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Főének A GYÜLEKEZET ÜL 

           Is -   mét   e  -    gyik   esz   - ten   - de - je

            Is   -       tentől        kimért         i  -      deje

             Te -   lék el        a    mú  -   landó  -   ságnak

                  Az       égi -           testek         ó  -    rá  -  ja
                    Lefolyván           lett új         példá   -    ja

           A közös válto – zandóságnak,    Elmúlt vége

           mint kezdete, Már van csak emlé-keze - te.

66/1,4

280 2.
Boldog,  ki  csendes  lélekkel,  És
nem könnyező szemekkel

 

Tekinthet  vissza  folyására,  Ki,
ha magát megkérdezi,

 

Belső  örömmel  érezi,  Hogy
szolgált ez jobbulására,

 

Hogy ment  mind az  ismeretben
Előbb, mind a szeretetben

3.
Boldog,  kinek  nem  kell  szánni
Elvesztett idejét s bánni

 

Megbecsülhetetlen  óráit,  Kinek
hív emlékezeti

 

Elébe  nem  helyezteti
Helyrehozhatatlan hibáit,

 

Ki  az  időt  megbecsülte,  A
hivalkodást kerülte
3.

4.
Áldjátok a mi Istenünket, 
E földön minden emberek, 
Dicsérjétek az ő szent nevét 
Nagy zengéssel, minden 
népek.

 

Mert életünket ő megadá 
Az ő nagy kegyességéből, 
Lábainkat meggyámolítá, 
Oltalmazván eleséstől



4.
De vajon melyik halandó Volna annyira állandó 
A jóban, aki meg ne esne? Kinek volna olyan szíve, 
Hogy a kísértésnek íve Rajta oly nyílást ne keresne, 
Melyen lopva hozzá férjen És az elevenig érjen?

 

5.
Tökéletességnek Atyja, Az öröm szívemet hatja, 
Valahányszor azt elgondolom, Mely sok jókat vettem tőled! 
De elrejtőzném előled, Ha meg másrészről megfontolom: 
Azokkal mily rosszul éltem, Elvesztegetni nem féltem

 

6.
Minthogy azért te teheted, Véghez egyedül viheted, 
Hogy a jót akarjam és tégyem: Engedd, hogy a múlt esztendőt, 
Mint már vissza nem jövendőt, Magamnak tükörül felvégyem; 
A jót benne követhessem, A rosszat elkerülhessem
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7.
Bölcs Isten remeki! Kik az ő 
képei vagytok

 

És őtőle lehelt emberi lélekkel 
bírtok:

 

Az örökkévalót lássátok 
Munkáiban és imádjátok; 
Egy szívvel és szájjal mondjátok
8.
Dicséret, dicsőség, tisztesség és 
hálaadás,

 

A szentek Urának légyen örök 
magasztalás!

 

Kiben soha nincs megváltozás, 
Vagy ígérettől elhanyatlás: 
Tőle fejünkre szálljon áldás


