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Amen! Az Atyának és Fiúnak, Szent-Lélek
nevében I itt vagyok!

Uram, ,fölébredek és mindenütt Kezed jelére
virradok.

Feküdtem és aludtam mint a holt az éjsza
kában,

De megzendült a Szó: Legyen világos! és a
virradat kiröppent szép szavában.

Fölserkenek, megkezdem dolgomat, megáldom
fényes hajnalod,

Te alkottál az Első Fényben, Istenem, fiad
vagyok.

Szívemben csak Te vagy, megmosta lelkemet
kegyelmed,

Szabad vagyok, kihűltek bűneim, Tehozzád
indul Istenem, e gyermek.

mon,
Arcomba süt a napsugár, a gyűrű fénylik ujja

Megtisztította létemet az édes Irgalom.

Csak irgalom szakad Belőled, Istenem, fiadtól
el ne késs Te I

Ez itt a Szó, kiben világod boldogul, s ez itt a
pénz, kiben a császár képe van bevésve.

De van Napom, kitárom karjaim s meglátom
már a Végtelent,

Köröskörül a fény röpül, kiben a drága Jézus
egykor égbe ment.
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Kerek világon minden műved jó, ahogy van,
Csak add nekem Magad, hogy Benned biza

kodjam.

Hat nap letelt, a Hetedik Napon örök nyug-al
mad árad,

Ez volt az első szent mise, nem szombat ez,
VasárnapI

Fölébred már a puszta föld, keleten száll a
Csillagunk, nem alszol,

Magdolna megy a sírhoz, a kakas szól.

áh, győztes hajnal, teljes ébredés l ragyogva
kél királyi napja rámI

Beteljesült a Győzelem a fogyhatatlan lakonal
mak hajnalán I

A pillanat elillan, lángol fenn a nap már,
Hogy mindent buzgón megtegyünk, amit

akartál.

És mint a pap a szent-misére méltösággal
öltözik,

Mink Abba öltözünk, aki lelkünkbe költözik.

És mint a tiszta lélek, mint a bátor férfi, ki
nek bátor dolga van,

Minden könyörgés buzgalom, de nincsen ben
nem mozdulat, mely oktalan.

A Hárornságban egy vagy Istenem, keresztre
feszített Titok,

Hiszek neked, te szent Ige, ki önmagadat
megnyitod.

.Kemény szögek kegyelme vagy Te, szent
Igéret,

A Végső Ok vagy, Benned bátorul bizalmam,
Hozzád hazatérek.

Én oldaladban kéz vagyok, én ujj vagyok se
bedben,
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Mindenható vagy, mégse tilthatod meg, hogy
Szíved szeressem.

Tökéletes törvényeidben örök-Léted hir
detem,

Megtölt a törvény engemet, örökre int nekem.

Őrizzük bátran ezt a vallomást! a böröm le
gyen bélyeges, ha megszegem.

Krisztus, vezessed lelkemet és Ember-voltod
zengjen nyelvemen.

Atyám, Magad nyugalmán, Hetedik Napon,
Nyugalmad hol lehet, ha nem szívemben rin

gatom?
Horváth Béla fordítása.
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