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1. O kdybych tisíkrátná ústa, a k nim tisíc jazyků měl;
bych Bohu mému díky zhusta, z vnitřnosti srdce
vzdáti směl, a převýšil v tom každého který zpívá k chvále
jeho!
2. O kdyby má píseň sáhala, až pod oblaky vesele,
a krev se slavit jej zmáhala, dokudž přebíhá v mém těle.
By každý puls děkování, oddech každý byl zpívání.
3. Pročže pak mlčíte smutky mé? Naložte vnuknutí svého, a
buďte bedliví v práci té, ke cti Boha, Pána mého. Duše, tělo !
prociťte k chvále Boží se probuďte.
4. Zelené listí v krásných polích, pohybuj se všecko semnou;
vy rozličné travičky na rolích, i vy kvítky, ozdobu svou,
vynaložte na čest věčnou, Bohu věčně neskončenou.
5. Což živé ve světě přebývá, i co oddýchá v svém těle, nechť
semnou v Božské cti oplývá, bych jej mohl velebit směle,
slavíc divy Boží všudy, jež vidím sem, tam i tudy.
6. Děkuji Otče nejmilejší, za dar duše, těla mého: chvála tobě,
nejupřímnější, původe všeho dobrého, jenžs mi dal v to světě
celým, k užitku, srdcem veselým.
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1. Snažujmež se v tomto světě, ve všem Bohu líbiti, hříchy
mrtvíc v svém životě, z víry za Kristem jíti; nebť jest sám on
pravý vůdce, svým do nebe cesty strůjce, kdož za ním svým
křížem půjdou, slávyť věčné s ním dojdou.
2. Bůh náš miluje spravedlnost, a hříchů nenávidí; čiňmež my
v ní svou povinnost, a budem jemu milí; u víře Jezukristově,
v němž nás činí vzácné sobě, v níž podle svých povolání,
mějme ctné obcování.
3. Co každý z té povinnosti, od sebe má činiti; vyplňujž to
s ochotností, jinak budeš hřešiti. Ačť kdo co tobě zadrží,
nechť se to příliš neváží, ty hleď vždy po Bohu jíti, a
milosrdným býti.
4. Tak budeš syn Nejvyššího, v Kristově účastnosti; Otce
Boha nebeského, živ jsa k jeho libosti; protož hříšné tělo
sužuj, k spravedlnosti je obětuj: nebť to jest obět ta živá, pro
Krista Bohu libá.
5. Obětujmež ji s milostí, Krista v tom sledujíc, s celou
pravou dověrností, nic sebe nelitujíc; neb se Kristus nelitoval
když se za nás v obět vydal; ó buďmež mu v tom podobní,
jsouc bližních svých milovní.
6. Žádný jiným nepohrdej, pro mdlobu těla jeho, v víře Boží
jej přijímej, za Krista účastného; jehož krví svou očistil,
v úmluvě víry posvětil, neb ač jsme všickni hříšníci, však
Krista účastníci.
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1. Má duše, Pána svého chval, vzdej jemu děkování; péči
svou všecku naň uval, v něm slož celé doufání; Onť má dost
cest, plný svět jest, divné jeho moudrosti, jakť on ráčí, tak
vše kráčí, k vůli jeho mocnosti.
2. O čemž tobě, Bože, nyní, můj chce jazyk zpívati; tvá
přemnohá dobrodiní, s vděčností vyznávati. Nebs mi toho
činil mnoho, což důvodem tvé lásky, bylo při mně, což
upřímné, hlásať chci z každé částky.
3. V své ty radě, ach, přetajné, nežli svět založen byl,
v zásluze Kristové hojné, mnes k spasení oblíbil. Mé pak
jméno byť změněno, nebylo, cožs uvážil, v knihy živých
zvolených svých, vepsatis mile ráčil.
4. Potoms pro mne a své tvory, svět překrásný postavě,
k časnému pobytí zemi, a nebe k věčné slávě, sličně stvořil a
v nich složil, hojnost drahých rozkoší, abys jimi mé s jinými,
pásl tělo i duši.
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1.Přišloť k nám padlým spasení, z pouhé Boží milosti;
lidských zásluh k spomožení, nejsou platné hodnosti; víra jde
k Pánu Ježíši, u něhož pomoc nejlepší, ten se stal
prostředníkem.
2. Co Bůh v zákoně předložil, když se vše neplnilo; hněv a
odpor se rozmnožil, k Bohu lásky nebylo; duch nechtěl
k dobrému z těla, čemuž zákon chtěl docela, byliť jsme hned
zmařeni.
3. Vzešlo při tom zlé domnění, z strany zákona Páně; že by
člověk jeho znění, mohl plnit ve všem ctně; on pak jest jasné
zrcadlo, učící, v jaký hřích padlo, všech lidí přirození.
4. Tu zlost bylo jest nemožné, z těla vykořeniti; válčilo srdce
nábožné, avšak nebylo zbytí; pokrytství Bůh nenávidí, ježto
hřích hned u všech lidí, našel se přirozený.
5. Však zákonu nám k pomoci, dosti se státi mělo; protož dal
Bůh Syna s mocí, ten učiněn jest tělo; zákon ráčil naplniti, tak
hněv Otce spokojiti, kterýž nás všecky vinil.
6. I kdyžť se mu stalo dosti, skrze dostatečného; šetřmež již
víry vlastnosti, srdce očistného; to dí: nic více, můj Pane,
v tvé smrti život mi stane, ty jsi za mne zaplatil.
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1. Za mnou, křesťané, se spěšte, dí Kristus vůdce věrný; sobě
i světu utecte, darrmoť vám se zdá milý; kříž můj bera, jej
snášujte, příkladem mým se spravujte.
2. Já jsem světlo, svým vám svítím, životem v svatých
ctnostech, kdo za mnou jde, tomu já dím: netrap se víc
v temnostech! na mne hledíc, cestu znáte, jak upřímně kráčet
máte.
3. Srdce mé plné tichosti, pokory a milosti, ústa libé
v ochotnosti, přímé v přívětivosti; jak duch můj na Boha
hledí, s pokorou, nechť všickni vědí.
4. Já vám povím, co škodné jest, byste zlému vyhnuli, by
srdce vaše chytrá lest, nesvedla hříchu k vůli. Já, já jsem hrad
váš a skála, cesta k životu vždy stálá.
5. Těžkoli vám, já vpřed půjdu, ve všem vás zastávaje; já
počínám, já boj vedu, vítězství v rukách maje; nevěrnýť
slouha jenž sedí, když vůdce bojovať vidí.
6. Kdo míní nalezť svou duši, krom mne ji jistě ztratí; kdo
pak pohodlí své ruší, tomu je Bůh navrátí; kdo pod kříž můj
za mnou nejde, nevděčný, nebe nedojde.
7. Ej nuž tedy následujme, Pána se vší radostí, kříž jeho nést
se radujme, když jest heslo milosti; kdož nebojuje zmužile,
nedojde života cíle. Amen
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1.Utěšený nám hod nastal,
v němž Pán Jezukrist z mrtvých vstal,
v Boží lásce spolu jsouce,
chvalmež Boha z svého srdce.
2. Kristus trpěl umučení,
vyvoleným na spasení,
a dokonav práci libě,
odpočinul tři dni v hrobě.
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1. Vstal z mrtvých Kristus Spasitel,
všeho světa potěšitel,
raduj se v něm Boží ctitel,
Hallelujah.
2. Umřel, pohřben, ukřižován,
aby byl člověk zachován,
buď z toho chválen milý Pán,
Hallelujah.
3. Ó Jezu Kriste, Pane náš,
prosíme ať nás zachováš,
od hříchů, neb sám tu moc máš,
Hallelujah.
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1. Ježíše se nespustím, nebo on sebe samého, vydal za mne,
o tom vím, chci se mocně držet jeho, onť jest život mé duše,
nespustím se Ježíše.
2. Nikdáť se ho nespustím, dokuď jsem na této zemi, cožkoli
mám a činím, vždy jest o něm mé myšlení, se vším oddávám
mu se, nespustím etc.
3. Nech zrak i sluch pomine, vonění, cit i chutnání, nechť
mne tehdáž zastihne, světa tohoto skonání, nech i smrt přijde
kdy chce, nespustím etc.
4. Také se ho nespustím, když tam potom se dostanu, kdež
jsou všickni věrní s ním, hledíce v tvář svému Pánu, užívajíc
rozkoše, nespustím etc.
5. Ježíše když mého mám, kterýž mne smířil s Otcem svým,
o nic jiného nedbám, jenom po něm samém toužím. Onť jest
schrána mé duše, nespustím etc.
6. Ježíše se nespustím, na věky při něm zůstanu, onť jest
pramenem živým, z něhož já píti dostanu. Šťastný, kdo se
mnou řekne, nespustím se Ježíše.

