAK Reggeli

Igazaknak út jókat kedveiled, a hitetleneknek ösvények pedig te előtted elvé f, a teszemeidvágynák a téged'
félőken, hogy meg-őrizzed őket
szuntelenul, nem hagyod-el őket,
fem el-nem távozol Ö tölek, mig
bé-tell^esited irántok-való gondolataidat.
Dicsérlek tégedet én ISTENem,
huse-

Reggeli Korry'órgéfe.
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Életemnek és dolgaimnak Vezére Szent ISTEN! a' te Nevedben
kezdek e' mái napon az én rendes
és szükséges útamnak követésére,
jól tudom én azt, hogy az Embernek úta nintsen az ti tulajdon hatal-
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UTÓN-jáRONAK
hűséges onzo Puszcorom ! Kinek
Szentséges Szemeid vigyáztanak
én reám minden időben, közelebb
ez el-múlt éjtszakában, bé-fedeztél-vala engemet a' te oltalmaddal,
Angyalidnak örizetével környulvettél,azért nem közelíthetett hozzám femmi veszedelem, meg-nyugtatád, meg-újítád el-bádjadott tagaimat, e' mái napra által-tettél békeségben a' te nagy irgalmadból.
Oh melly bóldog az, a' ki a' te oltalmadban lakozik mindenható ISTEN! és a'ki a'teszárnyaidnak árnyékában nyitghatik! mert annak
fem az éjtszakának félelmei, fem
a' nappalnak vef7.edelmei femroit
r.jm árthatnak.

mában, fem az itton-járénak, hogy az

ó magajáráft igazgaffa.
Te vagy az
a' hatalmas UR, a* kia'tijéidetboltsen vezérled, békeségessé és szerentséssé teheted bé-meneteleket
és ki-meneteleket.
Tenéked ajánlom egész ütozáfomat, végy engemet hiíséges oltalmad ésvezérléfed alá, a'te kegyelmes Ortzád járjon előttem, a' te jóvóltod kövessen engemet. Megparantsokad a'te A^y-dklr^-; V ;e
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Híveid felöl, hogy meg- őrizzék ő-j gem' fel-tett jószándékimban,hogy
ket az ő rendes útjokban, küldjed- azokat boldog elö'-menetellel végki énnékem-is a' te kísérő és védel- hez-viheíTem.
mező Angyali Seregedet, nem küTerjeszszed szemeim eleibe e*
lönben, mint régenten a'te Szolmoílani útozáfommal, hogy tsak jögádnak Jákobnak, aki midin látta
vevény és idegen vagyok e'földön,
vólna azokat, minden félelmek el- miképen az én Atyáim-is, e'Világlen bátorságot von az d útának : ra-való jövetelem, innen-való kifolytatására, ezt mondván: /S-l menetelemnek kezdete: mertninTENnek Serege ez: ürizz-meg en- tsen itt waradandó Vdrafom, hanem
gemet a' gonoszoknak ártalmas jövendőt .kell kerefnem.
Ne engedszándékokellen,örizz-megminden !jed azért, hogy e' Világi gondokkal
szomorúefetekellen, a'mellyekén annyira meg-terheljem az én Lelrajtam a' te Örizeted nélkül könkemet, hogy az Idvezségnek útjányen meg-eshetnének, tartsd-meg ; ban elö-ne mehetnék, hanem azokaz én egészségemet, parantsold-ki
tól mennél inkább meg-uresítfem
a'szükséges eszközöket ésalkalmamagamat, hogy az én pálya-furáfotosságokat énnékem, tanátsolj en- ' üjat jobb móddal és könnyebben
gem'
el-

el-végezhettem, függesztvén az én
fZiveraet egyenefen ama'Mennvei
fiazara; ne engedjed, hogyfeabjam magamat e'múlandó Világhoz
hanem az én tárfalkodáfom légven
te veled; mint régentén Énók: úgy
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útnak al kalmatlanságait, tsak a' maga tzélját el-érhesse; így én-is a'
Lelki úrozásban minden kedvetlen
dolgokat békével szenvedheíTek,
ama' kívánatos boldog nyúgodalomnak bizonyos reménsége alatt.
en -is jdrjakte előttedfüntelen.
faHlyen elmélkedéfekkel gerjeszd-fel
mts-meg engemet a* te útaidra, ne Iaz én hí vemet óh UR JÉSUS !
engedjed, hogy járjak a' hitetlenek-' nem különben, mint amazEmmanektanátsán, meg-ne álljak a'bá- usban menő Tanítványokat oktanosok útán; hanem a' te Törvé- tod vala, melléjek adván úti-társúl
nyedről elmélkedjem, és abban lé- magadat, és kedvessé tévéd útozágyen az én gyönyörűségem. Mi- fokat.
vel-hogy az én bújdosáfimnak eszE'-képen áld-meg UR ISTEN
tendei itt e' földön kevefek, és a- külsö-képen-is az én ki-menetelezok-is nyomorúságofok , adjad ,
met, és bé-menetelemet, tégyed
hogy mint az úton-járó békével
szenvedi mind az időnek, mind azkedvessé személyemet mindenek
előtt, tartsd-meg békességben az
I
enyíútnak
/

„

Könyörgése.
j^Zentséges Szemeiddel mindenekre vigyázó, erős, és hatalmas ISTEN! Kinek gondvifeléfed
ki-terjed mindenekre, kiváltképen
pedig a' téged' félőkre, kiket úgy
Őrizsz.

Őrizsz, hogy a' ki azokat bántja,
mint-ha szemeidnek fényét bántaná. Te vezérled vala régenten a'
te Népedet tsudálatoían nappal felhőnek, és éjjel pedig tűznek oszlopában , hogy fe a' nappalnak, fe az
éjtszakának veszedelmei ö nékiek
nem árthatnának. Te vagy a' ki
még ma-is tsudálatofan, de ditsöségefen vezérled a' tijéidet e' Világon való útozáfokban, felhőnek
oizlopa a' te titkos tanátsod, és felolekváló végezéfed, mellyet felettébb vi'sgálnunk nem lehet, hanem nagy engedelmességgel kell
követní'ink. Tűznek oizlopa a' te
kí-jelentettszent akaratod, a'melly
világoskodó szövetnek gyanánt vaI 2
gyon
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enyímeket, a'kiket énnékem adtál",
és minden te tőled vett javaimat,
míglen engemet-isbékeségben vezérlete viszszao hozzájok, hogy
örvendetes háláadáíTal ditsérheílelek tégedet, az eftvéli órákra juttatván engemet, vezérelj olly tsendes helyre, az holott bátorsággal
le-hajthafíam az én fejemet a'nyúgodalomra, a' te Sz. Nevedért halgass-nieg kegyelmefen, Ámen.
XXXIII. U T O N - JÚRÓNAK Eflvéli

EJIvéli Kény ürgéje. 161
zériéfedalá vészesz,bár tsudálatosnak, és nehézségekkel tellyesnek
látszsék a' mi szemeink előtt, de
mindenkor ditsöséges végxe vezérled.
Áldlak tégedet tellyes szívembol
közelebb e' mái napon rajtam fenn
tartott kegyelmes gondvifeléfedért, környül-vettél vala engem' hatalmas Őrizeteddel, minden veszedelmeket tőlem el-távoztatál, útozáfomban kegyelmefen vezérlettél, életemet a' veszélytol megmentetted, szívemetmeg-eméfetó"
bánatbanem merítetted, úgy-hogy
örömmel mondhatja az éli Lelkem:
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UTÓN - jaRONAK
gyon a' mi lábaink előtt, e' Világnak fetétségében, hogy azldvezsegnek útáról el-ne tévelyedjünk.
1 e rendelted vala-el a' te Népednek a' pusztában való utazását, a'
te akaratod szerint indulnak valameg, és a' te akaratod szerint nyúgosznak vala-meg azon az helyen,
a' mellyet mútatsz vala Ő nékiek.
Áldott légyen a'te Neved mind
örökké óh Sz. ISTEN! a' ki mind
Lelkemnek,mind Világi életemnek
dolgait vezérled bőlts tanátsod szerint; ha fokszor a'nyomorúságokban, és kétséges dolgokban nem
láthatom-is által, hová tzélozzanak
irántam való b'ilts gondolataid,de
tudom, hogy a' kiket hűséges vezérlé-

Az UR énnékem őr izom, az UR én-

nékem bé-fedezó árnyékom, az én
I 3
jobb
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jobb kezem felöl vagyon énnékem,
az UR meg-őriz engemet minden
gonosztól, meg-Őrizi az én Lelkemet a' v^szedelemtol, meg-Őrized
URam az én ki-menetelemet és bemenetelemet.
^ Vajha én-is meg-őriztem vólna
e'mái napon, és egész életemben
a' te Parantsolataidat, és azoktól
az én szívem el-nem távozott vólna! vajha tégedet és a' te félelmedet tökéletefen fcívemben tartottam vólna! de meg-esmértem és
meg-vallom szégyen-valláíTal te elötted e'-béli fogyatkozáfomat, a'
te Szemeid szüntelen vigyáztanak
az én jómra, az én álhatatlan szívem pedig óh melly hamar el-felejt-

lejtkezik te rólad! Ki tudná voltakép en tsak egy napi efeteit-is, ki
vehetné számban mennyiszer távozik-el a' te Törvényedtől ? ha

minden bűneinket meg-tartandod,
URam kitsoda álhat-meg te előtted.

Oh-nagy kegyelmi! ISTEN! az én
hüségtelenségem hozzám való hűségedet el-nem változtatta; hanem'
a' te irgalmasságodbóí iheg-emlékeztél én rólam, és kegyelmefen
tselekedtél én velem. Szívemnek
alázatosságából könyörgök tenéked, a' te Sz. Fijadért légy kegyelmes ennékem, botsásd-meg mindenbűneimet, mellyekért a' te jóvoltodat méltán meg-vonhatnád
én tőlem. Tégy jól én velem, hogy
I 4
míg

feív-

szívvel azt mondhaíTam: Énle-fe-
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míg élek, a' te rendeléfed szerint
járhattak, míg e' földen bújdofom,
ne rejtsed-el én tőlem a' te Parantsolatidat, az hamisságnak útát távoztasd-el tőlem, az igazságnak űtat választottam magamnak, ne
hagyj azért megszégyenülném, adj
énnékem olly értelmet, hogy megőrizzem a' te Törvényedet, és megtartsam azt tellyesszívemben,
A' te hűséges gondvifeléfedbe
ajánlom magamat mindenkor: közelebb ez éjtszakában fedezzen-bé
engemet a' te oltalmad, tílts-el tőlem minden ártalmat, nyugtasdmeg és üjítsd-meg el-bádjadott tagaimat, hogy az holnapi naprajóvoltodból fel-viradván, háláadó

k'údtem vala, tsendességben nyugodtam, nem vólt femmi hántáfonv. mert
az UR őrizett engemet, Ámen.
X X X I V . BETEGSÉGBEN lévő Embernek Könyörgése.

Mindenható ISTEN! teíleinknek bölts Alkatója, Leikeinknek valóságos Élete! kiadsze' földön lakozóknak léteit, életet, és
lehelletet. Te általad élünk, mozgunk és vagyunk. A' te Kezeidből jonek mi reánk mind a' kedvünk szerint, mind a' kedvűnk ellen való dolgok: Mert kitsodapa-

rantsolatjából vagyon valami, ha az
UR nem parantsolta vólna ? te ölsz,

te elevenitesz, tefebesítefe, és is-

I 5

mét

hét hordozom én-is az én tettemben óh én ISTENem! az én erom
engemet el-hagyott, nintsenbékeség az én tsontaimban az én bűneim miatt. Az én Lelkem-esmóreti
vádol engemet, és ez mottani betegségemben-is, mellyel engemet
meg-látogattál,szeraeimeleibe terjeszti, hogy én te ellened igen vétkeztem, és méltóvá tettem magamat a' te haragodra. Szívemnek
kefer Őségével emlékezem, hogy az
én erőmmel, egészségemmelmelly
igen viszfZa-éltem, az én jó napjaimban te rólad el felejtkeztem, az
én tagjaimat állítottam hamisságnak
fegyvere gyanánt a' bűnnek szolgálatjára; innen vagyon, hogy a' te
I 6
nyi-
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m:ét meg-gyógyítasz, te szomorítasz, és ismét meg-örvendeztethetsz. Mikor kj-kelsz haragodban
az Ember ellen, fájdalmakkal őtet
meg-fedded, és az o tsontainak fokaságát.eröskínnal meg-rakod, úgy
annyira, hogy az o élete iszonyodjék az élettől, és az Ó Lelke megutálja a'kedves étket-is, az ő szerneláttára az o tette el-szárad, az ő életét közel viszed a' sírhez, és az
halálos árnyékokhoz; de viszontag
mihelyen akarod, tsak egyszótszólasz, és az o teíle azonnal meg-újúl, az Ő tetemei meg-örvendeztetnek, mellyek a' te" haragod miat
meg-háborodtanak yala. A' te haragodnak íullyát, és kezeidnek terhét
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nyilaid belém lövödtenek; Meggyógyítsd-meg e'-képen elsöben-is
vallom tenéked az én bűneimet, és
az én Lelkemnek sérelmeit, mondaz én hamisságomat nem fedezem.
jad ezt az én Lelkemnek: Bszzál
Vétkeztem, de mit tselekedbetném tefijam, (leányom,) meg-botsáttatveled, óh Embereknek Őrizője! miért tak d te bűneid. Oh igaz ítéletű Sz.
tennél-ki engemet te magadnak,
ISTEN! emlékezzél-meg a* te ítémint-egy tárgyat, annyira, hogy
letednek közepette-is a' te irgaléletem-is nékem terhemre lenne ?
masságidról, ne bűntes engemet a'
Ne tekintsed az én fok és nagy bűte kemény haragodban, ne fedjneimet, a' mellyekért el-vethetnél
meg engemet a'te fel-gerjedettbúengemet a' te Ortzád elo-1, hanem
súláfodban. Miért rejtenéd-el etekintsed a'teszerelmesSz, Fijadat,
gészen a' te Ortzádat én tőlem, és
a' ki meg-rontatott a' mi bűneinúgy fanyargatnál engemet, mint elkért, meg-febesíttetett a' mi álnoklenségedet? avagy a'lengedező faságainkért, a' Kiben tenéked minlevelet gyötrenéd-é, avagya'megden kedved meg-nyúgodott: boszáradott pozdorját űldöznéd-é?
tsásd-meg ó érette minden bűneiavagy az én gyermekségemtől fogmet, törold-el az én álnokságaimat,
va való bűneimnek büntetését hor->
I y
dozgyó-

Emlnnek K'ónyörgéfe.

dc^tatnád-é éli velem? ne tselekedjedóh nagy kegyelmű ISTEN!
hogy a' te kezeidnek munkáját megutálnád. A' te kezeid keferuséggel
illettenek engemet,mellyek engem'
teremtettek; Emi ékezzél-meg kérlek , hogy mint-egy sárt, úgy tsináltál engemet, nem-de ismét porrá
tennél-é engem'? Te élettel és irgalmassággal meg-ajándékoztál, és
a' te kegyelmes látogatáfod tartotta-megmind ez ideig az én lehelletemet. Kegyelmezz-meg fURam
énnékem, és e' moítani erotlenségemben-is ne hagyj-el engemet,
feánj-meg az én nyavalyáimban,
tekínís-meg ínségemben, és mútasd-meg tsudálatos jóságodat én
hoz-

hozzám, óh Meg tartója mind azoknak, a' kik te benned bsznak!
Jól tudom, óh irgalmas ISTEN!
hogy a' kiket szeretsz, meg-dorgálodésfanyargatod, hogymeg-alázván magokat, meg-tanúlnák a' te
Törvényedet. Nagykegyelmességed én hozzám, hogy az én bűneimnek közepette engemet ki-nem
vágtál, hanem a* betegség áital-is
intesz engemet, és időt engedsz a'
meg-térésre, hogy az én útaimat
meg-vi'sgálnám,magamat meg-ítélném, és bűn-botsátó kegyelmedért
tenéked esedezném. Add tudtomra azért jobban-is az én vétkeimet,
a'mellyekkel érdemlettem e' te
buntetéfedet, hogy azokatszívemI 8
ból
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boj meg-bánván, és el-hagyván, a'
te Sz. Fijadban tégedet én hozzám
meg-engesztelheffelek; és e'képen
mind inottani, mind ezután következhető nagyobb odoraidat rólam
el-fordítsad. Meg-esmértetted énvelem e' nyavalya által,melly gyenge és romlandó vagyok magamban,
melly veszedelmes légyen a' bun,
a' mellynek illyen keferu gyümdltsei vágynák; meg-esmértetted én
velem e' Világnak, és annak minden javainak hijába-valóságát, a'
mellyek leg-nagyobb ínségemben
hagynak fegítség és vígasztalás nélkül,- meg-esmérem melly szüksé.
ges vagy te énnékem mindenekfelett: mert el-nem hagyod a' tijéi.

273

det, mikor láttatnának-is ez egész
Világtól el-hagyattatni, a' te kegyelmednek és vígasztaláfodnak érzésével meg-enyhíted a'nagy ínségek között-is okét. Éreztetted énvelem-is hathatófan a' te kegy elmedet, a'melly kedveffebb ez életnél,

hogy-ha te (lem és Lelkem el-fogyatkoznék-is, te légy az én Vigadalom és Réfiem mind örökké.

Oh énszabadítáfomnak ISTENe!
ha kedvet találtam te előtted, és
kedves továbbra való életem, nyújtsad a' te szabadító és fegíto kezeidet énnékem, végy-fel engemet az
én nyavalyáimból. Könnyű tenéked , ha akarsz, akár eszközök által,
akár efcközök nélkül, meg-szabadíI 5>
tani,

BETEGFCGBEN lévő

•'

1

I IJ*

tani, áldjad-meg az eSzközöket,
mellyekkel az én gyógyúláfomra
bolts rendeléfed szerintélek. Kú'ldjed-ki a' te jó igédet, és szabaditsmeg engemet: mert tsak egy szódra-is el-távozik én tőlem az én nyavalyám, hogy hirdethessem az élők
között a' te tsuda-dolgaidat,és szent
félelemmel járjak a' te színed elótt
életemnek minden rendiben.
Ha pedigszentvégezéfed szerint
életemnek eítvéje el-közelített,
maradj-meg én velem óh UR JÉSUS! legy az halál árnyékának fetétes volgyében-is az én Vezérem,
és világosságom, fedezz-bé engemet a' te Érdemeddel a' Sátánnak
minden kísértetei, és vádoláfai ellen,
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len, tégyed bizonyossá az én Lelkemet arról, hogy engemet fem élet, fem halál, fem jelen-való, feta
következendő, femmagasság, fem
mélység, és femmi egyéb el-nera
szakaszthat a' te Szeretetedtől. Függeszszed az én Hitemnek szemeit
te reád, hogy én nagy buzgósággal
kívánjak meg-oszlattatni, és tehozzád menni: mert az mindeneknél
jobb. Végyed a' te Szentséges Kezeidbe a' te Véred és Szent Lelked
által meg-mofogattatott, és megtisztíttatott Lelkemet, hallasd én
velem örömmel ama' te el-jövetelednek Szavát: Imé hamar el-jövek!
hogy én-is ezt mondhaíTam bátor

szívvel: Jövel hamar URam JÉfus!

Ámen.

XXXV.
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Ó H minden fegítségre hatalmas
w
ISTEN! Ki a'nyomorultak,
nak kiáltását meg-halgatod, az o ínségeikben tett keferves panaszaikat
füleidbe véfeed, fegítséget kiíldesz
ö nékiek az Egekből, ésmeg-mented az ö ínségekből. Nem szégyenülnek-meg foha-is, a' kik te benned bsznak, nem hagyattatnak-el
tőled, a'kik a'te félelmedben álhatatofan meg-maradnak. Kitsoda hívott tégedet valaha fegítségul tellyesszívéből, és meg-nem halgattatott vólna? kitsoda bszott tebenned , hogy meg-szégyeníttetett
vólna?
Sze-

Szeretlek tégedet tellyes szívemből, JEHOVA! én reménységemnek KŐfciklája, és én Szabadítóm!
mert meg-halgatád az én könyörgéfemet, az én imádságomat, kegyelmefen füleidbe vévéd. Környűl-vettenek vala engemet az halálnak fájdalmi, és annak keferüségei el-foglaltanak vala engemet,
nyomorúságot és nyavalyát találtam vala, mellyben ezt mondom
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vala: Az én életem mg-röviditéfekor
d koporsó' kapujára kell mennem, az

én esztendeimnek több részétől
meg-fosztatom, az én életem elvétetik én tőlem, és el-távozik,
mint a' Pásztoroknak hajlékok;
nyögök vala, mint a' galamb, ax én
sze-

fágodból könyörültél én rajtam.
Áldott légy azért én ISTENem, a'
ki nem bántál én velem az én bűneimnek érdemeszerint,nem fizettél énnékem az én álnokságaim szerint.

nem a'koporsó tészen te rólad Valiéi]:, nem a' halál ditsér tégedet; az
élő ditsér tégedet, mint én moíían,
és hirdetem a' te dítsoségedet. A*
te nagy könyörületességednek tulajdonítom, hogy egészen meg nem
emésztettem, ha egy ke véssé el rejtetted vala-is a' te Ortzádat én tőlem, de a' te véghetetlen irgalmas,

len voltam, és te engemet Atyaiképen meg-feddettél,hogy a'bűntől meg-szunvén, tégedet ditsoitenélek, az én tettemben és Lelkemben. Ha én magamat az én bűneimről meg-ítélném, te tőled nem
ítéltetném és bűntettetném; de mikor tőled bűntettetem, egyszer'smind taníttatom, hogy e' Világgal
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szeraeim fel-emelkedtenek vala a'
Magasságban, keferűséges keferűség efett vala én rajtam; detehozzam-valószeretétedbolmeg-halgatád az én fohászkodáfomat, megszabadítád az én életemeta' koporsótól, hátad-megé vetetted az én
bűneimet. Meg-ofioroza az UR

Jémralett nékem, hogy meg-alázál
engemet, hogy meg-tmúlnám d te Törengemet, de meg-balni nemhagya; mertvényedet; Én a' teszódnakengedet-

ságod-
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gal együtt el-ne veSzszek. TetSzet
emlékezzem Szüntelen te rólad, és
tenéked UR I S T E N még az én
ne vétkezzem te ellened vakmeronapjaimhoz napokat adni, hogy az
képen, hanem nagy vígyázáffal járén bűneimet jobban-is meg firas- I jak minden útaimban, tselekedvén
fam, életemet meg-jobbitsam, a'
mindenekben Szent akaratodat; ha
meg-térésnek, és a'Szentségnek töpedig gyarlóságból vétkeztem te
kéletességireigyekezzem; tenéked
ellened, ne kelj-ki én ellenem a' te
ajánlom azért az én tettemet és Lel • haragodban, sőt emelj-fel azonnal
kemet, Szenteljed-meg azokat a'te
engemet az én efetemből, az igaz
fcolgálatodra, hogy én moft, és é- meg-térés által, hogy máfokat-isaz
letemnek minden napjaiban az én
én jó példa-adáfommal a' meg téfogadáfomat tenéked meg-adjam,
résre indítsak, tündököljem mina' mellyekröl szólott az én Szájam
denek előtt kegyességgel, igazságaz én nyomorúságomnak napjaigal, és mértékletességgel.
ban; e' végreéltessengemet, hogy
Taníts-megengemet, az én éledítserjem^Nevedet. Ne engedjed,
temnek
több napjait boltsen Számhogy erről a' te Atyai látogatáiodlálni, hogy a' te ISTENi Tiszteleról el-felejrkezzem, hanem megtedben szQrgalmatosb lehettek, a'
köem-

emlékezzem, a' nyomorúságnak és
betegségnek idején pedig magamat
az halálra el-készítheíTem, és végre, az én Hitemnek jutalmát, az Örökéletet, Sz.Kezeidből el-vehesfem, Ámen.
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könyörgésben buzgóbb, te hozzád
való engedelmességben ferényebb,
hivatalomnak követésében hívebb.
a' máfokkal való jó-tételben bovségeffebb.
Jóllehet^ moílan a* te nagy kegyelmedből az én nyavalyáimból
ki-szabadúltam; deugyan-tsak jól
tudom én azt, hogy míg e' firalomnak völgyében járok, fok nyomorúságokkal és kísértetekkel kell énnékem kűszködnem. Adjad azért
óh én ISTENem! hogy békességes-türéílel bírjam azok között az
én Lelkemet, szent akaratodat örömmel tselekedjem, jó-szerentsémnek és egésségemnek idején a'
nyomorúságoknak napjairól megem-

X X X V I . GYÓGYÚLHATÓ BETEGiéRT való Könyörgése az

Embernek.

DÚnt gyűlölő, erős boszúállói
de haragodnak és ítéletednek
közepette.is irgalmasságidról megemlékez') kegyelmes ISTENunk!
Kinek szemeid olly tiszták, hogy
a' bűnre jovallás-képen nem nézhetnek, 's azért mútogatod fokképen azok ellen-való haragodat.
Te

A' mi bűneink ollyan undok fe*
kélyek, mellyekkel nem-tsak magunkat, hanem máfokat-is megvesz-

\Tesztegetűnk, egymásnak bűnrevaló példát és alkalmatosságot adván ; innen vagyon, hogy egymásnak buntetésében-is részesűlűnk.
Meg-szomorítod a' szüléket gyermekeknek súlytolásában, a'gyermekeket az Ő kedves feüléjeknek
látogatásában , meg - szomorítasz
közéi-valóinknak és kedvefeinknek keferves nyavalyáival, és ínségeivel.
A' Te haragodnak terhét, és súlyját botsátottad ezen el-bádjadott
beteg szolgádra, (feolgálódra, )
a'kinek nyavalyája az én szivemetis meg-illette,meg-febhette, és arra indít, hogy alázatos szívelTe
elodbe-járúljak, és 0 érette Tenéked
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Te, mint bűnt gyűlölő, és utáló
ISTEN! még a' Te szerelmes híveidben-is nem szenvedheted a'
bűnt, hanem azért, Ó ellenek-is
keményen feddődzel; ki-kelsz Ó
ellenek, és meg-vered okét emberi veszszövel.ido szerint-való büntetőiekkel ; de a' Te irgalmasságodat meg-nem vonszod Ő tölök,sót
a,' ^látagatáfaidban-is meg-tetszik
a'Tijéidhez-yaló nagy feereteted:
mert a' midőn Te tőled bűntettetnek idő szerint, egyszer'smind Te
tőled tanítatnak, hogy e' gonosz
világgal el-ne vesznének.

ked esedezzem. Jgaz vagy URam, zatos szlvbol,botsássad-meg, Keés igazak minden Ítéleteid; Igaz vagy
zeidnek súlyja alatt lévő feolgád-

ezenfcolgádnak ( Szolgálódnak )
látogatásában-is, mert a' mi bűneink tésznekTe közötted, és mi közöttünk nagy választáft. Vétkezett ö Te ellened, vétkeztünk miis,mellyel érdemiettük ezentsapáfoddal-való meg-szomorítatáft, sőc
ha a' mi bűneink' érdeme szerint
akarnál mi-velunk bánni,nem tsak
idö szerint, hanem örökké-való
büntetéfedre-is igen méltóknak találtatnánk.
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nak, ( szolgálódnak, ) bűneit, és
a' mi bűneinket, ama' tökéletes
IGAZért, a' mi egyetlen egy Közben-Járónkért, az o ártatlanságáért, és halálig-való engedelmességéért, szunjék-meg a' Te haragod,
és mutasd kegyelmes Ortzádat e'
beteghez, hogy örvendeztessenekmeg az Ó tetemei, mellyek a' Te
haragod miatt meg-háborodtanak;
gyógyitsd-meg lelkének nyavalyáit, el-töröl vén az Ő bűneit, a' SzöDe óh nagy irgalmasságúISTEN! vetségnek drága Vérével Megki igen gyönyörködöl a'kegyelem- látogattad fulytoló veszszoddel, de
ben, le-borúlok irgalmasságodnak a'Teirgdmasságodat foha el-nevéfcéki' eleibe, és kérlek Tégedet alá- gyed tole.
zatos
Szánd-

tsolj

tsolj a z ö nyavalyájának, azonnal
el-tavozik, és az ö tetteszépenmegújúl, hogy o-is buzgó szí vei elmondhatta; Meg-o/loroza az UR
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t Szánd-meg otet UR ISTEN az
ö teíli nyavalyájában-is ne hagydel az ö moftani erőtlenségében is,
óh Megtartója mind azoknak; a'kik
Te benned bsznak! ha az o világi
élete kedves Te előtted, erosítsdmeg otet az ö beteges ágyában , a'
Te mindenható Kezeidet tégyed ci
alája, és emeljed-fel otet. Hijábanvaló minden emberi fegitség a' Te
fegítséged nélkül, rendelj tehát Te
magad ö nékie hathatós eszközoket,és azokat áldjad-meg azö egéfségének helyre állítására,söt minthogy a'Te mindenható eröd a'külső eszközekhez nem köttetett, hanem ha akarod, tsake^y szóddalis meg-gyógyíthatod ötet, paran-

\ engemet, de meg-halni nem hágy, nem
! halok-meg, hanem élek, az ÜK dolgait hirdetem. Nyújtsd-ki, óh ha-

jtalmas ISTEN! a' te Kezeidet az
o meg-gyógyítására: hogy á-is tiszta kezeket emelhefíen-fel te hozzád a'te ditséretedre, szabadítsdmeg ötet az halálnak köteleit il,
hogy a' te könnyű igádat o magára
rel-vévén, légyen mindenkor kész
|a' te szolgálatodra.
! Ha pedig e' földi romlandó sárhazából ki-akarod az Ó Lelkét költöztetni , és te magadbozve nni, ád-
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hozzája, végy ed Sz. Kezeidbe Sz.
jad,hogy épülete légyen önékie örökFi]ad' Vérén meg-váltatott, megké meg-maradandó az Egekben. E'
tüztittatottLelkét, és törölj-el azo
végre, készítsed ötet Lelked által a' izéméiről minden könyhúllatáíl. A'
boldog kimúlásra, adj őnéki az UR teszerelmes Szent Fijadért, az UR
jESUSra, és az o elégtételére fúgJÉSUS Kriftusért, kérlek, halgassgesztetett lelki szemeket, hogy az
meg minket kegyelmeién, Ámen.
ö kísértetei között az otet szeretö
JÉSUSára nézzen, az őbenne-való XXXVII. Halálos betegségben lévőnek boldog kimúlásáért való
Hit által meg-gy 'zheflee' Világot,
Könyörgése.
meg-gyözheűe magábanazo feen- e
vedéíeir,és végezetre az ö utolsó el- Q R ö k Életnek Kút-feje, bűnösöknek Idvezsége, és boldoglenségét az Halált. Enyhítsed és rösága,^
UR JÉSUS KRJSTUS ÉlŐ
vidítsed azo nyomorúságait, és ne
engedjed otet fellyebb kísértetni, I TENnek SzentFija! Te vagy az
hanem tsak a' mint a'te kegyelmed Élet, és a' Feltámadás. Aki te benáltal el-szenvedhet,bovölködteired ned hifim, ha meg-hal-is, él az, és d
azonbaLelkednek hathatós vígasz; ki él, és hfien tebenned, foha meg-nem
taláfait az oszívében,jojj-el végre ö hal: mert a' te Híveidnek életek elli 2
rejhozGyógyúlható

BE^FOICRT V.
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rejtetett mölhnte nálad; de mikor ség erejének miatta, mint a fel nő,
te, óh mi Életünk ! meg-jelenén- el-kezd múlni, úgy-annyira, hogy
desz, akkor ini7is te veled meg-je- magamat hasonlithatom a' porhoz,
és a' hamuhoz. Te voltál UR JÉlenünk a' Ditsöiégben.
!
az
napjaimban szívemnek
Oh UR JÉSUS ! életemben és ?
halálomban egyetlen-egy fö Vi- öröme. Te vagy moílan Ínségemgasztaláfom! imé az én világi éle- ben -is hathatós vígasztaláfom, antem el-vétetik, ésel-távozik én tő- nakokáért femmivel nem gondolem, mint a' pásztoroknak hajlékok, lok , életem fem drága, tsak te benveszemeszemben, hogy az halál, ned való hittel végezhessem pályaés a'minden éló Embernek rendel- futásomat, 's bár romoljék-el sártetett ház, és koporsó el-hivenge- házam , tsak épületem légyen te námet; az én életem, és az halál kö- lad örökké meg-maradandó az Ezött tsak egy lépés vagyon, mert gekben, ésszent akaratodat tellyeaz halálos fájdalmak oílromlanak I fithessem.
engemet, reám áradtanak a'betegO'i Hitemnek el-kezdoje, és elcégnek árjai, mellyek szintén Lel- végez'ije, erős tsi hát te bennedkemig érnek, az én életem a' beteg- való gyenöe hitemet, hogy hitemség
K 3
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nek szemeit egyenefen te reád füg- relj az én perlőimmel, a' kik vádolgeszszem, nézvén eráfen Kereszt- hatnának engemet a' te Itélö-széfán véghez-vitt kínszenvedéfedre, ked előtt, hartzolj te magad az én
éshalálodra; az halálnak mérges fu- | ellenségimmel, rettentsd-meg és
lánkjától meg-szabadíttafíam,azén szégyenítsd-meg okét. hogy én te
halálos fájdalmim azzal meg-enyhí- benned, és te általad gyözedelmesteflenek, és a' bűnöktől meg-sérte- nél fellyebb való légyek. Adj éntet Lelkem egészen meg-gvógyúl- nékem mindenfcenvedéfeim és kijön. Ne álj meszsze én tőlem óh sérteteim között te benned megHalálnak Meg-rontója, Életnek nyúgható álhatatos szí vet, hogy
Meg-szerzŐje! mert a' veszedelem mindeneket el szenvedheflek te éközel vagyon; az én Lelkemnek retted, a' Hitet, és a' jó Lelki-esellenségi nagy erővel fel-készulte- méretet mind végiglen meg-tartnek én ellenem, az én szívemnek haíTam, tudván azt bizonnyal,hogy
nyavalyái hovatovább inkább ö- d mellyeket mofl fenvedünk, ingyenregbülnek, sot álj mellém óh ero's Jem baJonUtandókd Ditsóségbez,melly
és hatalmas UR ISTEN! Seregek, nékünk megjelentetik.
nek győzhetetlen Fejedelme! pe.
Mikor az én szemeim kezdenek
relj
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akkor-is a' te Lelked kimondhatallan fohászkodáfokkal, és a' te hathatós esedezéfed tartson-meg engemet; minden nyelv, melly én elTENaz én Filágosságom! Mikor az lenem az ítéletben fel-kelhetne,
én hatláfom meg-szunik, érzékeny- ítélteísék-meg te tőled, és némítségeim meg-tompúlnak,hallassbel- taísék-meg. Mikor minden teremtett állatok fegítségitöl el-hagyattasőképen örömet és békességet én
velem, és éreztetted hathatófan id- tom, légy az én erös gyámolom és
vezítéfednek örömét az énLelkem- fegítségem. Mikor az halálnak fetét völgyében bé-lépek, te légy az
mel. Mikor az halálnak hideg veén vezérem, és vigy által engemet
rítékivei kezdek verítékezni, jutamaz örökké-való boldog világostasd eszembe a'te véres verejtékeságra , légyen az én utolsó fohászdet, mellyel verítékeztél Lelkedkodáfom a' te utolsó szavad, melnek nagy szorongattatásában az én
lyel mindeneket bé-rekesztettél a'
bűneimért, hogy azokat el-törleIíeresztfán.
néd. Mikor az én nyelvem megköttetik, szóláfom el-áll: esedezzék
Oh mikor jö-el az a' boldog szemHaáz Rezső Múzeum Tudományos Könyvtára
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az halálnak homályával bé-bórittatni, óh igaz Világosság! fényeskedjél az én szívemben, hogy azt
mondhattam akkor-is: Az UR IS- i

ak-

Ií s

pü-
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pillantás, és kívánatos óra, melly- virraszd-fel reám azt a' boldog naben én ezt a' biínnek és halálnak tes- pot, óldozd-ki és szabadítsdmeg
tét , melly az én Lelkemet fokképeíi az én Lelkemet tettemnek köteleiszorongatja, minden bánatimnak,ből; de kérlek tégedet én Idvezíkönyhullatáflmnak szerzojevólt, a' tőm! moss*ineg, és tisztíts-meg enbűnnek minden maradványival e- gemet elsőben minden bűneimből,
gyütt,mint valamiszennyes és meg- minden undokságaimból, abban a'
avult köntöft le-vetkezzem, és e'- tiszta Kútfőben, a' Te drágalátos
képen tégedet, énURamat, én ÍS- Véredben, melly szereztetett a'
TENemet, feentséges Véredben bűnöknek tökéletes el-tisztitására,
meg-mofattatván, tetőled az ártat- így osztán végyed szent Kezeidbe
lanságnak és igazságnak ruháiban drága Véredenmeg-váltatott, megfel-óltöztetvén, színről-színre lát- tisztíttatott lelkemet: Az én bolhattalak, és a'te tökéletes Váltsá- dog halálomat követte a' ditsoséges
godért tégedet a' tökéletessé lett fel-támadás, hogy az én tettem,
Igazaknak Gyülekezetében mind mellyet a' halálban le-vetkezek, aörökké ditsŐítheflelek. Igazságnak maz utolsó napon a biínnek, hafényes Napja UR JÉSUS ICriftus! landóságnak minden falakját a'porK 6
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vir-
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3oó IIaV-félben-lévo Betegért köriilöttejévökfiek Köiiyör. 301
ba hagyván, változtafsék-el Te tőled, hogy a' Te meg-ditsoittetett gaktaláfoknakKútfeje.'ki nagy vagy
Tettedhez fzent ígéreted fzerint ha- a' tanácsban, hatalmas a' tselekedetben, kéfz és hájlandó a'buzgó KÖfonlatos légyen.
1 nyörgéíeknek meg-halgatasában.
Jelenjél-meg,óh én Idvezségem- A' te kegyelmes ígéretedben vetett
nek JS rENe! ésnekéfedelraezzél, bizo d al 0 m m al j ár úl u n k m i -is t e h 0 zinert a' miképen várja és kívánja a' zád,kefervespanafzfzal,feívbélitáMenyafzfzony kedves Vőlegény- nakozáfíalterjefztjük te elődbe alájenek el-jövetelit: olly figyelmete- zatos könyörgésiink által, a'halálken vár az én Lelkem-is tégedet, nak torkábalévö fzolgádnak, Q fzolLelkemnek kedves VÓlegényjét; gálódnakj^súllyos Ínségeit, terhes
hallattattad azért cnvelem a' tegyö- fájdalmait, halálnak kínjaival való
nyörüségesfzódat,és mondjad ezt: küüködéfeit,' nintsen azo fzájábaa
lméhamar el-jmk, Jövel azért ha.fzó, mellyel te elődbe álhatna,az
mar URamJÉSUS, Ámen.
ö ínségeit, óh irgalmas ISTEN! mi,
XXXVIÍI. Haló-félben lévő Betegért
kik mind terméfzeti, mind kegyekörülötte lévőknek Könyörgések.
lembéli köíelefséggel ö-véle egybe köttettünk, fzomorúanfzemlélJRgalmafságnak Atyja, minden víK 7
vén
gafz-

títsd-

körülötte Tévőknek ffiny. 303
títsd-meg otet Sz. Fijad' Vérével
az d bűneiből, hald-meg az ö nyögéfeit, a' te Sz. Fijadnak keferves
líiáltáfiért, konyhullatáfokkal való
könyörgéliért, mellyeket az öntestének napjaiban mutatott te elődbe
mi érettünk nyavalyás bűnösökért.
Vigafztald-meg fzegény fzolgádat,
(Szolgálódat,) az halálnak keferíi
fájdalmi között, a' te Sz. Fijadnak
kimondhatatlan fzomorúságával,
és Lelkének fzörnyu gyötrelmeivel, mellyekkela Kerefetfán tellyefséggel el-borítatott vala, hogy
minket a' pokolnak kínjaitól és
gyötrelmeitől meg-mentene. Éreztetted o véle Lelked által Idvezítéfednek örömét, hogy végyen eröt,
miK 8
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3 o 2fíaló-félben-LÉVQ Betegért
vén az d nyavalyáját, halván keferves nyögéfeit, belső irgalmafsággaí
fel-indiiltunk, fzemlélvén az Ó kemény látogattatásában bűneinknek
fzörnyi'iségét, és Kezednek nehéz
voltát, ö hellyette, o érette le-borúlván a' te lábaidhoz, tégedet alázatos fzível kérünk, tekints könyörüld fzemekkel d reája, ne büntesd
ötet kemény haragodban, ne feddmeg otet fel-gerjett búsúláíodban,
sot emlékezzél-meg o róla irgalmasságodban , botsásd-meg minden bűneit oldozd-fel otet azoknak köteleiből, a' te fzerelmes Sz. Fijadért,
d kinek halála által meg-hozatott az
örökké-való Igazság, bé-persételretett a'biín, és a hamifság; tifz-
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minekelőtte el-menne, hogy többé
Fegyverkeztesd-fel a' te fzolgáitt e' földön ne lenne.
dat, (fzolgálódat,) a' Hitnek paiEmlékezzél-meg URam o róla,
'sával, az ördögnek minden intselhogy ö tsak por és hamu. Avagy
kedéfei ellen, és a' teftnek gyarlóa gyenge fa-levelet gyötrenéd-é, és
a' ellen; ne engedjed, óh nagy
ságai
far az pozdorját üld'óznéd-é? ne tsehuségu ISTEN ! ö'tet ereje felett
leked óh UR ISTEN! ezt a' repekísérteni, sőt a'kísértettel együtt a'
dezett nádfzálat ne rontsd-el, és a'
fzabadúlásra nyifs útat, hogy azt elfüílölgö gyertya-bélhez hafonló hifzenvedhefle, és meg-gyozhelTe,
titneóltsad-el, sotinkábberosítsdenyhítsed az 6 fájdalmait, az halálmeg Lelked által otet ez utolsó bajnak kínjait, és töröld-el az o fzívévivásban. Oh UR JÉSUS! Juhaidböl attól-való félelmét, hogy az ö*
nak örök Teftamentom fzerint vaLelkét békételenséggel, zogolóló nagy Páfztora! keresd-fel ezt a'
dáflal, vagy hihetetlenséggel utolsó
te gyenge juhotskádat, kit drága
órájában meg-ne sértse, meg-esheVéreden váltottál-meg, ne engedtö hibáit, Emberi gyarlóságait en«
jed, hogy ama' kegyetlen, pokolgedjed-mega' te Sz. Fijadnak tökébeli fene-vadnak prédája légyen.
letes engedelmefségéért.
FegyK 9
Jól

gőgfíaló-füben-lévo Betegért

kör'ülőt te lévőknek Kónyór.
Lelki fzemeit, hogy láíTon meg-nyilatkozotEgeket, és láthaflon Tégedet az Atyanak Jobbján kéfzen állani az o Lelkének bé-fogadására.
Meg-fzdnt azo füleinek hallása,de
te hallattattad az 0 fzivében hathatós vigafztaláfodat. A7. ö nyelve
alkalmatlan a'fcólásra, légyhlséges Szófzólója ó nékie, óh UR JÉSUS Szent Atyádnál; dorgáld-meg
a' Sátánt, a' ki otet rettentené és
vádolhatná, parantsoljadpedig Sz.
Angyalidnak, hogy tábort járjanak
körülötte, és az o Lelkét vigyék az
Ábrahám' Kebelébe, a' Mennyeknek Orfzágába.
Minket pedig taníts e' moftani
példá val-is, a' mi napjainkat böltsen
fzám-
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, Jól tudod URam, hogy a" teíl el
r 'ítelen, de te az o Lelkét er sítsed,
hogy légyen kéfi a' te akaratodra ,
von,.íd öcet hathatófan te magadhoz , hogyfieíTen te utánnad menni a' földről az Egekbe, a' biínbol
az igazságra, a'nyughatatlanságból
a' boldog nyugodalomra, a' nyomorúságból a' Ditsoségre.
Imé URam a'te fzolgád', ffzólgálód',) életének napja fzintén elhanyatlott, és az halálnak eítvéjeo
hozzája el-közelített, Igazságrak
fényes Napja, UR JÉSUS! tündököljél az o fzí vében, és te vezéreljed otet az halálnak sötétes völgyén
által. Az öfcemei meg-homályofodtanak, de te tégyed élefekké az o
Lel-
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fóamlálni, hogy nyerjünk blltsfzívet, és a' bü'wöknek idején bútsút
adván , igaz Hittel, és valóságos
meg-téréflei kéfzícsiik magunkat a'
boldog kimúlásra, és mikor utolsó
óránk jelen-léfeen, jojj-el hozzánk
a' te kegyelmeddel, és botsás-el
minket-is békefségben fzent
ígéreted fzerint,
ÁMEN.

/LDOZA1UL

BÉ-MUTATANDÓ

'SENGE.
AZ-AZ

NEVEDÉKENY KEGYES
SZÖZEKNEK SZAMOKRA
ALKALMAZTATOTT
RÖVID

KÖNYÖRGÉSEK.
*
•
*
NYOMTATTATOTT

ISTEN

SZEBEMBEN,

SÚRDI SÍMUEL

által.
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Reggeli fel - ébrtdéskori
Fobíifzkodds.
Mat. 21. 16.
"TE hozzád em elem-fel az én foeA Kicsinyeknek és Tsetsemöknekfájok
meimet, óh világofságoknak
által végezed-el a" te dits éretedet.
Attya! fzármaztaűad én reám minden jó adományidat, és tökéletes
'Sóit. 148.
13.
ajándékidat az Egekből, Ámen.
Ifjak, és Szüzek, Vének, és GyerFel-'öltözéskori Fohdjzkodds.
mekek, ditsérjék az URnak Nevét, mert tsak az 0 Neve nagy, *TE mondottad, én ISTENem!
tfz 0 dits éreti a földnek, és GZ Je- a' te befzédedben: Vallyon elgeknek felette vagyon.
felejtkezhetik-e' a' Leány az 0 ékességén'l, te vagy az én lelkemnek difze, és ékefsége, ne engedjed hogy
te róllad el-felejtkezzem, oltöztesd-fel én velem hit által a' te Sz.
Fia-

deknek, és tsetsemöknek fzájok által-is hirdetni a'te ditséretedet. IIleed-meg UR ISTEN az én fzívemet-is, hogy gerjedezzen te hozzád. Nyisd-meg az én ajakaimat,
hogy hirdethettem a' te ditséretedet. Induly-fel óh én Lelkem,
zendiily-meg én nyelvem és lantom , e' reggeli órán az URnak ditséretire, mert igen jó, és gyönyörűséges az URat ditsérni, és mind
örökké meg-marad irgalmafsága
azokan a' kik otet igazán félik, és
tifztelik.
Háláadáttal tifztellek tégedet, én
ISTENem! kiformáltál engemet
ditséretedre,a'tebolts ujjaid alkották az én tettemet, és lehellettél én
ben~
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Fiadat az UR JÉSUSt, és ékefitsdfel az én Lelkemet Sz. Lelkednek
kegyelmeivel, hogy az én ékefségem ne annyira légyen külső,mint
belső, úgy-mint a'fzívnek fzelítsége, tséndefsége, a'mellyte előtted
betsületes, Ámen.
Reggeli Könyörgés.
Xllndenható ISTEN! az UR JÉx SUSban könyörüld édes Atyám! kegyelmes ISTENem! tiéd
minden ditsoség Menyen és Földen, mert te tölled, te általad, és
te éretted vadnak, és teremtettek j
mindenek. Ditsdfséges vagy min'den Szenteidben, nagy vagy a' nagyokban, tsudálatos a' kisdedekben , mert hatalmas vagy a' kisdedek-

retedben, az igaz Hitben, a te félelmedben , és a' jó erköltsekben
neveltettem, a'kik által az én Világi íorfoBiról-is hűségeien gondot
vifpifc.
Hálákat adok tenéked, hogy engemet fziintelen örizetedben tartofz, ez el-múlt éjjel-is kegyelmefen meg-Örizél. meg-nyúgotván
gyenge tagaimban e mái napra új
erőben fel-virafctottál.
Huségefen gondomat vifelö, e _
des Mennyei Atyám! én magamat
tenéked ajánlom, te bírjad a' te fzolgáló Leányotskádat Sz. Lelked által a' jóra, taníts engemet a te í ö r
leimedre, mivel-hogy magamtól a
rofzra vagyok hajlandó, a' gyermeki
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bennem éló léleknek leheletét:. A'
te oltalmad alá vettettem az én Anyámnak méhétől fogván, az én
fziiietéfemtol fogván te voltál az
én erős ISTENem. Irgalmafságodatközlöttedén velem, minekelőtte azt meg-nem esmérhettem, jótéteményeiddel meg-előztél, minekelőtte azokat még nem tudtam
volna kívánni, fegitségem voltál,
minekelőtte fegitségul tudtalak
vólna hivni.
? Meg-betsulhetetlen kegyelmességed ez én hozzám, hogy engemet Kerefztény Szülök által e* Világra hoztál, a' kik által a' te fzövetségedben, Sz. Anyafzentegynázadban plántáltattam, a' te igaz esméreted-

vei, és ártatlanságával, mind a' mi
terméfzeti vefzetségtmkböl, mind
abból fzármazó bűneinkből megfzabadítana, és valamiképen mi
gyermekek teftbüí és vérből vagyunk, Ö-is hafonlóképen azoknak
réfzesévé lett, hogy mi-is o benne
meg-fzenteítetnénk,ésaz ö Szentségének réfzefi lehetnénk; ezért a'
te Sz. Fijadért kegyelmezz-megénnékem-is, az ö VéréVeltifztits-meg
engemet az én termeáeti undokságaimból, o benne légyek kedves
Atyai tekinteted el "tt.
Foglallyad-el idején az én fzívemet, hogy e' Világi meg-vefztegeto kívánságok abban helyet ne talállvanak, világofitsd-meg naponként
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ki elméhez köttetett a' liijábanvaIóság, a' biínnek gyökerit magammal hoztam e' Világra, te tudod,
te mondottad, óh fzíveknek vi'sgáló ÍSTENe! hogy az Ember fzí vériek, gondolatainak k keményegonofz az ö gyermekségétől fogva,
jóllehet az-a' bennem lakozó bun,
az én gyenge idom ben , ollyan nagy
erőben nem mútogattya-is ki magát, de ennekütánna e' Világnak
gonofz (zokáfaitól, tsalárd hitegetéfeitöl könyen fel-inditathatnék,
és keferü gyümdltseket teremhetne. Tekintek én a' te Sz. Fijadra,
az énldvezit'imre, a'ki mindenekben mi hozzánk hafonlatofsá lett a'
bűnön kivjl, hogy az d Szentségével,

-3 ' B

Reggeli Könyörgés.
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Reggeli Könyörgés. 319
ként az én értelmemet idveftéges I
csmeretedre, fzentellyed-meg aka- ben, és egéfségbenfok időkig: Adj
ratomat, indulatimat, kívánságai- o nékíek jó na^okatjátni, halgasdmat a' te Í7,eretetedre? hogy igy az meg az Egekből azö kéréfeiket, és
en eletemnek gyenge Sengéjét, el- a' Menyei Sionból b^'vséges áldáső Virágját tenéked ízentellyem,és faidat fzálítsad ö reájok. Szentelazzal ezután való életem- is meg- lyed-meg körülettem való gondjoízenteltefsék, virágozzék az énfzL kat, fáradozáfokat, hogy az ö kevem alázatofságnak Violájával,tifz- zek alatt gyarapodhattam a' bŐkseta Szüzefségnek Liliomával, Illem ségben, tettemnek állapottyában,
Méretetnek Rósájával, és illa tozzék te előtted, és az Emberek előtt vaa kegyefségnek balsomi ío'illatvá- ló kedvefségben. Adj énnékem
fzelíd, és engedelmes fzívet, hogy
val.
az ó édes Atyai's Anyai tanítáíbkat
Könyörgök tenéked teíiyes fel- fzívemben végyem, az ö fenyítévemből az én édes Szülőimért, kik kek alá magamat egéfzen alája boáltal engemet e' Világra hoztál, és : 1 tsáffom, jó magam-vifelésével,hűa' kiknek kezek általakarfz igazgat- ségemmel, őket mindenkor megni. Terjefzfzed az o életeketjó erő- örvendeztettem, és femmiben megben,
fzomoritani ne kiványom.
Se-
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3 so Köznapon Templomba való bé-mnetelfori Fobdrzkodds. 3
g
Segélly engemet én ISTENem
Angyalid, és meg-bolüogult Seremindezekre e'mái napon is, vezégeid. Szentellyed-meg a'te Házadrelly engemet Sz. Lelkeddel, vifelban való bé-jö vetelemet, hogyénlyed kegyes gondját életemnek,
is a' te Híveiddel.edjütt tégedet ditarts-meg elmémnek épségében,
tsérhettelek, az én gyengeliönyörtettemnek jó-egéfségében,e'-képen
géfemetazo Köfiyörgéfekkel egyáldjad-meg jóvóltadból előtted e- be adván, te tőled áldátt, és kegyelfedezö fzolgáló Leányotskádat a' te met nyerjek; végezetre az EgekSzent Fijadért az UR JÉSüSért, ben-is minden Szenteiddel együtt
Ámen.
tégedet min örökké ditsoitheílelek,
Köz napon Templomba való bé-meneÁmen.
telkori Fobáfzkodás.
Eflvéli Könyörgés.
A ' Te Házad, én IS TENem! IJypndenható ISTEN! gondvifemádságnakHáza,ésa'Menylö Menyei Atyám .'kegyelmes
orfzágnak Kapuja, az hová a' te HíISTENem!
ez Eftvének ideje emveid bé-.menvén ldvánnak egyezj
fzivel lélekkel ditsoiteni, mint az lékezteti engemette róllad, velem
Egekben teelekefznek a' te Szent közlött jó-téteményeid indítanak
az hálaadásra. Nem mőgyeMí'ig
An-

f
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Eflvéli Könyörgés.
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Eftvéli Könyörgés. 323
az én éjjeli nyúgodalmomra, álmot temnek egéfsége, tagaimnak elenem engedek az én fzemeimnek,
vensége, fzemélyemnek kedves
roiglen tégedet jól-tévo ISTENe- fziiléim, és máfok elott-való kedmetháláadáfommal nem Imádlak és vefsége, örömet adtál énnékem
ditsöitlek.
azoknak életekben 's meg-maradáfokban
; a' kiknek földi gondvifeMagafztallak Tégedet, én ISTENem ! ki kegyelmefen tekintél léfek alá bíztál engemet, Ditsoség
e' mái napon-is a' te fzolgáló Leá- légyen Tenéked a' ki mindeneket
nyotskádra, meg-halgatád Reggeli meg-tselekedtél fellyebb hogyfem
Imádságomat, életemet melly a* kérni avagy kívánni tudtam vólna.
Könyörgök Tenéked, óh én Mengyenge virághoz hafonló hatalnyei Atyám! botsásd-meg énnémaddal meg-tartád, ezt el-hervafztó,'s fogyató vefzély tol hiíségefen kem a' Te Sz. Fijadért, az én egyetmeg-örizéd, Te általad élek, moz- len egy IdvezitÓmért,minden vétgok, és vagyok, a' Te míg-tartó keimet, fogyatkozáűmat, gyermeki híjában-valóságaimat, azokért
eröd nélkül egy fzempillantáíig-is
meg-ne vefs, meg-ne utál'y engo.
meg-nem álhatnék. Te tolled vólt
met, hanem az én hűséges Kidben*
e' napon-is elmémnek épsége, tefL 2
játem-

bel-
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belső4 oktatáfait, kívánhafsam azo
vezérlését. Adj olly tifzta fzívét
énnékem,hogy magamat Tenéked
tifztán meg-taithaífam e' világtó'l,
Tégedet ditsoithefselek mind tettemben mind lelkemben mivel azok tiéid.
i -i
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EJlvéli Könyörgés.
járómnak azUR JÉSUSnak ártatlanságával, tökéletes fzentségével
fedezteflenek-el a'Te fzíned előtt.
Vonyad-el azoktól naponként az
én fzívemet,és fzoktafsad a'Tenéked tetzö valóságos dolgokra gyakorallyad gyenge értelmemet a'Te
efméretedben, és azoknak a' kimondhatatlan jóknak meg-gondolásában méllyeket ajándékoztál minékünk a' Te Sz. Fijadban, plántállyad a' Te félelmedet e' moftani
időben az én fzívemben, hogy abban rendelheísem egéfz életemet,
tsendefedjenek én bennem az én
híjában-való gondolataim, és indulataim, hogy annál inkább halljon
és érezzen bennem fz. Lelkednek

Mégyék, UR ISTEN ! immár a'
Te nevedben a' nyugodalomra, az
én el-bágyadott tagjaim kívánnak
a' fe oltalmadban, és fzárnyjaidnak:
kedves árnyékában nyíródni,fe*
.dezz-bé engemet hűséges ötiáeted^
del, távoztaísad mefzfze én tdlem
.valami engemet meg-rettenthetne,
vagy nyűgtől almomban meg-hábo-.
richatna, ^kí In a3 éji érzékenségeimet az á
>
ca-jgyad
3
hogy -

3 a6

f

EJlvéli Könyörgés.

VASÍRNAP

357

örvendeztefsem. A'. Te Sz. Fiadért az én édes Idvezitomért hallgafs-meg mind ezekben kegyelmefen, Ámen.
VAsáRNAP Templombéli
Fohdfikodds
CZerettem,UR ISTEN! aTe Házadat, a' Te fzentségednek hajlékát, az holott kívánfz tifzteltetni a' Te híveidnek feregétol, és
meg/jelenel o közöttök a' Te kegyeímeddel, és élet adó befcédeddel. A' Te befzéded URam igazság, és életnek befzéde, a' melly
boltsefséget ád még a' kisdedeknek-is. Adi értelmet énnékem
hogy tanúlhaísama Te befzédeder,
meg-tanúiván, izívemben megL 4
tan-
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hogy az en lelkem amaz öt eizes
Szüzek fzerint t e reád figyelmezzen, újíts-meg a' tsendes álom által erőmben tagjaimban hogy az
holnapi napon-is ujj abb alkalmatok
ságom légyen fz. nevednek ditséretire.
Teijefzfzed-ki a'Te eros oltalmadat az az én édes Szüléimre, az o
egéfc Házokra, és mindenekre valamit a' Te Atyai áldáfodból bírnak, ne illefse okét femmi kár, femmi vefeélly világoskodjék fokáig az
ö életeknek fzövétneke, és adj napoknak hofzfzaságát ó nékiek, az
éjjeli nyugadalmakat tégyed o nékiek tsendefsé, hogy vifeontag az
o vidám ortzájoknak látásával meg- j
Örven-

Templom. Fohdf?.

vételkor
tarthafsam, meg-tartván életemet
aszerint rendeljem, és így a' Te
beföéded légyen énnékem-is minden hívókkel egy ütt étetnek jó illattya az örök életre, Ámen.
I . U R ' VATSORÁJA vételkor való
-1:1
"Köüyörgés.
Ultemnek el-kezdoje és el-végezoje, Idvezségemnek IsTENe!
nagy hü'ségü, nagy irgalmalságu
ISTENI a' ki kegyelmednek fzövetséget álítottál-.fel Te közötted
és a' nyavalyás bűnös között,
mellyhez a'kik ragafzkodnak azoknak nagy és drágalátos Ígéreteidet
ajánlottad. TetízetTenéked a' Te
követségedhez külső látható fzent
Jegyeket, és Petséteket adni hogy
.
azok-

valö Könyörgés.

I . U R VATSORÍJA

3 29

azokkal a' Te híveidnek hitek annál inkább meg-eroíitetnék, fzent
ígéreteidnek bé-tellyefedéfék felöl
bizonyofokká lehetnének, azokkal
minden Lelki jótéteményeidet híveidnek fzívekben el-petsétíed, és
oket-is magadnak el-jegyzed.
Órökké-való háláadáíTal tartozom tenéked, óh én ISTENem! ki
engemet-is eleve a'te kegyelembéli Frigyedbe bé-vettél, el-jegyez-'
vén engemet belsö-képen Sz. Lelkeddel adván annak Sengéjét az én
fzivemben. El-jegyeztél a' te Frigyednek kulso látható Szent Jegye
által-is, a' Sz. Kerefztség által, mellyel bizonyofsá tettél bűneimnek a'
JÉSUSnak vére által való el-mofatL 5
tatáfa
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való' Könyörgés. 331
vefzett kívánságainak; a' telinek,
és annak indulatinak, egéfzfzen tenéked ajánlom és fzentelem magamat, de ezen fzent fogadás-tételre
tsetsemoi állapotban alkalmatlan
lévén, máfok tették-meg én hellyettem.
Azon vagyon már az én Leikein, hogy tulajdon faját Hitemből éllyek, te veled a'Sz. Kerefztségben fel-álíttatott fzovetségemet meg-újítsam, meg-erofitsem ,
máfok által tett fogadáfimat munkába végyem, és bé-tellyesítseni.
E' végre kívánok moftan fzent hivatalodra, Sz. Afztalodhozjárulnl^
a' te kegyelembéli fzovetségedrtefc
máfodik Sz. Jegyévej, és PetsétéL 6
yel
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T. UR* VATSQRÁTK vételkor
tatáfa iránt, bizonyoisá tettél Sz.
Lelked által való újjá fzűlettetéfem
felól. Nem vagyok már magamé,
hanem vagyok az én hűséges JÉSUSomnak, és Meg-váltó Kriftusomnak drága Vérén kerefett,ésSz.
Jegyével el-jegyeztetett Lelki Jegy efle, és minden Ó javainak réáeíTe.
Oh melly igen le-kötelezted a'
Sz. Kerefztségben az én fzívemec
a' te hűségedre, fzeretetedre, mivel azt kívántad akkor én tollem,
és én-is az én Kezefim által, a' kik
te elődbe bé-mutattanak, azt fogadtam, hogy ellene mondván tellyességgel a'Sátánnak, és minden munkáinak; e' Világnak, és annakmegveizett
330

nyotskádoan a' te nagy erődet,
eiösítsd-meg Szent Fijadban való
gyenge hitemet Hifzemálhatatofan hogy te úgy fzeretted e' Világot, hogy a' te egyetlen-egy fzülöttFijadat adtad érette, hogy minden valaki hifzen ö benne el ne
veízfzen, hanem örök élete légyen.
Hifzera hogy a' te SzentFijad az ó
Lelkit adta váltságnak árául érettem. Hifzem hogy az o Kerefztfán
véghez-vitt Áldozatja által fzereztetett váltságom, 's biíneirnnekbotsánatja. Öregbítsed ezen hitemet
hogy ehez az egyetlen-egy Idvezítömhez ragafekodjam, kegyelmet
bűneimnek botsánatját,tellyes idvefségemet ö benne kerettem,és elnyerhettem.
L 7
Ké-
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vei az URnak Sz. Vatsorajíval élni, hogy azzal jobban-is meg-erösíttefíem, hathatóíTabban emlékeztettem arról, hogy énnékem a'Kristus JÉSUSnak Kerefztfán véghezvitt egyetlen-egy Áldozattyában,
és az által fzereztetett minden drága jó-téceményekben réfzem vagyonDe mi-módon bátorkodjam Sz.
Afztalodhoz járulni, holott az én
hitem igen gyenge, az én fzívern
alkalmatlan,és kéfzíiletlen illy nagy
jónak el-vételére. Oh irgalmas és
•hatalmas ISTEN! a' ki az erőtelepekben fzoktad meg-mútatninagy
erődet, mútaflad-meg énbennemis erőtelen gyenge íxolgáló Leányots-

vételkor
Kéfzítsed el UR I S T E N , és
fzentellyed-megazén fzívemetSz.
Fijad által fzereztetett Menyei
nagyjóknak bé-vételére,botsáfTadmeg az én gyermeki bolondságimat, tekintvén a' te Sz. Fijadnak
Kerefztfán bűneimért véghez-vitt
engefztelö Áldozatjára, üresítsd-ki
azoktól az én fzívemet,öntsed-bé
abban az UR JÉSUS által fzereztetett valóságos jóknak buzgó kívánságát, önts abban fzent indulatokat, tenéked tetzo új életre való
egyenesfeándékat, hogy ez-után
jobban vigyázzak érzékenységeimre , jobban rendellyemindúlataimat, és az új életre magamat elfzányom. Tselekedjed óh én ISTENI- U R ' VATSORSJA

Vfllé Könyörgés.
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TENem! hogy ez a' moílani akaratom légyen változhatatlan, és állandó, te hozzád való hűségemben
gyarapodjam, és meg-maradjak
mind végig. Tápláljad, erofitsed
moílan-is a' Lelki életet én bennem
az életnek Kenyerével, melly a'
Menyből fzállott alá, úgy-mint a*
te Szent Fijadnak meg-törettetett
Teliével, ki-oneatott drága Vérével , hogy ez Lelki Eledelnek erejével mennyek azldvefségnek úttján eroröl erőre, miglenvégezetre
el-jutok te hozzád a'Menyei Sionba, és ott a' te Jobbad felöl való
gyönyörűségekkel egéfzfzen bételem. A' te Sz. Fijadnak az én hűséges Közbenjáromnak Szentséges
L 8
Ne-
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U R ' VATSORSJA

való Könyörté/.
J3>
az URat, örvendezz, óh én fzfvem! a te meg-tartó ISTENedben, mert az hatalmas ISTEN én
velem nagyságos dolgokat tselekedék, kegyelmébe vön engemet,és
meg-koftoltatá velem, mellyjó, és
melly édes légyen Ü az ótet kívánó Léleknek.
Hirdetem, ditsérem tellyes fzívembol a' te IdvezítÓ kegyelmedet, én ISTENem, a' melly énnékem-is meg-jelent, mivel engemet
örökvégezéfedfaerint; a' bűnnek,
hijábaval ós ágnak fetétségibol, a'te
Sz. Fijadnak, az én édésldvezitom
esméretinek tsudálatos világofságára, és ö vélie való íxent egyesülésre el-hívtál, az o Orfzágábal,
L 9
melly
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vétele után
Nevében kérlek haigafs-meg engemet, Ámen.
U R ' VATSORÁJÁBAN a' Kenyérnek
vételekor valóFohdJzkodás.
J-Jlfzem, URam JÉSUS! hogy te
vagy Lelkemnek örök életre
tápláló Kenyere, 1 égy fegitségu'l az
én hitemnek gyengeségemnek.
A' Pohárnak vételekor való
Fohdfzkodds.
LJIfzem, UR JÉSUS! hogy a' te
drágalatos Véred az én bűneimnek botsánatjára ontatott-ki,
roofs-meg engemet drága Véred
által minden bűneimből.
UR' VATSORájA vétele utdn való
Könyörgés.
^jAgafztallyad, óh ón Lelkem I
**
8Z
33S

jótéteményeivel magamhoz kaptsolván magamévá tettem, hogy Ó
enyim, és én-is övé légyek. Erről
tettél moftan bizonyófsá, midőn
Szent Fijad Afztalának Vendégei
közzé méltóztattál, és hit által azo
meg-törettetett Teltében, és kiontatott drága Vérében réfzesítettél.
Ditsöitelek tégedet,URJÉSUS!
Lelkemnek Menyei Vőlegénye!
ki a' te fzeretetednek új jegyét, új
zálogát adád énnékem, mellyel
meg-bizonyitád, hogy engemet,
mint-egyjelt úgy tettél arte Kezeidre, és mint-egy petsétet a'te Szivedre, hogy én róllam meg-emlékezzél mind örökké az én jómra.
URam
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melly Kegyelemnek, Igazságnak,
Szentségnek Orfzága által-tettél.
Hálákat adok tenéked Menyei
/tyám! ki engemet méltatlant anyira feeretrél, hogy a' te egyetlen-egy fzülött Fijadnak nem kedveztél , hanem adtad érettem az
halálra, hogy igy énnékem kedveznél, és o általa te magaddal
meg békéltetnél, minden bűneimből meg-tifztitanál, ez életben o
érette kegyelemmel és irgalmafsággal; a' következendő életben pedig örökké-való Boldogsággal, és
Dits ős éggel meg-koronáznái. Cerjefztettélfzívemben Sz. Lelked által idvezíto Hitet, mellyel az én
Idvezítomet minden érdemével és
jóté*

fzeretetedet, hogy én, magamnak
és minden teremtett állatoknak
meg-tagadásával, olly erődén ragafzkodjam te hozzád, hogy femmi tölled engemet el ne fzakafzthaífon. Tőlts-bé engemet naponként a* te akaratodnak értelmével,
és Menyei boltsefséggel a' végre;
hogy járjak úgy-mint te hozzád
méltó minden engedelemmel, és
minden jó-tselekedettel gyümöltset teremvén, nevekedvén a' te
esméretedben. Ne engedjed én
Idvkzítöm ! hogy tenéked tett fogadáfimról el- felejtkezzem, hanem
azoknak bé-tellyefitésére fegélly
engemet a' te kegyelmeddel. Tégedet tettelek hitemnek, fzerete' T"
tem-
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URam JESUS! én te Jegyefed vagyok , de mi indított tégedet az én
fzeretetemre, mivel femmi fzeretetre méltó nem vala én bennem,
az én Lelkem mezítelen, undok,
és minden igazságtól ürefs vala, de
imé te engemet idvefségnek ruháiba öltöztetz, az én Lelkem éhező
vala, te engemet életnek Kenyeré„ veltáplálfz,azén Lelkem meg-fertéztetett vala, de te engemet drága Véredben meg-moílál,meg-tifztitottáh
Oh ha én-is tégedet egéfzfzen
fzívemben zárhatnátok! tenéked ajánlom azt, foglaljad-el magadnak
minekelőtte e' Világ azt el-nemra*
gadná, töltá-bé abban bőven a' te
fzere-

vét. után V. Kó.
temnek fö tzéllyául, ne engedjed
hogy vifzfza- nézzek e' Világnak
hijában valóságára. Vony engemet
fzüntele te hozzád, és én te hozzád
Tietek. Vezérelly engemet, és tégedet követlek. Erösíts-meg a' te
hűségedben, és abban álhatatosléfeek. Táplálly engemet ezután-is
az életnek Kenyerével, gyönyörköd tefledf Lelkeme* Házodnak
gyönyörűségeivel, miglen végezetre ama' Menyei gazdag Menyegzőbe bé-vitetem, az holott
minden Ditsofségedet, és Boldogságodat én velem te Jegyefeddel
közlöd, és a' te Szinednek örömeben mind örökké örUR' VATS.

vendezek, Ámen.

UR'
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UR* V A T S O R Á J A - U T Á N
HÁLÁ- ADO ÉNEK.
A XXIV. 'Sáltár' Nótájára.
%
Néked TTRs.
-álát adok,
Tellyes erőmből vigadok,
Szívem, Lelkem örvendez nagyon.
Meg-vallom fterctetedet,
Hirdetem Ditséretedet;
Erre nékem okom nagy vagyon:
2.

Mert eddig éh *s ízomju vóltam,
Melly miattftínte meg hóltam;
De moft az Életnek Kenyere
Táplálá íiegény Lelkemet,
'S jól meg-itata engemet
A' KRiSTUS-Kútfőnek Viz ere.
3- Sz.

Sokan nálamuai Nagyöübafr,
Erösbek,tíöltsebbek.Jobbak
Nem érték e}

'mftác;

De én éiek, 's már fc^i lakám,
Hitem' ízemével meg-látám
Bűnösök' Áldozó Nagy Papját.
5El-kötelezdtél Magadnak,
Mátkájává töl Fiadnak.
Szentül már magamban fel tettem:
Hogy KRISTUSomat. fzolgálom,
Tölle foha el-nem Ágálom
Kitől Idvefség Jegyét vettem. 6. Ti íz-

Tifzúelem ATYAM! Nevedet,
Imádom Szent Felségedet,
t
Hála-adó Pohárt fel-vétzek :
Azt Ortzád- előtt ki-töltöm,
Tehetségimet fel-költöm',
Fogadáfókat is im.' téízek:
7-'
Ellene mondok Világnak, v
Mint Hijjábavalóságnak ;
El-vefzfeen Ö Gyönyörűsége! .
Égyiptomnak Pár-hagymája
Nem kell nékem Ugorkája;
.Mert KRISTUS Lelkem'Elégsége.
8.
Ellene állok Sátánnak,
Pokolbéli Orofzlánaak,
Ki eddjg fok tünbe idéze.
í
Utalom mindég munkáját,. >
Mint léleknek nyavalyáját :
Lélzek már tsak KRI.STUS' Vitéze,
v ..oU .:Í '
9- El-
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Szent ATYAM! Irgalmafságod
Az Égig ér nagy Jóságod:
Mert bár Bűneim fokak 's nagyok,
Még-is Fiad' Érdemétől
Nem fofetaftíz-meg Kegyelmétől;
Már, mint
én-is igaz vagyok.

9>

Ellent hányok minden Bűnnek,
Noha Izemembe úgy tűnnek,
Mintha-mind jók'sfzépek vólnának.
De ha azokat vifgálom
Mind egyről-egyig találom
Pokol- Sárkánya' fulánkjának.
10.
Végre, le-mondok Teftemrol,
Amaz én O Emberemről ;
Ki feüntelen tsak gonolzra hajt.
Rofzíz kivánságim' el-vetem,
Meg-ölöm 's földbe temetem;
Ne okozzanak nékem több bajt.
11.
Mind ezekre Szent Lelkeddel
Següy ATYÁM! Kegyelmeddel;
Magad bírj engem' e' fok jóra!
On tarts akitoron is kéízen,
Mikor éltem' vége léften,
El-jüvéu az utolsó Ora !
12. Hogy

• Xo

12.

xo

Hogy Lelkem' VÖ-Legényével
Ődefséges Reményével
Innen Szent Orfeágodba fuflak.
Nem léízen ott foükölködés
Vagyon pedig bovölködés.
Oh mikor lefefe, hogy oda juífak!
13.
Az én Atyámfiaival,
KRISTUSnak Meg-váltottival,
Mint velem-is, Lelked úgy tegyen:
Itt-is vifely gondot Rájok,
Ég légyen ofttán Hazájok!
Mellyért Neved Hálákot végyen.
ÁMEN!
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