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THOMAS MOORE

CyáslZéneh

Gyertek mind, emberek,
szívet siratni,

kegyelem-trón elé
térdeljete k.

Ott sü'unk, gyászolunk,
de nincs oly bánatunk,
mit Isten ujja ne

gyógyítana meg.

0, ti magányosak,
kik nem reméltek,

bánatban küzkődők,

ne féljetek,
kár kételkednetek,
oly szenvedésetek
nincsen, mit Isten S9

szüntetne meg.

Van táplálékotok
Isten kezéből,

hozzá tér mind e lét,
tivéletek;

új napra lessetek,
mert nincs oly szörnyeteg,
mit Isten marka se

[ékezne meg.

ROBERT MORRIS

CenelZaret

Búgó galamb,
szellő-zörej:

halk éjszaka
szép díszei;
milyen dicső

eszméltetés:
Genezaret, 
te isteni!

A zöld mezőn

fakadt virág,
zengő madár
szivvel teli,
s a napsugár
dicséri őt:

Genezaret,
énekeli.

Ha olvasom,
hogy ő, az Úr
ott lépkedett
a tó színén:
felségesen
boldog vagyok,
Genezaret,
emlékszem én.

Genezaret,
Genezaret,
Jézus Krisztus
emlékezet,
Genezaret,
te égi kék,
dalold szívem
szép énekét.

WLLlAM COWPER

AIZ Úr hatalma rejtve él...

Az Úr hatalma rejtve él,
ő titkon tesz csodát.
Atszáll sötétség tengerén,
és áld az éjen át.

0, gyáva, bátorságra kapj,
míg felhő rád borul,
mert irgalommal van tele,
benn áldást rejt az Úr.

A hitetlenség tévelyeg,
hát hajtsd meg térdedet,
segítsd felebarátodat,
kit Isten is ezeret.

Ti, már őhozzá tartozók,
mást is segítsetek,
szeretet vámja enged á~

Istenhez, emberek.
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JOSEPHlNE POLLARD

Bőven van dolgom-bajom...

Bőven van dolgom-bajom
alkonyat előtt,

ÓTácskát se nyughatom
alkonyat előtt.

Nincs egy percem lustálkodni,
annyi mindent kell rakodni,
egy nap végét összecsukni

alkonyat előtt.

Kedvenc dolgom vár a szép
alkonyat előtt:

hirdetnt?m kell az igét
alkonyat előtt.

Együttérzést vigaszt adni,
kemény szívet simogatni,
tévelygőt a fénybe hozni

alkonyat előtt.

Vagyok igehirdető

alkonyat előtt,

Istentől jő az erő

alkonyat előtt.

Következzék megbocsátás,
kis- hibákat helyre-rántás,
a boldogság és az áldás

alkonyat előtt.

CLAIRVAliX-1 SZENT BERNAT

Ha gondolok rád...

Ha gondolok rád, Jézusom,
ujjong az én szivem:
de szép lesz, szemtől-szembe lát
a mennyben majd szemem.

Sosem dicsér méltőn a dal,
s a szív sosem fog át:
ar Jézu's Krisztus, szép neved
visel menny-glóriát.

Szívem reménye csak te vagy,
szegénynek édene,
te minden ínsegből vezetsz
az Ürhoz fölfele.

Világnak megváltója te,
bánatban szent öröm,
mindenki szolgál és dicsér
most és örök időn.
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JOHN HENRY NEWMAN

Jóságos fény...

Jóságos fény, -sugároddal vezess,
az otthont távol árny borítja és sötét az est,
jövendőm rejtve van s ismerni mégse vágyom én,
csak te vezess és engem baj nllm ér.

Nem mindig voltam így; a fényedet
nem vártam bölcs vezéremül, s azt hittem, jól megyek,
az ifjúkor vadságait szerettent néT.küled,
kérlek, feledd el balga gőgömet.

Sötétségben megóvtál annyiszor,
most is vezess, míg árny temet s kemény vihar sodor,
hadd lássam angyal-arc világosságát utamon,
kit balgán elvesztettem egykoron.


