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Engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám a kis gyet'me ~ 
kek, cs meg ne tiltsátok őket: mert az ilyeneké 
az Istennek ol'szága. 
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KERESZTÉNY VAllÁS ElE EI 
KÉRDÉSEKBEN ÉS FELElETEKBEN, 

AZ 

U N I 'r .A :Eo :t . U S O X 

- - - • 

I. 

Ki teremtett téged 1 

1. Engem az Isten teremtett. 
:2 . Az Isten teremtette még a napot, a hol

dat és a csillagokat. 
3 . Ö teremtette a tengert s aszárazföldet ; 

a folyóvizeket, a halmokat s a völgyeket. 
4 .. Ö teremtette a fü veket, fákat s mindent, 

valami a földön tenyészik. 
i\. Ö teremtette a mad,u'akat, a halakat 's min

den egyéb állatokat, a melyek élettel birnaI<. 
6. Az lsten teremtett minden. Iatható s lat

hatatlan dolgot il menynyen és földön. 
• 
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II. 

Mit adott neked az lsten? 

1. Az Isten adott nekem életet, erőt s egész
séget. 

2. Ö adott nekem oly erőt, hogy látni s h"l
lani , szagolni, izleni és tapintani képes 
vagyok, azaz: ő adta nekem öt érzékemet. 

3. Ö adott nekem oly erőt, bogy mozogha
tok, vagy egy hé lyről más helyre me
betek. b adott oly tehetséget, hogy 
beszélhetek, vagy amit érzek és gon
dolok, szavaim mal kifejezh~tem. 

4. Ö adta nekem az okosságot s lelkiismeretet. 

". rw .. 

Ö adott módokat és alkalmat arra, hogy 
értelmessé, jóvá és boldoggá lehessek. 

Hl. 

Ezeken kivül migmit adott és ad nekedaz [slen f 

1. Az lsten adta nekem jó szülőimet, tanítói
mat, barátaimat és édes hazámat. 

2. Ö adja nekem az ételt, italt, ruházatot s a 
nyugtató álmot. 

3 . Ö adja nekem a levegőt, melyet lehellek, a 
szép világosságot , mely fénylik körültem. 
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4. Ö adta mind azt, valamit sajátomnak ne
vezek ; a mi földi életemet kellemessé 
s vidámmá teszi. 

5. Az .lsten ad nekem, ba jól és erkölcsösen 
élek, e földön lelki nyugalmat, a jövö élet
ben pedig örök idvességet s boldogságol. 

IV . 

Mit gondolsz: V{!ljoll tát-e téged az lsten? 

1. Az Isten lát engem minden szempillantat
ban ; a legsü.rübb sötétségben szintugy 
lát, mint a legtisztább napfényben. 

2 . Ö jól lát engem még akkor is, midőn el
rejtett magányban vagyok, midőn em
beri szemek nem figyel nek rám. 

3. Az Isten jól tudj a mind. a mit érzek és 
gondolok, mind , a mit titk,OI! _ vagy' 
nyilván mivelek. "O , , ' ._. 

4·. Ö ismeri, mire van nekem szükségem, 
hallja , midőn segedelmét és oltalmát 
kérem és á ldásáért neki halákat adok. . , . 

ct I J 

V. 

Ilfivel vagy köteles az lstell iráni ! 

l . Köteles vagyok az lsten iránt az'2"J:I,JlOgy 
/ 

t 
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ölel ugy képzelj em, minI menynyei leg
jobb Alyámat. és il mit birok, mind "az 

. ő ajándékának lekinIse m. 
2. Kötelességem jobban szeretni az Istent min

denllél, valamit csak szerethetek a vilá 
gon ; azon ·-érzésben találni legnagyobb 
örömemet, hogy engeclelmesvagyok szent , 
akaratja iránt s kedves vagyok elötte. 

3. Semmitől sem kell ol)' igen rettegnem. 
nun t Isten ö Felségét valamiképpen meg
bán tam ; semmitől sem kell inkább őriz
kednem, mint ő róla gondolatlanul szó 
lani; szent nevét hiába felvenni káro-
moln i és esküdözni . ' ... ~ 

~ Vr. 
lilivel vagy .még köteles az lsten irdn!! 

1. Köteles vagyok az IstenI imádni ; a mik az 
életre és Idvességre szü kségesek, ő töl e 
ktrl1l, kiváltképen reggel és estve. 

2. Köteles vagyok Islennek hálákat adni min 
denért, a mit kegyelméből veszek, ha szin-

3. 
~én fájna is az, a mi rajtam történik. 

Koteles vagyok Istenben bizni' ő tőle a 
legjobbat vámi mindenkor, t;il köteles
ségemet hiven megtettenl . 

\ • 
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J. Köteles vagyok békével türni betegséget, 
hlJdalmat s mll1den nyomoruságot ; az 
lsten bölcs akarat jának tekinteni a bal
sorsot, a melylyel ö csak próbálni akarja 
gyermekét, ha igazán szereti -e ötet . ' 
menynyel szent Alyját. 

5. Kőtelességem rettegés nélkül Vill'lli halá
lomat; merI a balál csak a gonosz em
bern ek lehet rettentő: az igaznak nem 
egyéb, min! a z Atyához való menetel. . 

VII. 7i l r l .' ~· >( 
'-- ~ 

!I1i/yen indulaItal tll1'tozoi lenni embertd"said 
• • • 

'l1'(t11.l ! 

I . Szülőimet tartozom szeretni, nekik szótfo
gadni , irántok a legnagyobb báh(val, tisz
telettel viseltetni, mert isten utáú· leg
nagyobb jóltevöi ln e világon a szülőim. 

2. Tiszteleltel tartozom lenni mind azok iránt, 
a kik nálamnál nagyobbak, idősebbek ; 
tisztelnem kell fö! eg az őregeket, lani: 
lóimat, jóltevőimel , elö ljáróimat : hódoló 
uszetettel tartozom lelmi az uralkodó 
fejedelem vagy király iránt. 

3. Testvéreime!. rokonaimat, nlinden más 
emberek felett tn rlozol11 megbecsülni, 
és velök igazsúgosan bánni, 
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4·, Társaim és barátaim iránt köteles vagyok 
őszinte, hiv és áll hatatos szeretettel lenni, • 

5, Honfitársaimat tartozom szeretni; a haza 
javát tehetségem szerint előmozditani ; 

köz terheit jó kedvve! viselni, '; 
6. Idegenek, utazók iránt köteles vagyok 

igaz és vendégszeretö lenni, s hazám 
becsületét diszes magamviselete által 
külföldiek elött is fenntartani . l 

7. Más hiten lévök iránt is köteles vagyok szi
ves jósággal lenni ; azt, a mi elöttök szent, 
nem gunyolni. Köteles vagyok igaz szere- , - itO.! 
tet s nemes bánásmód által bizonyitani 7 

'm~f . mtllln hop'y az én hitem tiszteletre méltó. t" " .. 
, r- ,,, ':v" . eI'P 10)1'1 j '" 

ur r. l l:11I VIn. 
• 

ll'linő tartozásaid vannak meg embertársaid 
iránt? 

. :.1. Tartozom megbocsátni embertársamnak, __ .r ~ 

" il. ki engem megbántott; s ba én talál
nék mást megbántani, tartozom töle 
bocsánatot kérni. 

2, Sajnálattal kell lennem a rosszak és tévedők 
iránt; jóindulattal, szives részvéttel a sze
gényekhez, .nyomorultakhoz, gyengék
hez s a mennyiben lehet, segitni rajtok. 

:; -) 3, Kötelességem mindig igazat szólni: adott 

, 

• 

, 

szavamat, eskümet, igéretemet szentül 
megtartani ; és senkit semmi módon és 
semmi szin alatt nem csalni. 

4, Nem szabad elvennem, a mi másé ; sőt 
inkább arra kell törekednem, bogy más 
ember javát és szerencséjéte!őlUozditsam. 

5, Nem szabad kegyetlennek és durvának 
lennem; nem szabad szántszándékkal 
senkinek kárt, fájdalmat, veszedelmet 
okoznom, még annak sem, a ki engem 
megbántott és ' r<lszszamat akarja. , 

6. Általában' azon kell lennem, a mennyiben 
lehet, hogy mindenki jól érezze magát 
körültem, Az lsten mindeil-" ei"nbernek 
adott eröt és tehetséget arra, hogy egy 
vagy más módon jót miveljen, s fel e-
barát jainak használjon. I 

L'{. 

Vanna/te kÖfelessegeid II holtak iránt? 

J.. Igen is vannak. Az élőknek kötelessége a 
holtakat tisztességesen eltemetl1l; utolsó 
akaratjokat pontosan telj esíteni. .. 

;;C, :'-lc m keIÍ a holtakat l'ágalmazlll: ök tobbé 
nem védelmez hetik magokat; különben 
i" már a me}lynyei igaz bi ,'ó elött állnak. 

*-* 
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3 J 3. Kötelességünk a holtak érd emeit és el'é
nyeit em lékezetben I ari an i s j ó példái -
ka i kövelni. "J/l/l~ ' . 

J 

l X. 

lJh"ő köleless~qeid Mnnak m,agad irá"l ! 

L Magam irán ti köte lességem az, hogy 
serény, munkás és jó igyekezetü legyek. 

2, Hogy készörömest és jó kedvvel tanuljak 
S mindenben szép rendet l<ntsak. 

3. Hogy csendes és elégült legyek milldig, 
'még akkor is, midön nem biJ'illtlom 
mindazt, a mil'e szükségem vo l lia. 

l,. Kötelességem azt, a mit birok, okos laka
I'ékosság által megóvni s gyarapilani. 

5. Ne legyek komor, akaratos és vakmerő, 
hanem vidám, szelid és bátor. 

6. Ne legyek kevély, dicsekedő, haneJll sze
I'ény és alázatos. 

7. Arra kell magamat szok talnom, hogy gon
dosan eltáv0ztassak mindent, a mi éle
temnek, egészségell1nek, jó hirem s 
becsületemnek árlhatna. 

8. Mindenek felelt szivem ti sz laságát és ill'lal
lanságál kellmegö l'iznem ; :ll'l'a kell löre
kcdnem, hogy a józan ész ln':llkodj ék 
rajlam, nem a lesli kény (j indnlal. 

I , 
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XI. 

Va1l1wk-e köteiességeid az oktalal! dllatok és a 
lelketlcn tcnneszet iránt ? 

1. Az oktalan állatok is I.sten müvei ; az l sten 
iránti tisztelet megkivánja, hogy az Ö 
munkidval illö kimélettel bánj"k : köny
nyelm ll ségböl azokat soha ne kinozzam ; 
Nejök felett ne terh eljem s gondjokat 
viseljem . 

2. A Iejkellen természetet is, mint lsten mun
káját, tartozom kimélni '; a növényeket, 
csemetúkel. fákat ápolni , s ültetés, oltás 
állal szall oritani ; csupa pajkosságból s 
ok nélkUl nem puszti tani ; merl vétek 
azt I'Ongálni , a minek én és ember
tál's,\im ha sznát vehetjük . 

3. A bölcs és j óságos lsten dicsö égét a 
növények és á ványok országában is 
köteles úgem bámu lva szemlélni ; e földi 
hazámat ipa!' ÚS j ó izlús által még ked
vesebbé tenni. 

". A müvészet és mestersúl;r munkáit meg
becslIIni , " nyilvános . emlékeket, si,'
köveket kim Illi kötelességem. Ezt ki
vánja a magam és embertársaim iránli 
tartozás. 

• 
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X I l. 
" L essz-e va/atm: jd kövelkezésc annak, lla 

_ / kötelességeidet megtelted l 
~ . Ha kö telességeimet megteltem, akkO I' vi

diem és Ilyugodt ", lelkem. 
2. Nem remegek ak ko)' soha szégyentöl és 

gya lázaItól ; nem kell szünet né lkül 
a llól lartunom, hogy az embel'ek I.et
leimet megludják. 

3. Napról napra tökéletesebb és boldogabb 
leszek, a mint idősebb leszek. 

4. Szli lőim és a jó emberek szereln i rognak 
s gyönyörüséggel és sZép reménynyel 

i lekintenek I'ám. 
; 5. Mindenek felell szerelni és boldogi In i fog 

., engem az én menynyei Atyám, ha min-I dig törekedem jó lenni. 
XIJl. 

Lessz-e valami rossz következúe annak, ha 
"osszat cselekedtéll 

1. Az az önllldat, hogy rosszat cselekedIem, 
nem enged békét s nyugalmat lelkemnek. 

2. Mindig remegllem kell a szégyentől , gyalá
zattól s hogy a világ gonosz lettemel 
megludja. 

~ ) 3. Mind rosszabb és boldogIalanabb leszek, 
I a mint tovább élek. 

I Iif } 
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"'. S"ü l őim és a jó cmberek nem szel'etnek 
többé cngem s fáj lalva néznek rám. 

5. Mind enek fel ett elvesztem az lsten szere
telét s az ö büntetésc nem fog elmaradn i 
töl em, ha vélke imet cl nem hagyom. 

XIV. 
Mit értesz a vétek alatt, me(lj az l sten ellen vall l 
Az .I sten e ll eni vétek alal! értem , ha olyat 

cselekszem , a mit az lsten megtiltol!, 
vagy ha elmu lasztom cselekedni azt, a 
mi t az Isten parancsolt. 

XV. 
V étkeztél-e valaIta az l sten elteli l 

Igen is : érzem, hogy vétkez Iem, - mert jól " : 
tndom, mik a kötelességeim az Islen ;.. l 

• 

il'ánt, magam és fe lebal'átaim iránt, fl. 
mégis ' azokna k ell cnére cselekedtem. -

XVI. f', 
Mit kett cselekedned, ha Crzed magadban , 

hogy vétkezteil 
1. Fájdalommal kell emlékezncm anu, hogy 

vé lkem állal jó Istenem iránt engedet
lell voltam; magamnak és felebarátom
nak ál'to Uam. 

2. Vétkemet minden hal(')gatás nélkül el kell 
hagynom s erős fogadást tennem, hogy 
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ezentú l a legkisebb hibától is örizkedem 
s elmu lasztott kötelességemet kettözö tt 
szorgalomm al fogom telj esi teni, 

Gycl'meki hittel és bizalommal kell kér-
nem menynyei Atyámtól, hogy a Jézus 
KJ'isztus nevében bocsássa m eg vét· 
keimet s szent lelkével erösitsen engem 
a megjobbulás utján, 

XVlT. 
Kicsoda a .J IÍtuS Krisztus ~ 

1. A J ézus Krisztus Istennek sze nt Fia, a ki 
menynyei Atyjának akaratját minden 
embel'ek között legjobban megismerte, 
és ahoz mind halálig hü volt. Azért 
mondatik ö Isten egyszülött, ,t ulajdon 
szent fiának, mert senki n em volt az 
em berek között szentségére nézve lste~
hez oly hasonló, mint az Ur J~zus . Ö 
egyedül Közbenjáró az lsten és az em
berek között. 

2, Ö a mi idvezitönk, a ki megváltotta, meg
szabaditotta az embereket a legsulyosabb 
rosszaktól, milyenek : a tudatlanság, a 
bün , és azoknak rossz következményei , 
Megváltotta pedig igaz tudománya, példa
adó szent élete s ártatlanul szenve
dett h alála által. 

2 ; 2 2 , ...... 
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XV Ill. 
Mondj el ne/lányai az Úr Jézus legföbb 

tanitásai közűl '! 
1.. Ö tanitotla, hogy nincsen más lsten, hanem 

csak Egy, a ki egyedül imádandó, a mi 
legföbb tiszteletünkre méltó ; és hogy 
Jézus Krisztus az ő hozzánk bocsátott 
követje, a kit annak elismerni és tisz-
tclni kötelességünk, '" 

2, Ö tanitotla, hogy az l sten minden em
berek Atyja, a ki mindeneket szeret, 
nlindeneknek javát és boldogságát 
akarja. Az lsten tehát nemcsak a zsidók
nak, hanem a pogányoknak is Atyja, 

3: Ö tanitott meg minket tisztább ismeretére 
az Isten mivoltának : hogy az Isten lélek, 
szelll, irgalmas, mindentudó , mindenütt
jelenvaló, mindenható, legjobb, legböl
csebb valóság, 

4. Ö tanitotta, hogy s~e ressük az Istent telj es 
szivünkből, te ljes l elkünkből és minden 
erőnkből. Szeressük felebarátunkat, mint 
magunkat; szeressük még ell enségeinket 
is s áldjuk azokat, II kik minket átkoznak. 
A nlit akarunk, hogy mások cseleked
jenek ve lünk, mi is azt cselekedjük 
másokkal ; ellenben a mit nem akal'u~lk, 
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hogy mások velünk cselekedjenek, mi 
se cselekedjük másokkal. .. 

5. O tanitoUa, hogy a csupa szertartás nem 
kedvesJsten előtt; hogy bünein k bocsá
natát nem áldozaUal, vagy testünk 
sanyargatásával lehet megnyerni; elég 
ha megjobbulunk s folyvást erényes 
életet élünk. 

6. Ö tanitoUa, hogy az Tstell lélek, azért lélek
ben és igazságban kell öt imádnunk. 

. Boldognak mondja a tiszta szivüekel. 
7. Ö igérte nekünk, hogy ha hiszünk ö benne 

s igaznak tartjuk tanitásait, és azok 
szerint cselekszünk, kegyelmet és örök 
életet nyerünk lstentől. 

XIX. 
• 

. valamit az Ur Jézus életéröl és szent 
példdjdr61 ? 

Ö tökéletes jó volt, ártatlan és feddhetet
len életü. 

2. Ö buzgó , áhitatos voll az lsten házában ; 
igazságszeretö polgár honában ; tiszta 
életü a magányban ; örömest elmélkedö 
a természet nagy templomában; szerény 
és nyájas a társaságban. 

~ t .) 3. Ö hiven ragaszkodott családjához és 

• 

(8<) 
, 

.. 
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barátai hoz ; engedelmes volt édes anyjá
hoz s gyöngéden emlékezett róla halá
los órájában is . 

4. O körüljárt hazájában mindenekkel jólté-
vén : gyógy itván a betegeket, tanitván a 
tudatlanokat, vi~aszhllván a nyomorul-

_' takat, intvén a bünösöket, kimélvén az 
erőtlen eket. 

5. Ö megmosta tanitványainak lábait, hogy 
ez által alázatosságra inditná ökel. Sze
rette a kiS' gyel'lnekeket, a kik hozzája 
gyüJtek s ölébe vette öket és megál
dolta. Sajnálkozott azokon, il kiket más 

.. emberek megutáltak és el b agy tak. 
6. O könynyezett meghall bariLtja sirj ánál ; 

részvevö könynyeket sirt az o l~jfák 
hegyén, midön elgondolta szerencsétlen ,;. 
hazája sorsál ; s még ellenségeiél't i~ ~ 
imádkozotl a keresztfán. • ~ 

XX.. .~ 
iJ1iket szenvedett az U,' Jézus idvezi!öi :- . 
. szent mWlkdjdban? 

l. Ö drága életét soha nem kimélte, hanem 
minden bajt, fáradságot , szegénységet, 
megvettetést, hálátlanságot, üldöztetést 
békévellürt és szenvedell, s mindezt nem . 
magáérl, hanem az emberek javáért. 

__________________________ ~l~, ____________________ _ 
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2. Ö meglagac1ta rnagútöl egy nyugalmas 
élet kényel.llleit: örömest nélkü lözte a 
testi tápl:ilatot il pusz titban, mid öl1'lneg
",:.t tói hi vatalára készült: kitetle magát 
" legterh esebb utazásoknak. hogy min él ' 
többeknek használ hasson . .. 3. O nem kereste a vi lag i ha laimat, dicsö-
séget, gazdagságot, hogy egyedül Js
tennek s az igazságnak 8zolgálhasson ; 
elrejtette magát, midőn II nép királylyá 
akarta ten II i ; ele báll·,m dorgálta annak 
e8ztelenségeit, büneit ; s ámbár elöre 
látta saját erőszakos halá lát, m ég sem 
rettegett magitl feláldozni él'ettünk , hogy 
boldogitó vallását halálával is megerő
sitse s ennélfogva azt még h a~ósabbil 

, és becsesebbé tegye. 
, -

XXJ. 

Illi történt az Ur Jlizussal halála után ~ 

1. A keresztfilról levétetven, eltemettetett s 
harmad napon, II mint hmitványaini.lk 
előre megmondotta vala, ismét meg
Jelent az élők közt , vagy: feltámadott. 

~. Feltámadása után még negyven uapot 

• 

töltött taniványai között, hogy őket szent 

• 

, 

l 

• 

• 

HJ 

ügyének folytatására készitse : s mindé: 
n eket elvégezvén, sokaknak láttára fel· 
vitetett menynyekbe. 

3. Ti z nappal utóbb betöltvé n b.lllitvilnyaimtk 
tett .. ,gé retét, mid ő n a pünköst innepén 
egyutt volnának, .elkülelötte nekik a szent 
Lelke l., az igazság lelkét, me ly altal felvi
lágositotta él'lelmöket s lelkesedést és 
bátorságot öntött beléjök, hogy hirdet
nék az Evangyéliomotaz egész világnak. 

XXU. 
• 

lJ/i a tanulság az U,. J ézus "aididból'! 

Az , hogy az iga zsá~ot mi ndennél , még éle
tünknél is feljebb kclt becsülnünk s szent 
hitünk, meggyöződésünk mellett semmi 
áldozaitól nem kell reLlegnünk . . 

C\...·(1I1. 
. 

Ali a talllllS{ig az Ur .Icu" feltdmaddsáb ól! 

I.. Az, hogy valamint Id vez itő nk életl'e jött 
a halálból, ugy mi is portestünk balála 
után uj életre fogunk éb l·edni . 

~. Azt is megtanll lhatjuk az ÚI'Jéz us feltáma
dásábóJ, hogy valam int az Úr Jéz us szent 
munkája egy kevés ideig elnyolllatva 

• 

• 
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lenni hitszo tt. dc végre dicsőségesen 
si került; ugy ma is minden jó ügynek, 
igazságnak előbb vagy később győze
delme lészen . csak el ne csüggedjünk s 
a lelkes l111ll1kában el ne lankadj unk. 

XXIV. 
• 

Remét/ed-e, IlOgy az Idvezi!ő U,' Jézust 
valalw meg/dlod? 

Igen is; mert öt rendelte az lsten itélőbiróvá, 
hogy az emberi lelkeket megitélje a vég
napon; Ö fog ~ngem is egykor meg
itélni a szerint, a mint ez életben csele
kedtem jót, avagy gonoszt. 

XXV. 
Milli lesz dolgod a jövő életben, Ita jó voltdl 

a jelenben? 

1. A boldog mennyországban leszek az Isten
nél, édes fdvezitöm s minden jó lelkek 
tarsaságában. 

2. A jövö életben ismerni és érteni fogom 
mindazt, valamit e földön 11em voltam 
képes átlátni és megérteni. 

3. OU nem érzek többé semmi szenvedést, 
betegséget, n yomoruságot ; örökké tart@ 
lesz örömem és boldogságom. 

• 

• 

• 

• 
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XXVI. 
Hdt lut rossz voltdl a fö ldön. mint lesz dolgod 

a jövő életben ? 

1. Akkor soba se m lehetek az Istennél, mert 
hozzá, mint legtisztább lélekhez, csak 
tiszta lelkek közeledhetnek . 

2. Ki leszek zárva a kegyes és jó lelkek bol
dog örömpiböl; mert arossz é. istentelen 
lélek szükSégképpen öl'ökké boldogtalan . 

XXVII. 
Hogy idvesúgedet haszon"al 1Itunkdlltassad, 
mire van neked minden pillanatban szükséged? 

Szükségem van az Isten erösitö szent Lelkére, 
valamint mi em berek testi szükségeink
ben sem lehetünk el·az lsten segedelme 
nélkül; szintoly szükséges ez nekünk a 
m i lelki sz ükségeinkben, arra nézve t. i., 
hogy naponként bölcsebbek, erényeseb
bek és boldogabbak lebessünk. 

XXVIII. 
Az lsten szent L.lke mUllkdlkodik-e ma is 

a keresztény emberben? 
i. Az Isten szent Lelke ma is munkálkodik 

én bennem ; felvilágositja értelmemet, 

z "4 

.FFf; r-
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p3 J 2. 

hogy az igaza l és jól megismerj em; 
crösiti akaratomat, hogy amit j ónak, 
igaznak lenni megismelt em, a mellett 
állhalalos legyek. 

Megismerteti ve lcm gyen~eségemet, s 
mcglérésl'e és jobbulásm Ind it ; vigasz
lal inségben, nyomoru ságban s eleve
niti szivemben az örök élet édes 
l'eményéL 

( 
I ~ , XX IX, 

ilh módon 1IIl1nkrUkod':k II Z emberben II szent 
Ulck! 

L Nem valami csodálatos, rendkivüli módoll , 
ho"y relesle"e$ lenne azáltal az embel'-." ., 
nek önll1unkassága. . 

2, Az lsten nem teszi helyettem azt, a mit 
mUltam meot eheteJ.:. és Lenni köteles
ség~m, ha~,em csak eszközök álta.1 
munkálkodik bennem, melyeket az o 
bölcs gondviselése nyujl ne~em s hal
halóssá leszen lelkemben, Ezen eszko
zöket szükség hllsználnom s minél ,lel
kesebben használom. anná1111kabb 
munkálkodik a szent Lélek. 

, 

, 

, _)0) _a 

• 
, 

XXX, 
~ '/ 

Jllondj elő ne!uiuyul azon eszközök közül 
, ,"elyek dltal It .lónak, az erénynek yyakorldsrit 
" naponként könnyUlieled s előmozdithatod '! 

!ÍCKJ 1. I mitclnom kell gyakran az Islen t s jó 
vollál hálásan cmlegetnem. A I'eggel , 
a clél, az alkony, clerüll és borult órak ;, 
egyaránt hivják a buzgó lelket szivb'(!: t · 
ömledezés l'e, f 

2. EllIlékeznem kell szü ntelen al'l'ó l, hojl' 
én az Tsten szemei elö tt vagyok, " 

3" ~Iind en estve fonlolgatnom kell, mi jót 
miveltem , vagy mulasztottam el a le
rol,\'I napon, hogy II holnapo t mánál 
jobban használjam , 

4·. I,erűlnöm kell il rossza.k túrsaságát s 
ig.vekeznem nlcgnyc l'ni a jók barátságát. 

5. A Jézus 1\l' iszlus példiljitt mindenek fe leli 
szemem e l ő tt kell till'lanOIl1 . 

G, A vasárnapot és innepna l)okat jól kell 
hasz niLInom. Cscncles- és fi(tr elmesnck 
kell lennem az rs l enházáb~: hálávnl 
és nag)' öl'ömmel kell fogadnolll szülőim 
j ó tanácsát, lan itóim oktalását s a jó 
és hasznos könyvek olvasását minden 
idö löllésnél illkább szel'etnem. 



I 

, 

• 

7, Keresztséget látva, azt kell meggondol
nom, hogy engem is csecsem ö kOl'om
ban vizzel megöntöttek vagy megke
reszteltek; azért kötelességem lelki tisz
taságra törekedni, melyet a keresztség; 
tiszta víz ábrázol s Istenemnek s Id
vezitömnek ' rendületlenül hive lenni. 

, 

H, Annak idejében élnem kell gyakran az 
Úrivacsorával, mely a szent asztali ke
nyér és bor által ábrázolja az Úr Jé
zusnak érettünk megtöretett testét és 
kiontatott vérét s alkalmat szolgáltat 
nekünk embertársainkkal való egyes
ségünket s keresztényi hitünket nyilván 
vallani a világ elött. 

9, A Bibliát vagy a szentirást gyakran keH 
olvasnom, mint a legjobb könyvet, mely 
az Istennek szent akaratját elömbe adja ; 
kötelességimre emlékeztet, és azoknak 
hű teljesitésére buzdit; s egyszersmind 
javit és megnyugtat. 

'" ~ 
VÉGE. 

-
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, 
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, 
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, 
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