
• 

III. 

: \ Sirnit!. 

XLIIl. 

. 1,}. idvességes llimúlást, 
Ur Isten ! és eloyúgovást., 
Testünk szerént jól meghalást, 
l\lind holtig adj igaz v.allást. 

2. Nincs itt marndó városunI, ; 
De jövendöt kell hivánnunl" 
Örök boldogságo t várnunk, 
S e reménységben kimúlnunk. 

3. E földön ol yan életünk , 
Mint a virág, melyet nézünk , 
Majd koporsóba rejtetünk, 
S föld gyomrába bététetünk. 

.). Rotbadandó testünk bomlik, 
1I1ojd mint sárlulz ö5zveomlil" 

• 

• 

• 
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Lelkünk Istenben nyúgoszik, 
1Ilig e világ elvégző dik. 

5. Értelmünk nincs arról nekünk, 
V JlIikor múlik el éleliink, 

Iírisztustól azért inletünk, 
Hogy mindenkor készen legyilnl, . 

6. Azért teljes késziileILel 
. -Várjul, Kri sztust igaz hiLlel, 

Hogy ldm ll/junl, nagy öl'ömmel, 
S mennybe jussunk bölcs sziizel,kel, 

• 
7, Senki magát el ne bizzn, 

Lell,ét Istennek aj,\nlja, 
Nagy bizodalommal vallj a: 

-

Hogy még a Iifisztust meglátja . 

8.1Ilely nagy dicsőségök lészeD, 
HIveknek az fléletbeD, 
Végnélkül dicsőült tesIben 
Élnek az örök életben. 

9. Ou sérelem nem szomorit, 
Kétség senkit nem háborít, 
Oli hAnat·felhő nem borit, 
Sem félszegség nem nyomorit. 

• 

-

• 
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10.lstennel,kegyelmes Szava 
]liveit mennybe felhivja, 
Orökkétartó vigságra, 
Az nngyali társasógra. 

11. Istennel örökké lészünk, 
Jobb lelkekllel szövetkezünk, 
Idvesség lesz osztály-részünll, 
Melyről biztot szent reményünk. 

12. Dicsél'lesséL Atya Isten, 
Szent Fiad áll .• L mennyekben, 
Vigasztalj s1.envedésinkben 
Lelked kegyelmével. Amen! 

• XLIV . 

"Mini (J .eép h;oe. pataAraf. 

LAz enyészet nagy szabálya: 
Hogy mi porból sarjadott, 
Porrá lesz, babilf a pálya 
Földi fényben llradoll; 
Ha megszőlaI ahaIIII, 
A jobbIIgy és a király 
Por-ágyán a gyász balálnak 
Testvér-nyúgalmat találnak. 

• 

• -
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2. Az öröklét nagy szabálya: 

• 

Hogy mi mennyböl sarjadott, 
Éljen, bár a földi pólya 
A siron ál baladolt; 
A végső itéleten 
mrá ly, 110Idus megjelen, 
A mit vetett, a •. t aratja, 

• 
Ez az Isten alwratja. 

3. Ah! mit vessek mag gyanánt el, 
Árnyék éltem rögein, 
Hogy ragyogjon reggelóvel 
A nagy nap, gyümölcsein ? 
Krisztus int: hintsd a b ile I, 
1\lely terem sz e r e t e t e I, 
Melya r e m é n y n e k virágil 
Ugy fejleszti, ha vil ágit. 

4. nála néked Isten, bála l 
BiI, szeretel és remény: 
E hIIromban áll a pólya, 
Jl:s végén a nyeremény. 
Jöjőn élet vagy halál, 
Lelkem velök bátra:. áll; 
Itl síromba ők vezetnek, 
Otl melleltem szót emelnek. 

• 
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XLY. 

1. emlékezzél 
Utolsó napod ról, 
Egy szempillantásban 
Változó sorsodról, 
S lalán ajtód elött 
Álló halólodról. 

2. Olyan mint az árnyék 
Az ember élete, 
1\lelyel velni szokott 
Valamely c.semete, 
De csak fél-óráig 
Tart ö kerül ete. 

3_ Gyakran csemelénket 
Egy féreg megrágja, 
Gyenge gyökereit 
Elmetszi s kivágja, 
Múl az árnyék s elhull 
Élelünk virága. 

4. ·Ha lov.bb, mi légyen 
Az élei? vizsgálom: 
A gyenge füszólhoz 
Ilasonnak tala lom, 

• 
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Mi csoda az élet ? 
Az élet egy álom. 

-5. A füvel ha az r 
Szele kezdi érni, 
Vagy egy él~ s kasza 
Talál hozzá férni , 
IIIajd maga helye sem 
Fogja megismérn i. 

6. Az álom elm úlik 
S az .bban látott kin cs, 
Mikor felébredünk, 
1\larknnkban semmi sincs : 
lIlúlandó az élet, 
Akármerre tekints. 

7. Hamnrébb a füstöl 
A szél oem oszlatja,_ _ 
Min' mi 
Az idő fongatja, 
A.h.lál elv1lg&i 

OS helyúnke~ ml\l .. tja. 

8. Életünk oly harmat, 
~y ... imajm",.,áDJDyal, 
Játszik en f;; •• élon 
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!fedves szivárványnyal 
lili g a nap nem éri ' 
Meleg rngyogványnyal. 

9. De mihely t a napnak 
Reá süt hévstigc, 
Legottan elszárad 
minden nedvessége, 
Délt sem vár, elmúlik 
Annal, kedvessége. 

10. Életünl, madárnyom, 
É letünk csak pára, 
l\1int villámás eltün 
S nem terjed sokára. 
Nagy kegyelem az is, 
Hogy julollunk mára. 

11. Tallács l{3rikái 
lIlely hama,' fordulnak, 
E z élet napjai 
Oly hamar elmúlnak, 
S egy kevés fény ulán 
Homályba borúlnak. 

12. Gyermel" buborék 
E világi élet, 

I 
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Majd ft halál ennek 
Rendet szab, határt ve&, 
S mérő serpenyővel 
Eljő 8Z itélel. 

13. Mil ragaszlwdunk hál 
Ez alsó világhoz, 
S szivUnlIe! kapcsoljuk 
E múland6séghoz? 
Esztelenség biznl 
Veszendő jószághoz. 

14. Világi életünl, 
Egy rövid próba-hó&, 
Soba jól nem aral, 
A ki mosl jól nem vóL 
Ki látott tófolwn 
Állal bújni tevéI? 

U.Keskeny s bizonytalan 
Napjoink b.lára; 
Ha szűlil • Krisztus 
Ez v.gy más órára, 
TIIdank e szólonl 
Egyel Uz szavára? 

7 
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16: Jaj mikor a jók is _ 
ReUegésben le,.nek, 
Gondolulinkról is , 
Szoros számot vesznek, 
S szcmélyválogah\S 
Néll,üllörvén~t lesznek. 

t 7. Egyet ezer szóra 
Tudunk-e szólani? 
Ua velünk a Iliró 
Szembe kezd szállani 
Tnlpunkon is alig 
Fogunk megállnni. 

18. A kit hát most vétke 
Se1bel mint éles vas, 

• 

KJm.ál w.eire ........ _ 
Siessen mini szarvas, 
Olt lesz szomjuságál 
IIivesitö orvos. 

-19. ~liérl hozot! Isten 
~Iinket!l világra? 
lIogy fő gondunk legyen 
Mngos mennyországra, 
S élvé~ igyekezzúnk 
Ama boldogságr •. 

-

• • 

• 

• 

• 

• 

• 

20. Most mig a kegyolem 
Ajtnjl,n nincsen 7.úr, 
li il erjest.1 illezét 

_o:! li. nngy Islen s '.gy vár, 
A .. idö elves7.lés 
Sirathatatlan kár. -

21. Oh siessiinll hút az 
Élelre bélllcnni : 
liát h. IOn hé rognai, 

_ ~linden .jlót lenni, 
.. cJ:.j mi I'·s.cn ürök 

Élet nélllül lenni? 

- - -

XLVI. , 

1. Bngyj:\Iol, el hiI kereszl/é~ek, 
Fájdalmát li sziveleknek. 
S,,"ki no sirnss. h.lollj:\l: 
Meri oz elérle boldcgságál. 

-

-
- -

2. A nynl" sziinjilfielc me" siráslól, _=.. 
Il~elej'kez1.encl( mngz~lljollról j 
lIIori nem hal:; oz Ö ho\.\lol[, 
nanem jobb éleire jutósok. 

-



-100-

8. Aa elvetetll magvak ls éppen 
lIegrolhodnall elöbb elléppen, 
De azulán fölnevekednek. 
S édes gyümölcsei kedveskednek. 

4. Fogadd bó azórl a holt tesIet, 
Föld! s kebeledbe végyed ötet, 
Nyágtasd meg az ö lagjail, 
Ilinl az édes an ya magzatit. 

5. Föld! hiven tarlsd a teslel benned, 
MerI millor a Ifriszlus eljövend, 
Megkivánja II lesI el leled, 
Igy lószen bizonynyal elhigyjod. 

6.A mely noba 1ll0s1 rOibadandó, 
Porrá leendű s vállozandó; 
De fellámad Isten szavára, 
S a trombita harsogásAra. 

7.Dicsöség légyen az Atyánall, 
Tisztesség áldott s'tCnl F,:\nak, 
Ki uralkodik II lIIcnnyellben, 
V ógcl nem érő dic3öségben. 

• 

• 

, . 
, . 

, 

• 
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XLVII. 

.,Már elmégyek as.. iJrömbe'~ 

1. lu a 8irh~ imok sorába, 
A halál lartományába, 
Ob szálljon kiki magába. 

2.lIIinllet is e bús vidék vár, 
S ha éltünk Ideje IejAr, 
Egy sírhalom gyomrilba zár. 

8. lit a gazdag a szegénynyel, 
A nemes a jövevénynyel, 
Oszlozik azon Ulrvénynyel. 

4. lIt az Ifju, vénnek párja, 
Szépségét rothadás várja, 
Kicsinyt, nagyot a föld zárja. 

1). Még ma .At kik ép IábakoD 
Tapodonk e sirhalmokon, 
A földdel vegyült csonlokon: 

8. SzedJf1k rendbe dolgainkat, 
Rendeljük el házainkat, 
S igy várjuk végslI óránkol. 

-
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7. Oh Uram! serllenls luH minket, 
E lhagyni 5011 vélllei"liCt, 
S megjobb: tni éle:ünkel. 

8. Adj meg lé rést, mevjohbul:\st, 
J10llunkban cs~ndes kimúlást 
Nyugodalmat s boldogulás!! 

- --

XLVJII. 

1. e tes! pihenni 
Jlliodcn leslek úl;!n, 
Csendes nyúgalmnt venni 
Fáradsági utón. 
1I1:\r az éleI lerheit 
Lehányla s meggyöz!e, 
A föld gyengescgeil 
Most mind levetkezlo. 

2. Nem érill már nyilai 
A kUzdö élei nek. 
E lf' rodott tn.rjni 
Álomra vitetnek • . 

• 

, , 
• 

t , 
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Tilbbé gondok fulánkja. 
~yúg"lmát n~m ~érli, 
E vilÁgnak bubáJa 
Többé nem kisérti. 

8. Ég, fóld ·balomra dőljön>" 
Sell'miségbe essék, 
A világ elmerüljön: 
Övé a békesség. 
Lelke már felóltözött . -
A fény ruhájába, 
A dicsöültel\ kÖt.ölt 
Él nyúgoaalm6ba. 

4. Most Iga7-i javait 
Örömmel birja mór, 
Minket in volt lársait 
Od. óhajtva vár; 
Készllljünk hát utóna, 
KészOljünk elmenni; 
Voljon ki ne kfvónna 
Boldogokkal lenni! 

5.111 n sirbalmok közölt, 
Ezek bús orm.in, 

• 

A tőlünk e!költözött .-
Társaink hll1Dvain, • 

• 

-
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!Icggondolva sorsunkat 
Szent fogadást tegyünk, 
Hogy mig émők czéionkaIt 
Csak jó úton megyünk. 

XLJX. 

"Haragod"ak na!1l1 voltában" 

to Oh halandó! tekintsd hol éllsat 
Lásd hová szállsz! 
Előtted 8 megnyilt sir; 
Rejteke prédáját várja, 
S im elzárja 
Azt a kiért sok szem sir. 

a. Halld a koporsó mint kopog, 
H" Dem dobog 
S •. ived, bnnben beverö l 
Az ásó, kapa mint zörög, 
A sir dÖl'Ög 
Füledbe .. oh vakmerő! 

8.8irjatok mind a sirókkal, 
Nagy jajszókkal, 
Ti, kik mosl itt állol~K, 
Tekintvén a slrhal:onokra, 

• 

• 
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Sorsotokra 
Halandók! vigyázzatok. 

4. Ti is mind ez úton vagytok, 
Itt elhagy tok 
Mindent, 8 mi világi; 
Tőletek is elvétetnek 
Ez életnek 
Örömei s bivsági . 

ti. lu utálattá lesz a szép, 
A sir letép 

kóról, mind virágot; 
Ugy bánil, a koldusokkal, 
MinI azokkal, 
Kik birnak sok országol. 

6. Készüljetek, kik ma éltek, 
S még szemléllek 
Ily lanlte) példilkat; 
Elvégezni siesselek, 
Ne késselek, 
lu minden jó munkákaL 

7. Igy ha eljőn végórálok, 
n6r ill rálok 
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Akkor blls földel szórnak 
Lelkelek jUlalmal vészen ' , 
S I~rsa lészen 
A dicsölilllábornak. -

• 
L. • 

L, 
1. Oh lleserves jajszó, . 

lIIindnyájnn meghalunk, 
I fjak és öregel, 
Számadásra állunk. 
Oh fájdalom! 
Szörnyü alrgodalom ! 
Jlolál ellen nincsen, 
Jaj nincsen oltalom. 

2. ALban bizonyos légy, 
Ncm távozfalhafod, 
Meg kell egyszer ha\nad, 
Mindenkor várhalod. 
Ob fájdalom! 
SLörnyü aggodalom! 
H.161 ellen nincsen, 
Jaj ninrscn oltalom. 

, 

• 

.~ 

. , 
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3. Tm I1nlljad fl eirból 
lnlö szóz.lomal, 
S meglérésre hivó 
Jaj ki,iJtáSOlllal. 
Oh f,ljdalom S a I: 

4. Kopjail élleclnek 
lIasznitld jobbnlásr", 
Jllig I,egyelmet cllged 
Az Islcn jÓ5hga. 
Oh f,\jddlom s a l: 

5. Ab merI rellen'öség 
I{e7.cibe c;ni : 
lio if t elmúloszlád 
A 7. üd völ keresni. 
Oh ftijdalom. s a I: 

'-

6. Ugy élj bál holandó, 
lIogy juss boldog végre, 
Islen irgolmáhól 
Örök üd vessé~re. 
Oh f"idOlom. s fi t: 

-
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LI. 

, \ Fe(jülhalad mindenl'· 

2. Sirom parlj:H, A Iyám I 
Testem im elérle, 
S a földhanlok olall 
Nyugalmát megnyerte. 
Npjls kezet lelllemnek 
S vedd hozzód, ISleneml 
E sir I,ehelében 
Őrizd porletemeru. 

2. Rejlsctelc el siket 
Sirom gyásl,bolljai! 
Fedezíetel, hiven . 
}o'öld anyám hallljni! 
Mig R szenlebb élet 
Dicsö angyulai 
Hangját meghallnndj1k 
Testem porhamv.i. 

S. IUlal:!1 en)'hel)'et 
Lelkem volt hajlé I,,; 
lIt nyugszHc R röldi 
Nng)'silg romladéka; 
Ide lér a szépség 

'. 
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Ilcrvadl maradélCD, 
A felség s hatalom 
Ellünl kép-árnyéka. 

4. Fejdelmclc, királyok 
pálcza- s IlOronál,kal, 
Erősek és bölcsek 
Érdemkoszorulikal, 
III nyúgoswnk végre 
A békés poroklcal, 
Iiik már Ilem kérlwdnek 
Sem!lli hatalmokkal. 

5. II t nyugszi1c, éltében 
Ji:i nem nyúgodt soha, 
Iíi dicsöség sztirnyán 
Repült id e 510va; 
lit nyugszik, hit slIjtolt 
A sors, 3 mostoha, 
Kit korona terhelt, 
1'\ yuglal itI sir moha. 

6. N fngt:lss mng engem i, 
A csendes porol","I, 
F:idd hó riiraJltestem 
l'uba sirhaulol,kal, 

• 

-
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Igaz Jlfró! s midőn 
Eljasz itél,·lre. 
1I1éllnss hiveid1'el 
Az öröl( életr ... 

._ -
Ul. 

-

l. Solll'endbó!i prób:,I, vannak 
Hajtunll ez eleIben, _ 
lIlel!!>e" neha gyön yörliüMnl" 
Illikent hala vi'.ben ; _ 
De nem tud inh, hol nlladunl, 
A bahílos lő l·ben . 

-
2. Testünk rakva nya val y"klml, 

SzámInInn inséggel; 
!{lis,.1,ödl1üntl kell mig iU élünk, 
Ezer bclcgsl'ggel , _ 
S a próbál,.1 els7.envednünk 
Csendes békeséggel. -

~3. Ez n poMr mindent eljár, 
Sentd! el nom t<eriil, -
Egy IlOi.m:\. bajt, egy h." másI hojt, 
S Lobb hetyébe Jóbb gyül. 
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Könyben fordul, könynyel csordai 
Szemünk s majd elmerül. . -

4. Csuda mégis mint szeretjük 
Ez alsó vill,gol! 
Knnobánba hiv 81. Islen 
S igér boldogsógol: 
]tli Idvánunll Egyiptomban 
Szenvedni fogságot. 

5. Tal:ln vég hnlárllövénél 
Állunk ez élelnel<, 
S ellenünk a balalIitIlos _ 
Nyiloj sietnellj _ ... 

-

-

• 

-
• --

Ha ma élünk, holnap gyászos _ _ 
líoporsóba vetnek. -

-
. -

6. Mi mégi. Iws"u idól,el 
Igérünk mngunIID.I" 
C.endes folyást, s növekedést 
Világi dolgunknak, _ 
Sok esztcndöl'en túl vetjük 
NapjáI halál"nknak. 

7. Azonban ha ma v';gy holnap 
Mogkérik lelkunket, 
S o nagy kirMy s.ille elé 

-
_. - - -

. -
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.Amtnak bennUnimr, 
Jaj min kezdjük s min végezzUk 
Hibás reményünket! 

8. Ha a tenger árjai I,öz! 
Egy de3zl,án eveznéuk, 
A partra mil,ént juthassunk, 
Azon Igyekeznénk, . 
S nyúgodni nem bátorkodDánk, 
Mig ki nem érkeznénll. 

9. Most pedig majd olyan sorsunk, 
Dlint az evezöké, 
Búsult szelek 8 hullámok közt 
Majd elmerülöké : 
Ha akarnánil, e sorsunkat 
Nem érezhetoók-e ? 

10. Ha n lassu késedelem 
Tehet valahol hárt: 

, 

Az unalmns halogatás 
lnleghamaráhb árt: 
Sok ezer ember már Ilzzel 
Szerencsétleoul járt. 

U. Nem ránk bizták moddig éljilDk 
Ez myék világon, 

• 

• 
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IIle'yben nemkiilönben vagyunk, 
M'nt madár az ágon. 
lia ma hivna k, nlU túl állunk 
E múlandóságoD . 

12. Bi7.0nyilja ezt 80kaknak 
Siralmas példái', 
Kiknek ~Ijölf, véletlenül 
Halalok óruja, 
S milwr 81,ebben fénylett, elhuuyt 
Éle ök raklyája. 

13. Sokan hirrelen halállal 
Veszlek el s megholtak, 
l\legtérésök elói t, mikor 
Kés1.ülellen voll.k; 
Szerencsések, a kik ezek 
Példáján tanultak. 

14. Ak~rki '''gy, oh ne igllrd -I.. 
!Iagndnok holnapot, 
Adj bülét. na iY Istennek 
lJogy érted e napot; 
IIIást a h.lél tegnap kerüli, , 
És Dl8 földbö,. csapotL 

8 
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15. Hju vagy-é? meg ne csaljon 
Kedvel~ iljuságod, 
lIát ha ma leszaknsztnlik 
S elhervad virngod, 
Kivágatik és elszárad 
Pá lmád s olajágod. 

16. Sok házasok ifjuságban 
Egymásnak örülnek, 
A hivságban, s múlatságban 
Majd el is merülnek, 
Végökröl nem is álmodnak, 
S arra nem készül nek. 

• 
• 

17. A lllen ynyei fényes ud var 
Parancsoi azonban, 
S elérkezik a váraUOD 
Ve:.dég alattomban, 
S a kedveUen halál öket 
Rakja mjnd halomban. 

18.-?z anyA~ is fájdalommal 
!=zlllik gyermekeket, 

kölléssel 
Nevelik 

• 

, 
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Mégis gyakran elszalnszlják 
E gyetlen egyek et. 

19. Nem tud a balál választást 
S különbséget tenni, 
Kicsiny vagy nagy, a kit szólil, 
EI kell annak menni , 
S egy ór"ban e világtól 
V égsó búcsut venni. 

20. Szent Jóbnak is tiz gyermeke 
Jllegholt egy órában, 
Szive mélyen lön sebezve 
Azok halálában , 

I 
• .eJ . :t 

Mégis ilyen hála-adás 
Hangozott szájáhan: 

21 . l\lagzatim halandók voltak, 
'l'udtom az' eleve, 
Az Úr adta, s II veUe el, . 
Áldott az Ó neve, 
Noha lankaszt, el nem olvaszt 
A bánatok beve. 

, 
22. Hogy sir.tDŐk bál mi pogAny 

Módon halDU.nkat! 

• 

• 

• 
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Igy boritván rút homályba 
Áldott vallásunkat. 
Nincsen bitünk, ha nem tudjuk 
Meggyőzni maguukat. 

f.-. 
23. Vigasztald meg kegyes Isten! 

A keservesel;et, 
Mind végig az igaz hitben 
Tartsd meg a hiveket, 
Kiknek az élet l,önyvében 
Béirtad nevellet,. 

e: eo.. LlII. 
• 

"· .. ·1. T ov6bb már nem kisérjlelÜDk, 
Tilt és viszsza-hiv életünk; 
:N yugodni fogsz alant magán 
A hoszszu siri éjszakán. 

2. Búsan zúg 8 halál szele, 
Reszket fájó SZÍ\'ünk bele, 
Reszket az éleI fllja s száll 
tUed sirba zúgósiná\. 

, • 

t i 

I 

• 
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3. S a mint sülye d alább alább, 
Szivünk nem birja bánatát; 
Tele csordultig a pohár, 
Omol belőle gyász köny-ár. 

4. Omolj köny-ár, te vég-adó, 
Azért, ki most elhervadó, 
Többet adnunk hajh, nem lebet, 
Od'adnók bár az élelet. 

5. A föld elnyelte testedet, 
Ég ölelte fel lelkedet, 
Elszakadt a két hű rokon, 
De társuland még egykoron. 

6. Mi is egygyek lészünk veled, 
Olt vár reánk szebb kit.elet, 
Szivünk habár itt meghasad, 
E hit s reményünk megmarad. 

7. E hit s remény elég nekünk; 
Múlj el föld nélkűlözhetünk; 
Van éghen szebb, dicsőbb hazánk, 
Van Megváltónk, és jó Atyánk. 
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8. Ou vagy te már, olt szellemed, 
Feltaláltad mÁr üdvedet; 
Odo mig elldsérhetünk, 

Isten veled! Islen velünk! 

.a 

• 

- -
Elmélkedés és imádság a Halálról. ' 

< • 
• 

_ EleI és szeretet Istene! Atyám, édes 
Atyám az egekben! miért reszkessek a vég
só megválástól ? mi ért iszonyodjain a ha
láltól? melyengem újjá alkotó kezeid kö
zé teszen viszsza, melyengem e .ajÓ' 
éleI után édes nyugalomba szenderit, s az 
örök boldogság reménye alatt, melyre ismét 

_elószólilasz egy dicsö napon, nyugtalja el
bomlott tetemimel. - l\liért slrna a gyenge 
csecsemó, hogy öt az édes anya, ki méhé
ben hordozta, életadó emlójéhez szoritja? 
Nem az élet és szeretet Istene vagy-é te? 
Hát rellegjek-é én midőn mag.dboz intesz? 
Oh nemI emberiség édes Alr!a és nékem is 
Atyám! kit lelkem bizodalomm.1 szeret 
és ölel még a ha lálban is - !lelD rp.ttegek 
én, sőt fogadd llezeimct, hozzá~ nyujtom 
8zokat, adj nékem e földi lerhell után csen
des álmai. Nem szünol, meg lenni én, habár 
lestem romlatag sáto,'. elbomol is: egy bol-
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dog. bb világba költözöm én ált.l egykoron 
hol kö zelebb leszel, hozzád! Tehozzfid éde; 
Istenem! Ah fójlalnám én ha alábbvaló 
lennék ft féregnél, mely elÖltem aporhan 
mászkál , és a növénymagni\1 csekélyebb, 
mely a földben elrothad hogy új életr ) sar
jadjon a tavasz eljöttével, s kevesebb re
mény élletné szivemet, mint akármely ná
lamnál csekélyebb teremtménynek, az isteni 

-kegyplem felől! Te édes Atya vagy Is
teneml s nem ohajtozik-é az édes atya gyer
meke után, ki töle eltávozék? nem eppd-é 
8Z édes anya els1,akasztott Ilisdedjeért? és 
Te! kinek szeretet.e meghalad minden sze
retetel, Te Atyúm! lehetnél-e érzéketlen 

-irántam a koporsóban? Ha mint igaz ité
JöbÍl'ó jelenendesz is meg 07, it"let hujnalán, 
nem megbocsátosz-é nekem gyorióságból 
néba megtévedett gyermekednek? nem 
keressz-é fel engemet mint hív és jó pásztor 
elveszeIt bárányát? Jövel Atyám! vigasz
lalás nellemobiilalban is a le szereteted, 

Ámen. 
-

al l" E 
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