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AJÁNLÁS.

I.
ANYÁMNAK.

Vedd e szerény kis imakönyvet, 
Hálám jeléül, jó anyám!
Ha ráhull permetezve könnyed,
Borús éltednek alkonyán: 
Imádkozván, a könnybül gyöngy terem: 
Szív tengerén vallásos érzelem.

Midőn kezem fohászra tetted,
Feslő koromnak reggelén,
S a nap delelőn állt feletted,
S mosolygva intett a remény:
Te plántálgattad e termő szivet,
S az ég virágját benne: a hitet.

Buzgoság könyve. 1



2 Ajánlás

E gyermekded hit — áldlak érte! — 
Most is itt van szivemben, itt. 
Gyermekedet sok próba érte,
S mi tartott fenn ? Anyám, e hit;
E hit s e hitből származó ima,
Mely magasan emelt szárnyaira.

Óh gyermekévek szent visszhangja, 
Hiú világ lármája közt,
Óh szép idők hajnal-harangja,
Bűnös világ tusája közt:
Ti szavatok cseng ez imákban itt — 
Imára most is jó anyám tanít!

Megnőttek már az esti árnyak, 
Imádkozzunk, jer, jó anyám!
Ránk kedvesink az égbe’ várnak,
S reám még munka vár talán:
Az ima síri álmot édesít,
S munkát megkönnyít, edz és nemesít.
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Az esti árnyak eltünének,
S te nyugszol áldott jó anyám! * 
Már elhangzott a síri-ének,
Későn neked, nekem korán.
Zengd az egekben, zengd imáimat, 
Anyám s e földön áldva lesz fiad!

II.
HITVESEMNEK.

Elköltözött ő, ám te itt maradtál, 
Csakhogy te itt maradtál, Hitvesem! 
Anyám után, ki nékem annyit adtál, 
Mint a világon más több senki sem: 
Fenkölt szivednek drága kincseit,
És hű szerelmünk szép gyümölcseit.

* Anyám ez imakönyv megjelenését nem érhette 
meg. Meghalt 1887. év tavaszán.
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4 Ajánlás

Tőled tanultam e világi harczon, 
Hogy megnyugodjam s így lennék erős. 
Kemény tusákon vérzett ifjú arczom, 
S az ifjú s férfi véled íme, győz.
A gyöngéd női kéz és női szív 
Nemes munkára s szent imára hív.

Légy érte áldott, Hívem, mind a sírig, 
Emlékül e „Buzgóság Könyve“ itt:
Míg porainkat egykor elkísérik 
Szerelteinkhez, forgasd levelit.
Sárgult levélen fényben itt leled 
Anyánk emlékét s a te nevedet!



IMÁDKOZZÁL!

Imádkozzál, ha Istened megáldott,
S vidáman folynak élted napjai;
Ha szépnek tartod ezt a szép világot, 
Érette légy kész Istent áldani!
Óh szép az élet s édes élni ebben,
Ha szeretet s békesség van szivedben, 
S ha útadón szedhetsz örömvirágot — 
Imádkozzál, ha Istened megáldott!

Imádkozzál, ha szíved bú szorítja,
S könnyhullatással sózod kenyered, 
Ha napodat sötét felhő borítja,
S kiket szerettél, mind eltemeted. 
Atyád Ő, aki bút küld rád az égbül, 
Óh boldog az, ki sorsával kibékül; 
Isten a mennyet néked is kinyitja — 
Imádkozzál, ha szíved bú szorítja!
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Imádkozzál és áldás száll fejedre, 
Áldás örömben s szenvedésben is! 
Imádkozzál és gondolj Istenedre,
S öröm nem szédít s nem sért a tövis. 
A boldogságnak titka, hidd, az itten, 
Ha mindened mind sírodig az Isten, 
Ha Ő hozzá köt a hit mindörökre — 
Imádkozzál és áldás száll fejedre!



MIATYÁNK.

Miatyánk! A menny királyi széked,
S lábaidnak a föld zsámolya.
Minden lélek áld, szeretve Téged,
Ki szeretni nem szűnsz meg soha. 
Csillagok közt angyalok karában 
Egy fohász zeng örökké Neked,
S egy fohász a szív s vallás szavában: 
Szenteltessék meg a te neved!

Jöjjön el te szent országod hozzánk, 
Melyet Jézus alapíta itt,
Hogy már itt a mennyhez csatlakoznánk, 
Hittel nyitván fényes ajtait.
Az igazság, az öröm s a béke 
E világnak áj formát adott:
Ha e három éltünk ékessége,
Úgy lesz meg te szent akaratod.
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Míg e földön lészen bujdosásunk,
A test nélkül el nem lehetünk;
Óh kérünk, hogy szükséget ne lássunk, 
Kenyerünket add meg minekünk!
És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
Hogyha sírva borulunk Eléd,
Mint mi is, ha megbántottak minket, 
Megbocsátjuk ellenink bűnét!

Kísérteibe oh ne vigy bennünket: 
Nagy a próba, gyönge az erőnk; 
Függeszd égre szüntelen szemünket,
S fonnyadatlan koronát nyerünk! 
Ments gonosztul, kérünk, égi Fölség, 
Tied minden: a föld és a menny,
Az ország, a hatalom s dicsőség, 
Mindörökkön-örökké, Ámen!



TEMPLOMBAN.

Mely igen szerelmetesek a Te hajlé- 
kid, óh seregeknek Ura! Áldásnak helye 
ez, békességnek helye ez, lelki épülés
nek s vigasztalásnak helye ez.

Az Úrnak pitvariba való menetelnek 
kívánsága miatt elfogyatkozik az ón 
lelkem, az én szívem és testem kíván
koznak az élő erős Istenhez! Hová, 
hová kívánkoznám, ha nem e szent 
helyre, hol Isten lakik, hol Isten tanít, 
hol Isten vezérel.

Mint a madár fészkére, mint a fecske 
hazájába, úgy sietek én királyom, én 
Istenem, oltáridhoz. Itt világol szent 
Igédnek szövétneke, itt száll imánk 
egeidbe, itt békülünk ki Teveled a 
szentséges vacsorában.
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Boldogok, akik lakoznak a te házad
ban és szüntelen Téged dicsérnek! Kint 
a világ megkeserít, kint a világ bűn
ben zajlik, kint a világ porhamu lesz; 
de itt szent szárnyaid alatt édesdeden 
megnyughatom, szegény szívem itt meg
tisztul, fáradt lelkem megfényesül s 
örök javakat kóstol itt.

Boldog ember az, akinek Te erős
sége vagy, és boldogok, akiknek szí
vükben vannak a Te ösvényid és 
parancsolataid. Nem szédít el a sze
rencse, mostoha sors el nem csüggeszt, 
mind életben, mind halálban csak Te 
reád támaszkodom s bízvást megyek 
czélom felé, az egyenes jó ösvényen, 
merre, Atyám, int ösvényed.

Jobb nekem egy nap a te pitvarid- 
ban, hogynem másutt ezer nap; inkább 
akarok az én Istenem házának küszö
bén ülni, hogynem mint lakni a gono
szoknak hajlékibán. Lelkem, siess e 
szent helyre. Óh mily sokan vannak, 
akik nem jöhetnek ily templomba,
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mert sötétben vakoskodnak. Vidd Igéd
nek szent világát, vidd Isten, a pogá- 
nyokhoz, hogy azok is megismervén 
Tégedet és szent Fiadat, dicsőítsék 
szent nevedet! Óh mily sokan vannak, 
akik nem jöhetnek a templomba, mert 
betegség köté őket könnyel áztatott 
ágyokhoz. Balzsamát az enyhületnek 
vidd Atyám e betegekhez, hogy öröm
mel adjanak itt hálát a te kegyelmed
nek ! Hála, hála, örök hála, hogy enge- 
met ide hoztál, elmémet világosítod s 
gyógyítgatod lelkem sebét! Legyen 
áldás szent Igéden s legyen áldás szol
gádon is, ki hirdeti azt buzgóan!

Olyan, mint a nap és a paizs az 
Úristen: kegyelmet és dicsőséget ád 
az Úr, nem vonja meg a jót azoktól, 
akik járnak ártatlanságban. Óh Isten, 
jó Atyám, boldog ember az, akinek 
Benned van bizodalma! Bölcseséged 
és törvényed tűzoszlop a sötétségben 
és szerelmed szívet hevít, nemesít és 
termékenyít. Munkálkodjál Szentlelked-
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del, Isten, az én szívemben is! Legyek 
én jó Lelked által a te élő szent temp
lomod és életem meg nem szűnő imá- 
dása nagy nevednek, az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen!

*

Miképen a szarvas eped híves érre: 
Isten! úgy óhajtlak, templomodba érve. 
Én lelkem, óh Isten, szomjuhozik Hozzád: 
Óh, mikoriáthatom színről-színre orczád?

Éj és nap könny az én kenyerem és sóhaj, 
Jöjj Atyám, ne késsél biztató szép szóval! 
A hívő sereggel itt imádlak Téged, 
Szívemet kiöntöm, áldozatúl végyed.

Szív, mire csüggedsz el, nyughatatlan
mért vagy?

Megsegít az Isten: szerelme mi mély
s nagy!

Óh, ki sírsz, keseregsz, gondodat vesd rája: 
Béfödöz jósága s takargató szárnya.
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Eddig is ki tartott, eddig is ki védett ?
Mért nem lön annyi bú, annyi baj közt vége d ? 
Siralmas mélységből Ő vona ki engem,
S lefolyt bú árvize s kiderüle mennyem.

Az öröm napfényét Te adád, óh Isten, 
Akiben én bíztam, akiben én hittem;
Te voltál kősziklám, Te vagy védőm ma is — 
Légy velem örökké, oltalmazó paizs!

Óh, miért hagynád el magadat, én lelkem?
Él az Úr, Ő benne vigaszom fölleltem.
Bízzál csak Istenben, jóság lakik Nála,
Óh, legyen Ő neki dicséret és hála. Ámen!

Szent áhítattal borulok le előtted, 
imádandó Felség, nagy Isten! Boldog
nak vallom magamat, hogy forró vá
gyam teljesült s újra átléphettem e haj
léknak küszöbét, melyen belül békesség 
lakozik, békesség, melyet e világ nem 
adhat, el sem is vehet. Óh, mert mikor



14 Templomban

templomodnak boltozata alatt imádko
zom, úgy tetszik énnekem, mintha a 
mennynek sátora takarna s védne 
engemet.

Ezek a szent falak, melyek elválasz
tanak a világtól, élénken emlékeztet
nek, hogy innen ki van zárva az élet
nek hiú zaja, küzdelme és csalódása, s 
amíg itten buzgólkodom, lelkemnek 
nem lehet sérelme semmiben. Úgy tet
szik nékem, mintha e néma falak is 
visszanyögnék sóhajtásomat, mely itt 
lelkemből felszakad, — s mintha a ke
mény kő is megérezné forró könnye
met, mely itt szememből titkon alápereg. 
Hallom lelkem szózatában a felülről jövő 
édes, titkos súgást, mely arra hív, hogy 
békülj ek meg Y éled, Istenemmel, ember
társaimmal, az élettel és enmagammal. 
A te szód ez, óh Atyám, szólj azért, a 
te szolgád hallgatja szózatod. Te magad 
munkálj Szentlelkeddel az én szívem
ben, hogy megnyerjem a békességet s 
el ne veszítsem azt soha többé! Engedd,
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hogy velem járjon ez egész életemben, 
mint védő s vigasztaló angyalom. Le
gyen a te szent igéd az én szövétne- 
kem. Legyen ez velem, ha a világ 
bűnre csábít s ne engedjen vétkeznem, 
— legyen ez velem az örömben, hogy 
az öröm el ne vakítson, — legyen velem 
a szenvedésben, mindent kipótoló vi
gasztalásával, — legyen velem ellen
ségeim között a megbocsátás győző 
fegyverével, — legyen velem házam
ban és házamon kívül; utolsó harczom- 
ban ez enyhítse fájdalmamat s remény
nyel ez töltse bé szívemet!

Légy velem békességnek Istene! 
Légy velem békességnek követe, óh én 
Jézusom! Légy velem, békességnek 
evangyélioma!

Légy velem és minden embertársaim
mal, békességnek angyala, szent val
lásom; míg egykor a tökéletes bé
kességnek szép hajlékaiban imádlak 
Tégedet, óh én Istenem, örökkön- 
örökké. Ámen!
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VASÁRNAP REGGELI FOHÁSZ A 
TEMPLOMBAN.

Hálával áldunk Téged, Istenünket,
Hogy fölvirrasztál e szent napra minket. 
Szomjuhozik a mi lelkünk Tehozzád, 
Világosítsd meg rajtunk a te orczád! 
Köröskörül a tájon néma csend ül,
Csak a templom hívó harangja csendül. 
Égen és földön béke lengedez — 
Fölséges Isten, a te napod ez!

A te napod ez, Aki élsz fölöttünk,
Szent hajlékodba megnyugodni jöttünk. 
Kint a világban tövisekre lépünk,
A templom a mi biztos menedékünk.
A mennyország pitvara ez a hely itt, 
Ahol az Élet hűs vize megenyhít. 
Meggyógyul itt, kit bú, gond megsebez — 
Fölséges Isten, a te napod ez!

Ha itt az ajkon buzgón zeng az ének, 
Úgy gerjedez a szív s tisztul a lélek, — 
Ha itt imánk: a hit galambja szárnyal, 
Megtér a béke zöld olajágával, —
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Ha zeng az Ige, Krisztusunk Igéje, 
Balzsam ez a szomorkodók szívére,
Mely édes lelki újulást szerez — 
Fölséges Isten, a te napod ez!

Hálával áldunk Téged, Istenünket,
Hogy fölvirrasztál e szent napra minket. 
Add, hogy míg szívünk Érted égve dobban, 
Élő templomid legyünk templomodban ! 
Szülj minket újjá, szent, nemes életre, 
Nem-szűnő igaz istentiszteletre; 
így égi jókkal lesz megáldatott,
Fölséges Isten, a te szent napod!

*

Mint a galamb az üldözött, 
Vergődik ég és föld között,
S akkor nyugszik meg csak végre, 
Ha jut biztos menedékre:
Lelkem is, e fáradt galamb,
Békét csak úgy lel itt alant,
Óh Isten, ha árnyékodban 
Nyughatom meg, hajlékodban!

Buzgóság könyve. 2
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Ekkor magam úgy érzem ón, 
Mint a gyermek anyja ölén. — 
Nem vádol a múlt emléke,
Nem aggaszt a jövő képe. 
Csendes szívvel a jelenben 
Megnyugszom jó Istenemben, 
Feledem az élet búját,
Szúró tövis-koszorúját.

Feledem a sértő sebet, 
Lelkemen az mind bóheged,
S kik szívem megbántottátok, 
Nóktek szívből megbocsátok.
A te hiú küzdelmeden 
Világ, felülemelkedem;
Ám alázz meg, vagy emelj föl, 
Nem szakítsz el Istenemtől!

Mind az élet, mind a halál 
Engemet már készen talál:
Azt megküzdőm az Istennel, 
Ezt legyőzöm szent hitemmel;
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De esdeklek színed előtt,
Óh adj, Atyám, ehhez erőt, 
Oltsd szívembe szent igédet,
S lesz gyümölcse boldog élet!

Áldunk, Isten, templomodban, 
Szívünk hálalángra lobban,
Hogy bennünket idehoztál,
Szent Igéddel megáldottál.
Add, hogy ezt örömmel halljuk,
S égi üdvösségnek valljuk;
Ez tanítson minden jóra,
Bűntől szívünket ez óvja; 
Szenvedésben és bú-bajban 
Ez legyen enyhítő balzsam;
Ez vigasztaljon bennünket,
Ha lezárjuk majd szemünket 
A halálnak nagy álmára,
Hullván ránk bucsu-könny árja!

Engedd, hogy szent Igéd, Isten, 
Minket hitre melegítsen:

2*



20 Templomban

Mert boldogok, akik hisznek,
S a hit szerint cselekesznek!

A hit, mely az égre néz fel,
S Uram, Tehozzád vezérel, —
A remény, mely bízik Benned,
S szent akaratodnak enged, —
A szeretet, ez az áldó,
Könyörülő, megbocsátó, —
Az az öröm, óh Felséges,
Amely Benned való, édes,
A könny, mely hull zápor-módra 
De felszárad a te szódra, —
A szomjúság, lelkünk szomja. 
Mely szívünket Hozzád vonja, — 
A fohász, mely Nálad tudva, 
Mielőtt az égbe jutna, —
A tiszta szív, kegyes lélek,
Mely a magasságba mélyed:
Mind azt súgja: él az Isten, 
Atyánk Ő, hogy idvezítsen.

Hallom lelkem bensejében 
Hívó szódat, Idvességem!
Jövök, Isten, sok terhemmel,
Jézusommal, Kezesemmel.
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Bizalommal jövök Hozzád,
Óh, fordítsd rám a Te orczád! 
Hogyha egykor pályám végzem, 
Hadd lehessek akkor készen!

Addig áldj meg én lelkemben, 
Addig áldj meg én testemben! 
Légy az árvák gyámolója, 
Özvegyeknek pártfogója; 
Betegeknek enyhítője, 
Bűnösöknek térítője;
Tégy jót a mi kedvesinkkel,
Ne szállj perbe elleninkkel!

Áldd meg szép magyar hazánkat, 
Templomunkat, iskolánkat! 
Földjeinket, mezeinket, 
Halmainkat, völgyeinket!
S ki legelső, áldás rája:
A koronás, hű királyra!

Hallgasd meg imádságunkat: 
Áldj meg, Atyánk, mindnyájunkat. 
Megteheted: hatalmas vagy, 
Megteszed, mert irgalmad nagy.

Kérünk, Uram, ez úgy légyen,
A Jézus Krisztus nevében! Ámen!
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A GYÜLEKEZETBEN.

Isten hajléka, mennyország tornácza, 
Szent vággyal óhajt lelkünk tégedet!
Ki ide jő s a föld porát lerázza,
Mind sírjaiglan áldja e helyet. 
Felgyülekeztünk mi is templomodba, 
Irgalmas Isten, édes jó Atyánk,
Hogy Krisztus által lépnénk nyomdokodba, 
S a mennynek üdve lemosolygna ránk.

Csapkodja, űzi csónakunk a hullám,
Ott künn az élet zajló tengerén,
S kézkulcsolón kiáltunk, térdre hullván: 
Hol vagy vezérlő csillag ? s hol, remény ? 
De csöndes bárka az Istennek háza,
Hol égő sebre balzsamír a hit.
Óh szállj az égre szív buzgó fohásza,
És hozd a béké olajágait!

A szív nyugalmát hányszor megzavarja 
Forgó szerencse és csalárd világ;
Ránk zúdul a sors haragos viharja 
S legszebb örömünk hervadó virág.
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Csak Istenünkben nyugszik meg mi lelkünk, 
Csak benne örvend a sérült kebel; 
Elveszhet föld alattunk, ég felettünk:
Kik benne bíznak, nem veszhetnek el.

Óh hála Néked, jó Atyánk s dicséret, 
Hogy fölvirrasztád ránk e szent napot,
A fáradt vándort jobboddal kíséred,
S kies mezőkön őt megnyugtatod.
Kies mezőnk a templom mindörökké,
A boldog élet vize buzog itt —
Nyisd meg e forrást s lelkünk soha többé 
El nem csügged, meg nem szomjúhozik!

TEMPLOMBAN.

Te vagy, óh Isten, 
Világom, idvem; 
Vájjon kitől féljek? 
Paizsom! Benned 
Nyugszik meg e lélek.



24 Templomban

Mikor az ellen 
Egymagám ellen 
Seregestül tör rám:
Te velem ott vagy,
És nem pirul orczám.

Amíg itt élek,
Csak egyet kérek, 
Istenem, egy dolgot: 
Házadban lakván,
Itt lehessek boldog!

Lássam szépséged, 
Gyönyörűséged 
Érezze a szívem, 
Templomod, oh Szent, 
Látogassam híven!

Itt a bú enyhül,
Szív sebe könnyül, 
Pihennek a gondok: 
Oh ezért Néked 
Dicséretet mondok.
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Hallgass meg engem,
Szóm Hozzád menjen,
És könyörülj rajtam: 
Magamat, oh lásd,
Szívből Neked adtam.

Elhagyhat minden. 
Legdrágább kincsem,
Atyám, anyám engem;
De Te nem hagysz el,
Se földön, se mennyben.

Ki vagy az égben,
Oh vezesd léptem 
Igaz úton, sírig:
S számomra, bízom,
Menny ajtaja nyűik. Ámen!

Templomod, szent Felség, 
Az egész mindenség,
S a tiszta szív és lélek.
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De itt e Sionban,
Áld lelkem még jobban, 
Itt buzgóbban dicsérlek. 
Sereged itt áhít,
Itt zengi imáit,
Itt zaj dúl fel az ének.

Sietünk Tehozzád,
Itt van a mennyország,
Hol megadod, mit kérünk. 
Eltörlöd bűnünket,
Vigasztalsz bennünket,
S szent békesség van vélünk. 
Boldogok mi, Isten,
Akiket hívsz itten,
Hogy csak benned reméljünk.

Gyönyörű, felséges,
Édes és szentséges,
Te pitvarod, te házad.
Itt emel bennünket 
S tisztítja lelkünket 
A bizalom s alázat.
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Zengjetek Őneki, 
Népeknek seregi,
S te sok forgó évszázad!

A reggel és estve, 
Harmattól megesve, 
Kegyelméről beszélnek. 
Jó termő esőt ád,
S virulnak mezők, fák,
Ő parancsol a szélnek. 
Düledez a gazdag 
Terméstől az asztag,
S áldnak ifjak és vének.

A szőlő-gerezdek, 
Ligetek és bérezek, 
Vígadozva újulnak.
Hús erek csevegnek,
A puszták csepegnek 
Áldásitól az Úrnak. 
Ajakink is szépen 
A hála tüzében 
Dicséretre buzdulnak.

*
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Istenem, Istenem!
Ki segít, ha Te nem?
Békét hozván, vidítsd orczám, 
Halld meg jajom, bús sóhajom, 
Siess Atyám, hozzám!

Akik bíztak régen 
Az Isten nevében,
Szavuk végre fölment égre 
S szabadulást és vidulást 
Nyertek bú helyébe.

Az anyai ölben 
S ifjúi időmben 
Te hordoztál, oltalmaztál, 
Áldásokkal s annyi jókkal 
Engem elhalmoztál!

Most könnyem kicsordul 
S könyörgök a porbul:
Édes Atyám, oh tekints rám,
Te légy nékem segítségem, 
Lelkem erős harczán!
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Ezért Téged áldlak,
Szent helyen imádlak,
Te vezéreld utam, kérlek, 
S tieiddel, híveiddel 
Örökké dicsérlek!



REGGELI IMÁK.

VASÁRNAP REGGEL.

Hálával áldlak e vasárnapért,
A nyugalom napjáért; Istenem! 
Dicsérem szent gondoskodásodat, 
Hogy testi-lelki fáradalmaim közt,
Az édes enyhülés árnyékiban,
Mint anyaölben megpihenhetek!
Erőm elfogyna, vállam összerogyna, 
Én jó Atyám, a munkasúly alatt, 
Hogyha nem adnál nyugtot e napon. 
Mily szép, mily édes, hogyha ember-állat 
Megnyugszik e nap a te szent szavadra, 
Újabb munkára gyűjtvén új erőt.

Hálával áldlak e vasárnapért,
A békesség napjáért, Istenem! 
ígér s nem adhat békét e világ: 
Szerencse tündérvára összedül,
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A mézes ajk fullánkot rejt gyakorta, 
És száz nyilával döfi át szívünket, 
Bú-gondba’ telvén, e hívságos élet. 
Amaz igaz békét csak Te adod,
A békességnek Fejedelme által, 
Öledbe hajtom fáradt fejemet,
A vallás vánkosára, Istenem,
S törjön reám bár az egész világ,
El nem rabolja békességemet,
Mit hívő lelkem Benned megtalált.

Hálával áldlak e vasárnapért,
A szent öröm napjáért, Istenem!
Csak siralomnak völgye ez a föld, 
Legszebb öröme múló buborék:
Eltűnik gyorsan, csak a könny marad meg, 
Az omló könny s fájó emlékezet,
Hogy elsirassák hamar elenyészték 
Benned van, Isten, legfőbb örömem! 
Mily öröm, az Úrban való öröm!
Mily tiszta, édes és el nem múló! 
Engedd kóstolnom te színmézedet,
A szent Igében, édes jó Atyám!
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Hálával áldlak e vasárnapért,
Az üdvösség napjáért, Istenem!
E földi élet vándorútjain 
Hányszor megbotlik a mi gyönge lábunk! 
Hányszor elhagyjuk jó ösvényedet,
S boldogságunknak sírját ássa a bűn! 
Jöjj, oh Atyánk kimetszett bélyege, 
Kinek orczáján és szent életén 
Te dicsőséged fénylik mindörökké: 
Oh jöjj világnak üdve, Jézusom, 
Merítsd el érdemedbe bűnömet, 
Rejtsd sebeidbe gyarlóságomat, 
Halálod adjon nékem életet 
S föltámadásod üdvösség reményét — 
Ki Benned hisz, nem lát halált soha. 
Hiszek Tebenned, oh neveld hitem! 
Add megsirassam bűnös voltomat,
S megtérve, éljek többé ne magam, 
Hanem Te élj én bennem síromig, 
Míg elnyerendem üdvösségemet!

Hálával áldlak e vasárnapért, 
Szent napodért, én édes Istenem!
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Ha templomodba hívnak a harangok,
A te igaz híveid seregével,
Hadd menjek én is szent tornáczaidba,
És áhítattal leborulva ottan,
Amíg szívemben hit s könny ég szememben, 
Érezzem ízét mennyei örömnek,
Mit egykoron választottidnak adsz,
Teljes bőségben, örökkön-örökké. Ámen!

*

Ismét megértem egy új vasárnapot, 
Melyet napjaimhoz te kegyelmed adott, 
Jóságos Istenem!
Rád irányzóm lelkem minden gondolatját, 
És ezen szent napnak minden pillanatját 
Tenéked szentelem.

A hét többi napján a világnak gondja 
Telkemet Tetőled oly gyakran elvonja,
S nem találok enyhet.
Oh áldlak e napért, melyen megnyughatom, 
S lelki áldozatom tüzét meggyujthatom, 
Keresve a mennyet!

Buzgóság könyve. 3
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Mint a természetben csend és nyugalom van, 
Óh, légy te is szívem csendben s nyu- 
Legyen ma ünneped! [galomban,
Feledd el a földet s világot egészen, 
Öröme ne hívjon, fájdalma ne sértsen — 
Béke legyen veled!

Óh, mily boldog vagyok én, áldott Istenem, 
Hogy minden héten ily napot engedsz 
Mely épít s vigasztal; [nekem,
Kezdete ez amaz ünnepnek az égben, 
Hol lelkem Tégedet fényes dicsőségben 
Örökké magasztal. Ámen!

HÉTFŐN REGGEL.

Új életre ébredt az egész világ, Te- 
általad, én édes Istenem! Ébredj föl 
te is, óh én lelkem és mondj buzgó 
hálát a te Uradnak, Istenednek! Te 
légy, óh Isten, e hétnek legelső regge
lén az én legelső gondolatom!
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Mily édes öröm: Véled zárni be a 
hetet és újra Véled kezdeni azt, óh 
Örökkévaló, ki vagy a kezdet és a 
végezet, amaz első és utolsó. Véled kez
dem én is ez új hetet, oh én gondviselő 
Atyám! Véled kezdem ezt, megillető- 
dött szívemnek hálájával és kérésével.

Áldalak, oh Atyám, a te hü gond
viselésedért, mellyel fölöttem ez éj
szakán is híven őrködtél, minden bajtól 
és veszedelemtől kegyelmesen meg
oltalmaztál, annyira, hogy békességgel 
jöhettem át ez új hét reggelére.

Áldalak a te jóságodért, mellyel 
bűneimet eltakartad s nem érdemlett 
javaiddal édesgettél Magadhoz.

Áldalak a te nagy szerelmedért, mely- 
lyel engemet a Jézusban annyira sze
retsz, hogy az ő vezérlete és szent 
példája nyomán az igaz boldogságra 
vezető utat napról-napra jobban föl
ismerhetem.

Oh, én édes Atyám, boldogságomnak 
Istene, kérlek Tégedet szívemnek mély-

8 »
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ségéből: állítsd lelkem elé ez új héten 
is ama dicső czélt, melytől még oly 
távol vagyok. Add, hogy úgy tekint
sem az én életemet, mint a te kegyel
mednek ajándékát a végre, hogy nap
jaim múltával mindinkább tökéletesb, 
mindinkább jobb s ezáltal mindinkább 
boldogabb legyek!

E végre cselekedd: legyen a Te 
szent Igéd az én lábaimnak szövétneke, 
elmémnek oktatója, szívemnek vigasz
talója. írd bé a Te törvényedet az én 
szívembe s biztasd lelkemet e szavak
kal: Boldogok, akik megtartják a Te 
parancsolatidat, hogy legyen nékik 
szabadságuk az élet fáján és a kapu 
kon menjenek bé a városba, ama kapun, 
ama mennyei Jeruzsálembe.

E végre cselekedd: legyen én vezé
rem amaz élő Ige: az én Uram Jézus 
Krisztusom, ki néked, oh Atyám, ki
metszett bélyeged!

Cselekedd, hogy az én Krisztusom
nak követése által újra ragyogjon raj-
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tarn, óh Isten, a te képed, mely a bűn 
által rajtam meghomályosodott, rólam 
letöredezett.

Ez, óh ez legyen az én rövid éle
temnek főczélja: a Véled való lelki 
egyesülésem, óh én édes Jézusom, s 
a Tehozzád való törekvésem, óh én 
édes Istenem!

Cselekedd, hogy e nap és e hét is 
közelebb vigyen engemet Tehozzád! 
Legyen minden munkám, örömöm, fáj
dalmam és gondom a te dicsőségedre!

Munkálkodom, míg nappal vagyon, 
mert hamar meglep az est. Munkálko
dom családomért, egyházamért és ha
zámért. Munkálkodom kivált az én lel
kem üdvéért; mert mit használ, valaki 
az egész világot megnyeri is, ha lel
kében kárt vallana.

Munkám könnyítéséül adod az örö
met, óh Isten. Engedd, ha e napon és 
e héten öröm ér, Néked köszönjem 
azt, hálás legyek érte s szerető szívvel 
egyebekre is kiterjesszem áldásodat,
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hogy ha Te áldasz engemet, én is ál
dáséi legyek felebarátimnak!

Tökéletesedésemért, üdvösségemért 
bocsátód reám a szenvedést, óh én Is
tenem. Jómra lön ez [ideig is, hogy 
megaláztál engemet, jómra lesz a meg- 
kisértés ezután is. Akit Te szeretsz, 
megdorgálod azt, sujtoló vessződ is 
áld, a keserűség poharába is édességet 
rejtesz. Azért, ha e napon vagy az egész 
héten bánattal, keresztviseléssel pró
bálod az én hitemet, alázattal hajlok 
meg Előtted s lélekben csókolom dor
gáló kezedet. Hitem Tebenned meg 
nem törik, bizalmam nem csügged és 
el nem fogy az én reménységem.

Fogadd, szent Atyám, hálámat ke
gyesen, hallgasd meg kérésemet, áldd 
meg jó szándékomat, támogasd jóaka
ratomat! Vezess engemet gyönyörűsé
ges helyeken, szent Igéd kies mezején 
amaz örökkévaló fényes hajlékok felé, 
szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által. 
Ámen!
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REGGEL.
Szétárad ismét szép napod világa, 
Teremtő Isten, az egész világra:
A kies reggelt örömmel köszöntőm,
S szívem kiöntöm.

Kiöntöm szívem buzgó hál’adásban, 
Lelkem mélyéből fakadó fohászban,
És áldva áldom atyai hűséged,
S gondviselésed.

Téged dicsérnek füvek, fák, virágok,
S a messzeségben kékellő határok: 
Téged dicsőít az egész mindenség,
Óh égi felség!

Nincs bár beszédük ég s föld seregének, 
Mégis meghallik nyelvükről az ének; 
Kihat zengésük, az Istent imádva,
Mind a világra.

Szíves fohászom engedd, hogy vegyítsem 
A millióknak énekébe, Isten;
Hálásan érzem, hogy mily jó az élet, 
Járván Tevéled.
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Atyám, óh tarts meg mindvégiglen engem, 
Tehozzád hajló gyermekded hitemben, 
Hogy így naponként boldogabb lehessek, 
S Hozzád mehessek. Ámen!

*

Isten, Te vagy én Istenem, kereslek 
jó-reggel Téged, lelkem Hozzád szom- 
júhozik.

Oly kietlen ez az élet és ez a föld 
olyan puszta! Elepedne az én lelkem 
a nagy lelki szomjúságban, ha Hozzád 
nem járulhatnék az én forró sóhajom
mal, az én buzgó kérésemmel, Hozzád, 
édes jó Istenem!

Áldott, áldott, százszor áldott, aki 
látja hatalmadat! Boldog, boldog, száz
szor boldog, aki érzi jóságodat! Jó
ságod jobb az életnél, sőt ez élet csak 
úgy jó, ha érezhetem jóságodat. Áldj 
meg engem tiszta szívvel és boldogíts 
szent élettel, hogy lehessek kegyelmed-
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ben, szerelmedben maradhassak s jó
ságodat érezhessein!

Érzem, érzem jóságodat, ez védett 
meg ez éjjel is, ez virrasztott ón fölöt
tem, ez őrizte életemet, ez őrizte ked- 
vesimet, ez mentett meg minden bajtól, 
ez hozott át új reggelre, egészségben, 
békességben.

Ál diák, Atyám, óh áldalak s teljes 
egész életemben dicsőítem szent neve
det! Fölemelem kezeimet s fölemelem 
a szívemet Tehozzád, én jó Istenem, 
mert lelkem bételjesedik mondhatatlan 
szent örömmel, ha dicsérlek víg ajakkal.

Óh de nemcsak ajkaimmal áldalak 
én Téged, Atyám, hanem egész éle
temmel. Úgy áldalak, úgy dicsérlek én 
Tégedet e napon is, ha törvényed lesz 
törvényem, akaratod akaratom és szent 
Fiad, kit követek.

Te adj nékem ehhez erőt, kegyelem
nek Istene! Szentelje meg napi mun
kám félelmed és jelenléted, hogy azt 
necsak önmagámnak, hanem mások
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javára is végezhessem hűségesen. Ser
kents engem, én Istenem, az erkölcsi 
munkára is, hogy telkemet minden 
jóban napról; napra gazdagítsam!

Ha fölöttem az örömnek fényes nap
ját ragyogtatod, ne vakítsa el szeme
met a világi fény s szerencse, mert 
mit használ az egész világ, ha lelke- 
met elveszítnóm. Add, hogy lássam 
jóságodat és úgy adjak érte hálát, hogy 
másokkal megosszam azt!

Hogyha pedig búba borúi az én földi 
boldogságom, bánatomnak éjjelét is 
derítse föl az én hitem, Hozzád hajló 
bizodalmám s Benned vetett remény
ségem. E remény meg nem szégyenít, 
nem fogy el én bizodalmám, hitem 
soha meg nem törik, mert eltöltött nap
jaimon ott tündököl te szerelmed s 
gondviselő nagy jóságod.

Mikor estve lefeküdtem, Te valál a 
legutolsó —, most, hogy reggel föl
ébredtem, Te vagy első gondolatom. 
Míg a sötét éj takart be, Te valál én se
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gítségem, kezeddel Te takargattál; most 
is, hogy a nap föltetszett, a Te kegyes 
szárnyaidnak árnyékában örvendezek.

Örvendj szívem, mert az Isten meg
segít jó szándékidban s minden te jó 
dolgaidban.

Örvendj lelkem, a jó Isten amint 
eddig veled volt, úgy veled leend 
ezután is.

Oh légy velem s kedvesimmel, bará
timmal s ellenimmel. Óvj veszélytől, 
óvj búbajtól, de legkivált óvj a bűn
től ! Tartsd meg szívem tisztaságát, tartsd 
meg lelkem békességét, hogy e nap is 
legyen tanúm Te ítélőszéked előtt ama 
napon, a Jézusért. Ámen!

*

Hála Isten, békével nyugodtam,
S e reggelre újra fölvirradtam,
Én dolgomat vígan kezdhetem; 
Fölemelem két kezem imára,
Még mielőtt tenném a munkára, 
Segítségül hívlak, Istenem!
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Áhítattal ím, meghajtom térdem,
S teljes szívből szent oltalmad kérem, 
Légy én biztos pajzsom, szent Atyám! 
Eddig is Te oltalmaztál engem,
S vigasztaltál szomorú ügyemben, 
Vigyázz ma is kegyesen reám!

Tudom ugyan, hogy nehéz a- pálya,
S ha ma is bú lesz hitem próbája, 
Megnyugszom te szent tetszéseden: 
Mert mint gyolcs a vízben megfehérül, 
Szívem is megtisztul és megszépül, 
Hogyha könnyben fürdik két szemem.

De bár bút vagy örömöt adj nékem, 
Bátran megyek a helyes ösvényen, 
Mert Hozzád köt mind bú, mind öröm; 
Mind a kettő közelebb visz Hozzád, 
Míg egykoron a fényes mennyország 
Enyim lesz, túl a világkörön. Ámen!
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Szívemnek szent vágya teljesült most 
is, hogy színed elé járulhatok, óh Isten, 
én mennyei Atyám, s buzgóságomnak, 
imádságomnak lelkiáldozatát előtted 
bémutathatom. Te vagy én szívemnek 
egyedüli öröme és náladnál egyébben 
nem gyönyörködik az én lelkem. Jósá
godnak mennyi jelét, szerelmednek 
mennyi véghetetlen gazdagságát mu
tattad már meg az én egész lefolyt 
életemen! Még mielőtt gondoltam volna 
rád, te már én dajkálkodó Atyám, hű 
őriző pásztorom voltál. Midőn téged 
hitemmel megtaláltalak, ezernyi áldá
saiddal halmoztál e l; midőn az élet 
útjain téged elhagyva, a bűn széles 
útjára tévedtem, akkor is te jöttél felém 
atyai karoddal, szerelmednek csókjá
val, hogy visszavinnél a te igaz ösvé
nyedre.

Most is ez elmúlt éjjel álmomnak 
édesítője, fáradt testem megnyugtatója 
te voltál. A te kegyes őrizetednek ár
nyékában volt az én nyugvásom; te
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vigyáztál reám és az én kedveseimre 
és te virrasztottál fel ez új reggelnek 
örömére és munkájára. Lelkemnek tel
jességéből hálálom a te irántam meg
mutatott jóságodat és kegyelmes gond
viselésedet. Óh segélj, hogy hálám 
előtted kedves legyen s teljes erőm
mel arra törekedjem az én tulajdon 
boldogságom — és a te dicsőségedért, 
hogy naponként bölcsebb és jobb le
hessek. Egyszersmind kérlek, légy 
nekem e mai egész napon is oktatóm, 
vezérem és vigasztalóm. Add, hogy 
megmaradjak a te igaz ösvényeden. 
Cselekedjed, hogy a rám bízott mun
kában hű és serény lehessek s azt a 
te dicsőségedre fordíthassam. Kedve
seim körében áldj meg engem és ruházz 
föl szeretetnek s békességnek indu- 
latival. Minden felebarátom iránt igaz 
és jóakaró szívvel viseltessem; ellen
ségeimet megbocsátásom és szelídsé
gem által győzzem meg s tegyem bará
timmá.
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Ha keresztet bocsátasz reám e napon, 
óh adj erőt, Atyám, hogy azt ama nagy 
Szenvedőnek, a Jézusnak türelmével 
hordozzam s benned vetett bizodalom- 
mal s békével viseljem.

Ha áldásodat megsokasítod rajtam, 
cselekedd, hogy hálás szívem soha meg 
ne feledkezzék rólad, minden áldások 
kútfejéről.

Légy velem, légy kedveseimmel ez 
egész napon s engedj estét érnem lelki 
békességben. Hallgass meg engemet, 
szent fiad, az Úr Jézus érdeméért. Ámen!

*

Szállj lelkem az imádság égi szárnyán 
Az ég felé, hol Istenem lakik,
Óh mert lábam, e föld porába’ járván, 
Minden lépten megtántorodhatik;
De levetek minden bút s földi terhet, 
Buzgó imámban, áhítván a mennyet.
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Most is ez új nap újabb küzdelemre: 
Örömre hív vagy búra engemet,
S ha nem gondolnék Rád, jó Istenemre, 
Koczkára tenném üdvösségemet;
Mert az öröm könnyenmegcsaljalelkem, 
S a szenvedés is bűnbe ejthet engem.

De ha velem vagy, Isten, s én Tevéled, 
Hozhat ez új nap is bármit reám. 
Lábam a rossz ösvényre mégse téved, 
S világ el nem rabolja koronám. 
Benned örülök s bízom mindhalálig,
S hit által még a bú is üdvre válik!

Óh boldog Isten, szent és égi Felség, 
Fogd hát kezem s vezérelj útamon, 
Hogy napjaim jóságodat hirdessék,
S dicséreted zengjen én ajkamon.
Míg egykoron szent országodba érve, 
Örökké áldlak szívem örömére!
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Felvirradtam egy új napra, én Iste
nem, én jó Atyám! Mily boldogság az 
énnekem, hogy Tégedet imádhatlak. 
Boldog vagyok, hogy Tenéked hálámat 
bémutathatom azon gondviselésedért, 
melyet hozzám ez éjjel is megmutattál 
kegyelmesen. Békés szívvel kezdem én 
el ezt az új napot is, Atyám; mert él 
bennem az édes hit, hogy mint eddig 
velem voltál, szárnyaiddal béfödöztél, 
e napon is velem leendsz, megáldod 
én életemet, s ha baj érne, felém nyúj
tod megsegítő szent karodat!

Légy is velem, én jó Atyám, óvd 
lábamat a botlástól s áldj meg engem 
tiszta szívvel s nyugodt lelkiismére ttel!

Függeszd lelkem Jézusomra, hogy 
mindenben Őt kövessem. Ha keresztet 
mérsz énreám, buzdítsd lelkem imád
ságra, mert ki szívből imádkozik, el 
nem csügged az soha sem! Küldd el 
hozzám angyalidat, a vallásnak, meg
nyugvásnak, az erőnek és vigasznak 
láthatatlan angyalait, hogy könnyemet

Buzgóság könyve. 4
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letörüljék s könnyebbítsék én terhe- 
met!

Mind jó, Isten, amit Te téssz! legyen 
meg hát mindenekben a te szent s jó 
akaratod! Nevelj engem benned bízó, 
engedelmes gyermekeddé; így áldott 
lesz én életem s boldogságom teljes 
leszen ott, hol a csillagok felett, ama 
jobb és szebb világban dicsérhetlek 
mindörökké, szent Fiad, a Jézus által. 
Ámen!

*

Ki fölvirrasztál engemet,
Mutatva hű szerelmedet:
Imádlak, jó Istenem!

Áldlak gondviselésedért,
Hogy engem semmi baj nem ért, 
S most is rendelsz mellém vezért.

Vezérem, Jézusom, Te vagy,
Óh kérlek Téged, el ne hagyj, 
Szent igéddel velem maradj!
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Te vagy csupán a helyes út,
Ki Yóled jár, a mennybe jut,
S nyer rothadatlan koszorút.

Te tanítsz győzni a bűnön, 
Sorsom Veled békén tűröm, 
Italom legyen bár üröm.

Ha öröm vagy szerencse ér, 
Ajkamon buzgó hála kél,
Istent áldom, mint Te tevéi.

Veled teszem én tisztemet,
Amíg sírom el nem temet,
S szívem Veled hisz és szeret.

így kezdem én el e napot,
S hogy légyen ez megáldatott: 
Atyám, kísérjen szent karod!

*

Áldjad én lelkem az Urat és minden 
belső részem az ő szent nevét! Mert 
0  cselekedte velem, méltatlannal, hogy
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ez új reggelt ismét megérhessem. Áldjad 
én lelkem az Urat és el ne felejtkezzél 
semmi jótéteményről! Minden reggel 
feltámasztja az ő napját énreám és 
minden nap újabb bizonysága az ő 
nagy jóságának. Áldjad én lelkem az 
Urat, ki megkegyelmez minden te bű
neidnek, meggyógyítja minden beteg
ségedet, ki megszabadítja a koporsóból 
a te életedet, ki tégedet megkoronáz 
kegyeknességével és irgalmasságával! 
Az én bűneim, óh Isten, az én bűneim 
vádolják az én lelkemet! Óh hány 
napot engedtél már megérnem a te 
kegyelmedből! S napjaimmal, éveimmel 
szaporodtak bűneim.

Érzém áldó, érzém sújtó kezedet; 
mind az örömöt, mind a szenvedést 
intésül adtad nékem a megtérésre s 
én mégis megtéretlen szívvel járok. 
Óh téríts meg engemet az én bűneim
ből Tehozzád, úgy áldott lesz a nap, 
a te jókedved esztendejének kedves 
napja lészen ez énrajtam.
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Beteg vagyok, a bűnnek betegje az 
én lelkem; óh gyógyíts meg, óh téríts 
meg engemet!

Halott vagyok, a bűnnek halottja; 
óh támassz fel engemet ez új napon 
új erkölcsi életre, hogy új életben 
járjak!

Koldus vagyok, minden világi vagyon 
mellett is szegény, koldus vagyok és 
boldogtalan, ha a bűn által elvesztettem 
legdrágább kincsemet, a tiszta, jó lelki- 
isméretet és a csendes, békés, nyugodt 
szívet. Óh emelj föl az esetimből s 
tégy a királyoknál is gazdagabbá: koro
názz meg kegyeim ességeddel és irgal
masságoddal !

Áldjad én lelkem az Urat, ki a töre
dezett nádszálat meg nem rontja, a füs
tölgő gyertyát el nem oltja; sőt fölemel 
Szendéikének erejével, hogy tántoro- 
dás nélkül megállhassak az egyenes 
úton; megvilágosítja rajtam az ő or- 
czáját, hogy fényeskedjék az én vilá
gosságom az emberek előtt, hogy látván
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az ón jó cselekedeteimet, dicsőítsék a 
mennyei Atyát.

így, így akarok járni ösvényeden, 
óh Atyám, e'mai napon; így akarok 
megállani a jöhető próbában is, szent 
törvényed útján; így akarok a fényes 
nappal együtt világoskodni életemmel, 
mind házi körömben, mind egyéb em
bertársaim előtt.

Te add, én Atyám, ezen jó szándé
komhoz a te megsegítő kegyelmedet! 
Azért nyomd bé a te törvényedet az 
én elmémbe és ird bé azt az én szí
vembe és légy nékem Istenem és Atyám 
és én lehessek a te gyermeked, kit el
választasz, elhívsz s megigazítva meg 
is dicsőítesz a te országodban, a Jézus 
Krisztus által. Ámen!

*
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Hová mennék, ha nem Teliozzád, 
Én áldott, édes Istenem?
Fordítsd felém Te fényes orczád,
E fölvirradt új reggelen! 
Boldogságom csupán Te vagy, 
Szívemből kérlek, el ne hagyj!

Vigyázz reám kegyes szemekkel,
S áldd meg minden lépésemet! 
Ruházz föl engem szeretettel 
És tartsd meg békességemet.
Hogy én és házam szüntelen 
Néked szolgáljunk, Istenem!

Ha hordozok súlyos keresztet 
Vállamon, azt könnyebbítsd meg, — 
Hogyha szemem könnyben fereszted. 
Fájdalmamat Te enyhítsd meg! 
Legyen az az ég angyala,
Hogy lehessek jobb, általa!

Óh, mert hozzám tapadt a vétek, 
Mely elrabolja üdvemet;
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De ha a szent keresztre nézek, 
Hol Megváltóm kiszenvedett: 
Bizalmam, békém visszatér,
S bűnbánó lelkem újra él.

Óh moss meg engem hófehérre, 
Bűneimből, én Jézusom! 
Ártatlanságod drága vére 
Legyen gyógyító orvosom.
Óh törüld el én vétkemet,
S lelkem mind sírig hűn szeret!

Gondviselő édes Atyám, mindentudó 
és mindenütt jelenlévő szent Űr Isten! 
Az én lelkem örvend benned, mert ez 
éjjel Te őriztél, e napon is Te tar
tasz meg.

Áldalak, jó Istenem, hogy őrizeted 
árnyékában nyugalmas volt aluvásom, 
s viszont kérlek, tarts meg engem e 
rám virradt új napon is !
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Uram, Te megvizsgálsz engem, Uram, 
Te jól esmérsz engem. Te tudod én 
ülésemet, Te tudod fölkelésemet és 
minden gondolatim tudva vannak előt
ted. Akár kelek, akár fekszem, körü
löttem vagy óh Isten, s látod minden 
utaimat. Óh adj nekem tiszta szívet, 
hogy gyermeked maradhassak s a te 
áldott jóságodnak örvendhessek e na
pon i s ! Erősítsd meg én lelkemet, 
Uram, hogy csak Benned bízzam s 
bármi jöjjön is énreám, megnyugod
jam tetszéseden!

Mikor még a nyelvem alatt nincs a 
beszéd, íme, Te azt mind jól tudod. 
Csudálatosb s magasságosb, Atyám, a 
te bölcseséged, semhogy én azt meg
foghatnám. Legyenek én gondolatim 
tiszták, szeplő nélkül valók, hogy ne 
kelljen azok miatt még szívemben sem 
pirulnom; így minden én dolgaimat s 
mindennemű gondjaimat bízvást Te- 
reád vethetem.

Hová mennék Lelked előtt s orczád



5 8 Reggeli imák

előtt hová futnék ? Ha a mennybe 
megyek, ott vagy; ha ágyam a kopor
sóba vetem, Te ott is jelen vagy. Ha 
a hajnal szárnyaival repülnék is a 
tengerek határin túl, hogy ott lak
nám: oda is te kezed vinne engemet 
s a te jobb kezed, az fogna ott is en
gemet.

Mindenütt szent szemed őriz, min
denütt szent kezed kísér és mindenütt 
szent jóságod takargat, áld és boldogít. 
Áldott legyen e jóságod és tégyen ez 
engem jóvá!

Immár, Atyám, szent nevedben kez
dem el e mai napot. Jöjj el velem, ón 
Istenem, gondviselő hatalmaddal, gond
viselő jóságoddal és szenteld meg én 
dolgomat!

Áldd meg, védd meg kedveseimet! 
Bocsáss meg én ellenimnek! Tartsd 
meg, Atyám, a jó úton mindvégig, kik 
azon járnak s térítsd meg a bűnösöket, 
hogy mindnyájan megismervén s érez
vén a boldogságot, mely Benned van
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s a Jézusban, mindnyájan egy szívvel- 
szájjal dicsőítsünk, Atyánk, Téged! 
Ámen. *

Kérlek Téged, Istenemet,
Segíts meg ma is engemet!
Te még soha el nem hagytál,
Te mindig megvigasztaltál; 
Bizalommal jövök Hozzád: 
Fordítsd felém Te szent orczád!

Ha csüggednék, erősíts meg,
Ha tévednék, Te téríts meg!
Jó lelkedet közöld vélem,
Hogy járjak a jó ösvényen; 
Tegyem, ami kötelesség 
S minden munkám jóra essék.

Kedvesimnek hű körében,
Add, szeretet járjon vélem;
Sőt add, hogy tartsak egyaránt 
Mindenkit testvérem gyanánt, 
Áldás legyek enmaganmak, 
Áldás felebarátomnak!
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De az áldást csak Te adod,
Az erőt Te osztogatod.
Azért, míg hálám rebegem, 
Hogy megtartál ez éjjelen, 
Egyszersmind kérlek, jó Atyám 
Áldásod ma is add reám!

*

Óh Te örök szeretetnek teljessége, 
szent Úr Isten, én mennyei édes Atyám! 
akinek nagy szeretete ott ragyog a 
magas égen s a legkisebb porszemre 
is fel van írva nagy jóságod. Te sze
relmed tartja fenn és élteti e nagy 
világot s oly édesen érezem, hogy 
nagy szerelmed megdicsőült rajtam is 
a Jézus által. Óh, áldalak téged azon 
véghetetlen szerétéiért, mellyel az Űr 
Jézus által kegyesen hozzám hajoltál 
és általa olyan vallást rendeltél olda
lam mellé, melynek vezérlete mellett 
boldog a szív mind életben, mind 
halálban, mindörökké.
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Nyílj meg ajkam és buzogd ki szívem 
háláját az iránt, ki vigyázott szerel
mével rám ez elmúlt éjszakán is, s 
szeretetből virrasztóit fel ez új napra 
is engemet. Bátran mehetsz e napnak 
is eleibe, mert elkísér, veled lesz a 
főszeretet. Veled van ő, az örömben, 
hogy áldott kezére ismerj, veled van 
a fájdalomban, midőn dorgál, hogy 
lelkednek igaz, szent javát akarja. Veled 
van ő a szent vallás szózatában, amely 
biztat, hogyha csüggedsz és letörli 
könnyeidet, hogyha zokogsz, s meg
bocsát, ha megbotolván, botlásodat 
szívből bánod.

Óh, én édes jó Istenem, csak egy 
cseppet adj énnekem szerelmednek 
tengeréből, csak egy szikrát nagy láng
jából s nagy boldogság árad reám, 
fényes, szép lesz én életem! Óh Jézu
som, jövel, ki e szeretetnek remeke 
vagy, állj ónmellém, járj előttem szent 
példáddal e napon is, hogy szeressem 
embertársam, vigasztalva, megbocsátva
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és jóltéve és szeretve járjak az élet 
útjain. Önts szívembe szeretetet Isten 
iránt, hogy hűn tegyem akaratját s ez 
a nap is legyen tanúm ama napon, 
midőn az Úr így szól hozzám: néked 
sok megbocsáttatik, mert sokat és hűn 
szerettél. Ámen!

*

A csillagok már letűntek, 
Mik fölöttünk szép egünket 
Ékíték az éjszakán;
De az Isten szunnyadhatlan, 
És szemei szakadatlan,
S hűn vigyáznak énreám.

Az angyalok égbe szálltak, 
Kik körülem tábort jártak 
A most elmúlt éjjelen;
De a hit, ez őrző angyal,
A vallás, mely megvigasztal, 
Mindig itt van énvelem.
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Téged kérlek, jó Atyámat:
Most is, hogy a nap föltámadt, 
Kísérjen Te szent karod,
Hogy e napot Veled kezdjem, 
S áldásoddal végezhessem,
A mikép Te akarod.

Add a vallást kísérőül, 
Örömben és búban őrül,
Hogy járhassak utadon! 
így ha napom majd leszálla,
S jutok éltem alkonyára,
Édes lesz a nyugalom.

REGGEL.
(Szombat.)

1. Péter I , 24—25.
„Minden test olyan, mint a fü stb .“

Gyorsan siet az én időm, elrepülnek 
én napjaim és itthagyok egykor min
dent, óh örökkévaló Isten! Mint sebe
sen kilövött nyíl, vagy mint tükrön a
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lehellet s elsuhanó köd és árnyék: 
csak olyan az én életem. Óh ragadd 
meg tehát lelkem azt a rövid, néhány 
órát, melyet Isten néked adott s mun
kálkodjál, míg nappal van — óh mert 
hamar eljön az est és a munka félbe
szakad a halálnak éjjelében s számon 
veszi Isten tőled, amit e testben vetettél.

íme, most is egy hét telt el az én 
kevés heteimből. Visszanézek nap
jaimra s elpirulok én — szívemben 
színed előtt, kegyes Atyám! Mily kevés 
az, amit tettem s mily sokat elmulasz
tottam.

E világnak lármái közt meghallám-e 
a titkos szót, mely felülről lelkembe 
cseng, szünetlenül minden perczben, 
hogy az odafennvalókat keressem csak 
teljes szívvel?

Áldják-e az én nevemet a szenvedők, 
akiket megvigasztaltam; az én ellenem 
vétkezők, akiknek én megbocsáték; a 
bűnösök, akiknek a helyes utat szép 
példámmal megmutattam ?
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Óh, még talán azokat sem szerettem 
úgy, kiket híven szeretni kell, kiket eskü 
svérség kötött a szívemhez mind a sírig? 
Elpirulok színed előtt, óh szentsóges 
igaz Isten s alázattal bevallom, hogy 
messze vagyok még a czéltól, amelyre 
itt elhivattam. Óh erősíts, óh támogass 
kegyelmeddel s szent lelkeddel, hogy 
megfojtsak a szívemben s meggyűlöljek 
minden rosszat s egyedül a jót sze
ressem.

Fogadom is szentül, Atyám, hogy 
azt a sok fogyatkozást, mellyel tele 
van életem, teljes, igaz erőm szerint 
kipótolni igyekezem. Óh, de hátha ez 
a hét az, mely utolsó heteimből, s en
gem ítéletre vonzasz ? Kérlek, Atyám, 
adj még nekem napokat én napjaim
hoz, hogy azokat megtérésben tölthes- 
sem el s készen legyek a halálra. En
gedd, hogy ezen a napon is szent tet
szésed szerint járjak s öregbedjem min
den jóban, hogy hasonló igyekezzem 
hozzád lenni, aki maga vagy a jóság.

Buzgóság könyve, ü
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Óh mennyi jót tettél velem e héten 
is. Megtartottad egészségem, békessé
gem megőrizted s világ szerint, lélek 
szerint áldásodat közléd vélem. Ha bú 
ért is vagy fájdalom, akkor is ott vol
tál velem, szívemet te erősítőd, lelke- 
met te vigasztaltad.

Hála legyen, örök hála, néked Atyám, 
jóságodért. Áldd az Urat óh én lelkem 
s el ne felejtsd ő jóságát, aki téged 
megkoronáz kegyelmével, irgalmával.

Miként eddig velem voltál, ezután is 
légy énvelem. E napon is kisérj en
gem szentlelkeddel, s gondviselésed ol
talma legyen az ón pajzsom ma is.

Hallgasd meg én fohászomat, telje
sítsd be kérésemet ingyen való jóked
vedből, az Úr Jézus Krisztus által, Ámen!
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SZOMBATON.
Én napjaim, én heteim, hova futtok ? 
Egymásután óh mi gyorsan leforogtok. 
Mint levelet a rohanó víz sodorja,
Úgy vitetem én is előbb nagy czélomra.

Itt mindenek, mint a ruha, megavulnak,
A mi földi örömeink mind elmúlnak;
Mi magunk is lenyugszunk majd álmodozni, 
Előre ment kedvesinkkel porladozni.

Nem tudhatom, hogy mikor üt a nagy óra, 
Óh ón lelkem, figyelj hát az égi szóra, 
Mellyel Isten hívogat a megtérésre,
A békesség s az üdvösség ösvényére.

Ha életed mécsese tán ma kialszik,
S a bírónak számonkérő szava hallszik, 
Megállhatnál-é előtte bizalommal,
Hogy elfödi bűneidet irgalommal ?

Elfödözi, óh mert nagy az Úr kegyelme, 
Csakhogy igaz legyen lelked töredelme,
S ha mi jót most sírva fogadsz Istenednek, 
Megtartsd híven, végperczéig életednek!
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SZENVEDŐNEK REGGELI 
FOHÁSZA.

Felséges Isten, Te magad vagy a bol
dogság, én pedig sanyarúság-látott em
ber vagyok. Feltámadott a Te napod 
fényessége, de engemet nem világos
ságra, hanem sötétségre hoztál ki az 
éjszakából. A nappal is éjszaka már 
nekem. Bétöltöttél engem sok keserű
séggel és eltávozott az én lelkem a bé
kességtől. Óh én szegény, szélvésztől 
hányattatott és vigasztalástól megfosz- 
tatott.

Jövök Hozzád én Istenem, emlékez
zél meg az én nyomorúságim- és siral- 
mimról. Te tudod, hogy az életemnek 
minden idejében lelkemnek keserűsé
gében járok. Óh Isten, ne távozzál el 
tőlem! Én Istenem, siess az én segítsé
gemre. Légy nékem erős kősziklám, 
melyhez folyamodjam szüntelen. Min
den reggel megújul a Te irgalmassá
god, nagy a Te igazságod. Ebbe vetem
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az ón reményemet s úgy várom a Te 
szabadításodat. Jó az Úr azoknak, kik 
várják Ő t; a léleknek, mely keresi Őt. 
Jó várni és csendességben lenni. Mert 
örökké el nem hágy az Úr, mert ha 
bánattal illet, ismét kegyelmes lészen 
az ő kegyelmességinek gazdagsága sze
rint. Nem szíve szerint ver az Isten, bű
neimért, az én bűneimért van rajtam e 
nyomorúság. De megtérek Hozzád, óh 
én Istenem, kinek útjait oly sokszor el
hagytam. Mint a daru és a fecske, vagy 
mint a vergődő galamb, akópen nyögök 
előtted. Az én szemeimet kezemmel 
és szívemmel együtt felemelem a te 
egeidbe, Tehozzád én Istenem s meg
vallom, hogy vétkeztem és engedetlen 
voltam, azért nem kedveztél nekem. 
Az én szemem nem szűnik meg a sírás
tól, annyira, hogy semmi nyugodal
mam nincsen. Óh halld meg az én 
szómat, midőn segítségre hívom a te 
nevedet, és a te füledet ne rejtsd el az 
ón nyögésem elől.
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Mondd énnekem, óh mondd, Atyám, 
e szót: ne sírj!

Mondd énnekem, óh mondd, Atyám, 
e szót: ne félj!

Mondd énnekem, óh mondd, Atyám, 
e szót: bízzál!

Hallom az égből jövő titkos súgást: 
én gyermekem vagy te s Benned, 
Atyám, erős vagyok s megvigasztaló
dom. Hallom, érzem szent vallásom ta
nítását: keskeny út és szoros kapu, 
mely viszen az üdvösségre. Óh érzem, 
óh tapasztalom, hogy aki könnyeivel 
nem sózta kenyerét, nem ismer az még, 
Istenem, Tégedet.

Én ismerlek, én imádlak s el nem 
hagylak soha, soha! Óh ne hagyj el 
Te engemet, ha minden elhagyna is 
engem e világon. Csak ama jobb vi
lágnak örökségét add meg nékem, ha 
e világon semmim nem volna is ! Csak 
hitemet neveljed a teher alatt s bármily 
terhet örömmel viselek!
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E mai nap terhét is elviselem s híven 
teszem kötelességemet. Adj ehhez erőt, 
óh hatalomnak Istene!

Hallgass meg, légy velem, vigasztalj, 
óh Atyám, szent Fiad, az Úr Jézus 
Krisztus által. Ámen!

*

Világnak üdve! Te mondád nekünk: 
Zörgessetek s megnyittatik! 
ím, zörgetek kegyelmed ajtaján, 
Lelkem Hozzád áhítozik.
Hívő szívet emelek fel az égre —
Óh szállj le onnan hozzám, enyhe béke!

Óh szállj le hozzám s lakjál énvelem, 
Mert itt nem lelem nyugtomat;
Csak siralom völgye marad e föld, 
Mely bánatot s bút osztogat.
Ott jár a bú a szegény kunyhajában, 
S helyet keres a fényes palotában.
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De békülj ki sorsoddal, én szívem,
Bú nélkül nincs köztünk egy is.
Isten akar] a, hogy ez így legyen,
Még a rózsán is van tövis,
Még a tündöklő fénynek is van árnya, 
És minden napnak megvan éjszakája.

Sőt hogy ez élet merő küzdelem, 
Isten, a Te szerelmed ez:
A harcz megpróbál, tisztít, nemesít,
A baj erősít és megedz.
A bú e föld porát rólunk lerázza,
S felemeli a szíveket fohászra.

Én is fohászra emelem szívem,
Atyám, szent zsámolyod előtt:
Te küldesz gyermekidre bánatot,
Te adj viszont vigaszt, erőt,
Hogy tűrve, bízva hordjam itt a terhet, 
S élő hitemmel nyerjek győzedelmet!



ESTVÉLI IMÁK.

VASÁRNAP ESTE.

Boldogságom, üdvösségem szent Is
tene, én jó Atyám! Forró hála legyen 
Néked, hogy tiszteleted szent napját 
békességgel tölthettem el.

Tűnjetek el földi gondok, e világ
nak hiúsága, öröme és szenvedése! 
Távozz el bűn és ne kisérts, mert ez 
a nap Istenemé, az Isten pedig az 
enyim, bezártam Őt a szívembe és mást 
oda nem bocsátók.

Áldlak, Atyám, hogy engemet vezé
relsz a helyes úton a szent vallás vilá
gával! Áldlak, Atyám, hogy az eget és 
az égnek szépségeit már itt kitártad 
előttem s a szívembe és e földre va
rázslóm át! Nem siralom völgye e föld, 
bár sok búbaj környékez itt, mert Igéd-
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nek áldott fénye és melege széppé 
teszi és boldoggá ez életet.

Most is e nap megbékéltem Véled, 
Isten, enszívemmel, feleimmel és sor
sommal s nyugodalma lön lelkemnek.

Óh szent érzés, égi béke, kezdete a 
mennyországnak, jer, kísérj át éltem 
minden napjaiba és ne hagyj el!

Ott fenn, Atyám, egeidben, ott lesz 
az én örök békém, zavartalan, tiszta, 
édes, a nyugalom ama napján! Min
dent békén elviselek amaz igaz békes
ségért. Nem sért ez a föld tövise 
rothadatlan koronámért, amelyet Te 
megígértél és amelyet Te meg is adsz 
a te igaz híveidnek a te áldott szent 
Fiadért. Ámen!

*

Leborulok előtted, óh Atyám,
Hogy szent Igédet ma is hallhatám! 
Az égből jött az, onnan szállt alá, 
Egész világot hogy megáldaná.
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Tanít, tisztít, vigasztal, nemesít,
Szava szívemnek olyan jól esik,
Mint a virágnak harmat s napsugár, 
Mint szomjazónak üdítő pohár.
Benne az élet vize csörgedez —
Az üdvösségnek előíze ez,
Égből lezengő, biztató beszéd,
Mely jóra készti ember belsejét. 
Szavára szűnik bú és fájdalom, 
Mosolyra válik könny és aggalom, 
Elpirul a bűn s a szív egyedül 
A nemesért, az égiért hévül.
Ez tész erőssé, hogyha tűrni kell, 
Ebben leli reményét a kebel,
Ez nyújt vigaszt, ha szűnik életünk — 
Óh, mindenünk a szent vallás nekünk

Légy áldva, Isten, hirdetéséért,
Adj benne nékem vigaszt s hű vezért! 
Add, minden lélek félje szent neved, 
S terjedjen mindenütt a szeretet,
S érezve a vallás áldásait,
Feléd küldjük hálánk fohászait!



76 Estvéli imák

ESTE.

Leáldozott fényes napod s lenyugo- 
vék, én Istenem. Lenyugszom én is 
ágyamba, de mielőtt lenyugodnám, az 
én lelki áldozatomat bemutatom színed 
előtt, én megtartó édes Atyám.

Úgy kívánlak a szívemben, Téged, 
Isten, éjszaka is, az én lelkem siet 
Hozzád s oly jól esik, ha lelkemet Te- 
előtted kiönthetem.

Itt, e csöndes magányomban, gon
dolkodva, Uram, Rólad, ódesdeden meg
nyugszom gondviselő jóságodban. Hála, 
hála, szíves hála legyen az én Iste
nemnek, hogy e napot eltölthettem. 
Fáradságos volt e nap is, de könnyíté 
munkám terhét a szívembe írott tör
vény s a vallás parancsolatja, hogy a 
munka kötelesség. Minden napnak 
megvan itt a maga terhe és szorgalma. 
Boldog, aki ő dolgait napról napra 
híven végzi. De még sokkal boldogabb 
az, sőt egyedül az a boldog, ki az
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Istennek országát keresi és igazságát. 
Adj e lelki szép munkához, óh adj 
erőt, én Istenem! Te mondod szent 
törvényedben: munkálkodjunk, míg 
nappal van, mert eljövend az éjszaka, 
hol a munka mind megszűnik.

Mint e napra beállt az est, gyorsan 
siet éltem napja s rám borúi a sírnak 
éje. Csak a napi munka után édes az 
éj nyugodalma; csak, ha nemes, jó 
munkában folyt le éltem minden napja, 
úgy lesz az ón síri álmom édes, áldott, 
nyugasztaló.

Óh, bocsásd meg, jó Istenem, az én 
lelki tunyaságom; óh bocsásd meg bű
neimet s jóságomnak sok csorbáit! Ott 
tündököl fényes példám ösvényemen, 
mint szövetnek, ama Szent és Tökéle
tes. Óh Jézusom, add énnekem, erőt
lennek, te erődet, hogy kövessem nyom
dokodat! Követtem-e azt e nap is? 
Visszavertem-e minden bűnt? Tettem-e 
egy szemernyi jót? Bíztam-e úgy s 
bízom-e úgy Istenemben, mint Te bíz-
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tál? Nem éltem-e, nem élek-e csak ma
gamnak, önző módra? Ha ellenim meg
bántottak, kész-e nálam a bocsánat? 
Szeretet-e, óh áldás-e minden szavam, 
minden tettem és minden szívdobba- 
násom ?

Atyám, nyújtsad életemet, hogy azt 
Néked szentelhessem, kipótolván hi
báimat !

Most pedig takarj be engem a te 
védő szárnyaiddal. Legyen, Atyám, az 
én testem őrizeted árnyékában, lelkem 
pedig legyen a te ingyenvaló irgal
madban.

Te ígérted szent Igédben, hogy a te 
szerelmesidnek engedsz álmot. Engedj 
álmot, édes álmot énnekem is. Engedj 
álmot kedvesimnek, engedj álmot min
deneknek s virrassz föl majd békes
ségben, hogy vidáman tegyem dolgom, 
míg egykoron egeidben megszűnés nél
kül cselekszem a te dicső dolgaidat. 
Ámen!
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Elhangzott már az estharang,
De még szívemben cseng a hang, 
Azt mondja e hang: óh halandó, 
Ez életben minden múlandó!

Ez a nap is hogy elrohant,
Mint az árnyék, úgy elsuhant!
A nap immár alkonyra szállá, 
Közel van a sír éjszakája.

Óh én Uram, én Istenem,
Ki oktat engem, ha Te nem? 
Oktass, hogy amíg tart ez élet, 
Járjak szünetlenül Tevéled!

Ki Téged keres: megtalál,
S nem árthat annak a halál:
Aki már itt a mennynek élhet,
A mennyben mily üdvöt remélhet!

Atyám, óh lásd meg gyermeked, 
Segélj, hogy élhessek Neked!
Ha Néked élek, Istenemnek, 
Pályámon szép tettek teremnek.
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A jó tett s szép emléke él,
Egész a sírig elkísér;
Követ a sírba s ád nyugalmat, 
Követ az égbe s ád jutalmat.

Olyan volt-e ma életem,
Hogy jutalmát remélhetem? 
Fakadt-e áldás a nyomomban,
Hogy áldjanak haló poromban?

Jövel szent élet remeke,
Isten kimetszett bélyege,
Te légy erőm, példám, vezérem,
Ha a reggelt békén megérem.

Te kísérj el majd alkonyig,
Te kísérj el mindholtomig;
Hints fényt síromnak éjjelére,
S kelts föl új élet reggelére. Ámen!
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A te kegyes jóságodból ez estét is 
békességben megérhettem, én Istenem. 
Immár reám borul az éj, de énnekem 
nem félelmes annak árnya, mert sze
meid, az én őrző csillagaim, virrasz- 
tanak énfölöttem.

A sötétség sem fedez el engemet, 
mert a sötétség Teelőtted nem sötét
ség; az éjszaka naponként fénylik s a 
sötétség Teelőtted olyan, mint a vilá
gosság.

Atyám, örök világosság, napod támad 
s leáldozik, de szent Igéd fényessége 
le nem nyugvó napként ragyog. Óh 
jártam-e e napon is te szent Igéd vilá
gánál? Nem vettem-e le Terólad s tör
vényedről szemeimet? Még nappal is 
sötétségben jár az, én Uram Istenem, 
s lépten-nyomon megütközik, ki nem 
vigyáz törvényedre; míg az, ki Istené
vel s Jézusával jár az úton, nem botlik 
meg, sőt életnek világa lesz annak az 
Úr. Boldogságra, üdvösségre vezet, 
Atyám, a te Igéd. Most is, hogy az éj

Buzgóság könyve. 6
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beállott, add, hogy Rólad gondolkod
jam és a te szent törvényeidről; hogy 
nyugodtan és édesen aludhassam kar
jaid közt. Óh adj, kérlek, csendes álmot 
és födözz be oltalmaddal!

Te födöztél be engemet az én anyám 
méhében is. Te védtél e mai napon 
minden bajtól és veszélytől; Te segí
tői munkáimban, Te tápláltál testem 
szerint s boldogítál lelkem szerint, Te 
tartád meg kedvesimet. Legyen ezért 
hálaadás és dicséret szent nevednek!

A fövénynél többek rajtam a te ke
gyes gondolatid és a te jótéteményeid. 
Nem érdemiem, tudom, érzem, nem 
érdemiem jóságodat én Istenem, mely- 
lyel engem olyan igen nagyon sze
retsz.

Csak e szíves fohászommal, törede
zett, gyönge szómmal köszönhetem 
mindazt, amit eddig velem cselekedtél.

Indíts engem, óh én Atyám, indíts 
engem mély hálára Teirántad mind 
síromig, hogy necsak az ón ajkam
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dicsőítse nagy nevedet, hanem teljes 
én életem legyen Néked hálaadás!

Vizsgálj meg e végre engem, Iste
nem, és lásd meg szívem! Atyám, pró
bálj meg engemet s lásd meg, ha 
bosszúságodra való utakon járok-e? 
Hordozz engem, ón jó Atyám, hordozz 
ama tökéletes, mennybevívő ösvénye
den. Ámen!

*

Már a világ aludni megy, 
Mindenütt csend leszen;
Lehajtom én is fejemet,
S elalszom csendesen.
Az ágyam oly jó, oly meleg,
S én oly nyugodt vagyok;
Óh mert megvédnek engemet 
Az őrző angyalok.

Jó Istenem, Te alkotád 
A holdat s csillagot,
S belénk a szívet Te adád,
Mely nagyra hívatott.

6 -
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Óh, Istenem, Te adsz nekünk 
Értelmet s égi fényt,
Hogy itten boldogok legyünk, 
Te kegyelmed szerént.

Jó Istenem, Te vagy velem, 
Midőn én aluszom,
És tábort járnak körülem 
Angyalid, jól tudom. 
Körülfogván az éjszakán, 
Vigyáznak rám híven,
S nékem, legyen bár éj magány, 
Nem árthat semmi sem.

Fogadd hálámat, Istenem, 
Szívből hálát adok,
Óh én ki nem fejezhetem,
Mit kérni akarok.
Te jól tudod szükségemet,
Miért hát szólanom?
Ez egyetlen szó: Istenem! 
Hangzik csak ajkamon.

*
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Nyugodni térek, édes jó Atyám, 
de addig, érzem, én nem nyughatom, 
míg Benned e szív meg nem nyugoszik.

Nyugtalanít az élet annyi gondja, 
és csendes álmom elrabolni kész.
Jer, támogasd én gyöngeségemet 
gondviselésed édes, szent hitével!
Adj nékem Téged áhító szívet, 
hogy gondjaimnak gondja csak Te légy! 
Add, mint a gyermek anyja hű ölén, 
békén pihenjek szárnyaid alatt 
és vessem minden gondomat Reád, 
akinek gondja rólam is vagyon.

Nyugtalanít lármája e világnak, 
az önző érdek s e világi hívság.
Taníts, hogy egy a szükséges dolog: 
leülni, Jézus, a te lábaidhoz 
s hallgatni ott az életnek beszédjét.
Add, hogy e jobb részt válasszam magam- 
és megtalálom békességemet! [nak,
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Nyugtalanít a bűnnek terhe, harcza,
E terhet, jaj! mikor vetem le végkép? 
Mikor lesz vége, jaj! e szörnyű harcznak? 
Állj mellém szent erőddel, Istenem, 
add, hogy e harczban győzelmet vehessek, 
s emeld le szent Fiadnak érdeméért 
telkemről a bűn terhét, kegyesen! 
Teremts énbennem tiszta szívet, Isten, 
és mondd: elég néked az én kegyelmem!

Nyugtalanít a fájdalom keresztje, 
mit vállaimra adtál, Istenem!
Oh bátoríts, hogy a kereszt alatt 
nemesbül a szív, fényesül a lélek!
Oh bátoríts, hogy akik áldva éltek 
és áldva haltak, bujdosván e földön, 
ösvényüket mind könnyel öntözék.
Kik megnyugosznak az ég akaratján, 
nincsen csapás, mely lelkűk nyugodalmát 
egy perezre is csak megzavarni bírná.

Nyugtalanít a sírnak éjszakája.
Jó szemeinkkel néznünk a napot; 
de nyugszik a nap, elnyugszunk mi is,
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s a gyászos éjben csak a könny ragyog, 
mely kedvesinknek sírhalmára hull.
Légy áldva, áldva, Isten az egekben: 
egy angyal, a reménység áll a sírnál, 
mely szól: ne sírj! Van élet túl a síron, 
sír éjjelére szép hajnal derül.

— Immár nyugodni térek, Istenem: 
nyugodt a lelkem, mert megnyugtatád. 
Nyugodni térek, békén nyugszom el.
Óh, hála Néked nyugtató Igédért!
Óh, hála Neked, hogy te szent karod 
védett, vezérelt engemet ma is, 
s bűnöm szerint nem bántál énvelem, 
sőt elfödözted gyarlóságomat!

Mivel fizessek én ezért Neked?
Vedd szívemet örök tulajdonul,
Téged szeressen ez, míg verni megszün.

Most hints szememre álmot, jó Atyám, 
és járj körülem tábort angyaliddal, 
s virrassz fel majd a holnap reggelére, 
hogy én és hazám Tégedet dicsérjünk 
serény munkával és szép életünkkel. Ámen!

*



88 Estvéli imák

Lemegy a nap, végső sugára 
Majd kialuszik nyugaton, 
Fejemet én is nemsokára 
Az álomra lenyúgatom.
De meggyújtom elébb hitemnek 
S buzgóságomnak szent tiizét, 
Áldozatul én Istenemnek,
Ki vezérel, ki áld, ki véd.

E napon is ki volt vezérem?
És ki viselt gondot reám?
Ki segített át sok veszélyen,
Nem Te-é, őriző Atyám?!
Ma is Te áldottál meg engem, 
Mind testem, mind lelkem szerint; 
Áldásod hálát gyújt szívemben,
S hálám imára kényszerít.

Örülj szívem, Te Istenedben, 
Gondviselőd ő és Atyád;
Most is, hogy az éj szárnyra lebben, 
Ő áldja meg az éjszakát.
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Ő volt veled a nap zajában,
S most, hogy leszállt a csöndes est, 
O lesz tevéled a magányban,
Csak Őt imádd, csak Őt szeresd!

Őrizeted édes hitében 
Alszom el, édes Istenem,
Mint gyermek, jó anyja ölében,
S álmom, tudom, édes leszen.
Óh majd ha jő az élet-estve, 
Velem akkor is Te maradj,
S ágyam a koporsóba vetve, 
Nyugalmat s írj reggelt Te adj.

*

Hozzád térek, Hozzád jövök, óh ál
landó, örök Isten! Mint a galamb, mely 
vergődik ég s föld között nyugtalanul 
s örül, ha száll pihenőre: én lelkem 
is ez egész nap e világnak nyughatat
lan lármája közt, mint az áléit, fáradt 
galamb, úgy vergődött. De megnyug-
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szóm ím, Tebenned s lelkem szárnyát 
összehajtva, Rólad vagyon gondolatom, 
az én csendes rejtekemben.

Boldog az, óh édes Atyám, kinek 
Te vagy segítője s kinek reménysége 
vagyon ő Urában, Istenében. Te vol
tál én segítségem egész napi munkám 
között; Te adsz testi s lelki erőt, Te 
adsz kedvet a munkához, munkám után 
Te adsz áldást.

Aldlak, Atyám, aki engem ilyen 
nagyra magasztaltál, hogy eszközöd, az 
lehessek, a te kegyes kezeidben, dicső 
czélod végzésére.

Reménységem vagyon Benned: Te, 
ki eddig velem voltál, Te, ki eddig 
segítettél: velem léssz Te ezután is, s 
megsegítesz jó dolgomban.

Mennynek-földnek teremtője, minde
neknek táplálója, napnak, holdnak for
gatója, kit áld egész teremtettsóg néma 
s titkos szózatával: áldlak én is, de bár 
volna ezer nyelvem az én számban, 
még akkor sem tudhatnálak méltóképen
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dicsőítni. Vedd ajakam rebegését, vedd 
e szívnek Téged áldó töredezett fohá
szait, gondviselő jóságodért!

Te adsz nékünk mindeneket: eledelt 
az éhezőknek, szabadulást a foglyok
nak, látó szemet a vakoknak, Igéd 
fényét, hogy járhassunk az életre vivő 
úton. Te emeled föl kegyesen a tévelygő 
elesteket, visszavivén Jézus karján az 
atyai házhoz őket. Az árváknak Te vagy 
Atyjuk, az özvegyeket Te táplálod s 
Te veszted el — igaz Biró — utjokat 
a gonoszoknak.

Nemzetségről-nemzetségre uralkodói 
mindörökké.

Bízvást térek hát nyugodni. Te nem 
nyugszol szerelmeddel, híveidnek őri- 
zöje Mint az égnek csillagai, mint 
megannyi fényes szemek, virrasztanak 
a föld felett: úgy vigyáznak te szemeid 
álmom felett, édes Atyám.

Óh vigyázz rám s kedvesimre! Óvj 
a sátán tőreitől, gonosz ember szán
dékától, minden sötét gondolattól!
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Terjeszd ki rám karjaidat, terjeszd 
ki rám védő szárnyad, hogy békével 
pihenhessek s békességben serkenjek 
föl és repüljek vidám szívvel félben- 
hagyott munkám után. Legyek jó és 
tökéletes, szívem tiszta, lelkem boldog. 
Úgy mindennap közelebb visz vég- 
czélomhoz — bujdosásom végeztivel — 
szent színedhez, szent színednek látá
sára, a mennyei üdvösségre. Ámen!

*

Én erős oltalmam, kegyelmes jó Atyám, 
Tégedet kereslek e napnak alkonyán, 
Szívem szerint áldom gondviselésedet, 
Amellyel őrködtél gyarló éltem felett.

Mint az ég tájain a szép csillag-sereg, 
Úgy ragyog pályámon az égi szeretet. 
Éltem megszépíti e jóság s kegyelem, 
Világosságot hint földi ösvényemen.
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Még akkor is, hogyha sujtol ez az élet, 
Csüggedező lelkem a hitben úgy éled, 
Itt is Rád ösmérek, mint édes Atyámra,
S a hálának könnye csordul az orczámra.

Örömben és búban mindig Te vagy velem, 
Életben, halálban Te vagy én Istenem, 
Kezemet Te fogod, tisztítod szívemet, 
Élővé s erőssé teszed én hitemet!

Mint az egész napon, ez éjjel is, Atyám, 
Őrködő szemeid vigyázzanak reám! 
Kedvesimmel együtt legyen édes álmom 
Magamat kezedbe már bízvást ajánlom.

Ámen!
*

Áldjad én lelkem az Urat, ki e. mai 
napon sem vetett el az én bűneimben 
az ő kegyelmes színe elől, mert irgal
mas és kegyelmes az Úr, késedelmes 
a haragra és igen kegyelmes. Nem
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mindörökké feddődik és nem tartja 
meg mindörökké az ő haragját. Nem 
a mi bűneink szerint cselekszik velünk 
és nem fizet nékünk a mi álnokságink 
szerint; mert mely igen magas az ég 
a földtől, olyan igen nagy az ő jó volta 
az őt félőkhöz. Mely távol vagyon a 
napkelet a napnyugattól, oly messze 
vetette tőlünk a mi bűneinket.

Ez az egész eltöltött napom bizony
sága ezen te nagy irgalmasságodnak 
s gyarlóságomat elfödöző szerelmed
nek, óh én jó Istenem! Mert bár gyö
nyörködöm az én belső emberem sze
rint a jóban, de az én tagjaimhoz raga
dott rossz kívánság mégis a bűnre 
hajlik. Látom a jót, mégis sokszor a 
rosszat követem. Áldalak a te irgal
masságodért és hosszútürésedért. Egy
szersmind szívemből kérlek Tégedet, 
szent Atyám, ha Te késedelmes vagy 
a haragra, add, hogy én ne késleked
jem a megtéréssel s a nap le ne menjen 
az én haragomon!
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Ha Te nem fizetsz nékem az én 
bűneim szerint, add, hogy én se fizes
sek az én ellenem vétkezőknek az ő 
bűneik és álnokságuk szerint!

Ha olyan igen nagy a te jóvoltod a 
Téged félőkhöz, mint amilyen magas 
az ég a földtől, add, hogy olyan nagy 
legyen az én jóakaratom is az én jó
akaróimhoz, oly nagy legyen türelmem 
s megbocsátásom az én ellenségeimhez!

Ha oly messze vetetted tőlünk a mi 
bűneinket, amily távol vagyon a nap
kelet a napnyugattól, adjad, hogy oly 
távol legyen éntőlem is minden bosszú 
és visszafizetés!

Áldjad én lelkem az Urat, mert mi
képen könyörül az atya az ő fiain, 
azonképen könyörül az Úr az Őt fólő- 
kön. Mert Ő tudja, hogy romlandó 
edények vagyunk, megemlékezik róla, 
hogy porból valók vagyunk és hogy 
a halandó embernek napjai hasonla
tosak a fűhöz és mint mezőnek virága, 
úgy virágzik és mikor a szél által-
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megyen rajta, nem lészen többé és 
nem esméri többé azt az ő helye.

Könyörülő, gondviselő édes Atyám 
voltál nékem e napon is, én Istenem! 
Én dolgomban segítettél, a jóban erő
sítettél, megtartottad életemet s ked- 
vesim életét is. Adjad, Atyám, meg
gondolnom, hogy csak rövid ez az 
élet; mint a virág, mi életünk. El
suhannak én perczeim, elrepülnek én 
napjaim, elenyésznek esztendeim. Taníts 
engem ez estve is, hogy bölcsen és jól 
használjam az én rövid életemet, hogy 
a múló napok nékem örök jókat sze
rezzenek !

Te vagy csupán, Te az örök! Az 
Úrnak jóvolta mindörökkön örökké 
vagyon az Őt félőkön és az ő igaz
sága azoknak fiaiknak fiaikon. Azokon, 
akik megőrizik az ő szövetségét és 
megemlékeznek az ő parancsolatiról, 
hogy azokat cselekedjék.

Örök Felség, tartsd meg hozzám 
mindvégig te jóvoltodat! Ez védett
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meg e napon is, ez tartson meg ez 
éjjel is. Őrizz bajtól és veszélytől, go
nosz ember szándékától, az ördögnek 
cseleitől! Őrizd egész házam népét, 
őrizd lakostársaimat! S én hálából 
megőrizem te szentséges törvényedet.

Nézz le, Atyám, a mennyekből, hogy 
mily tiszta e szándékom! Az Úr a 
mennyekben helyheztette az ő székit 
és az ő birodalmának mindeneken 
hatalma vagyon. Áldjátok az Urat ő 
angyali, kik erővel hatalmasok vagytok, 
kik az ő parancsolatját mívelitek, en
gedvén az ő beszéde szavának. Áld- 
játokazürat minden ő seregei; ő szolgái, 
kik az ő akaratjának engedtek. Áld
játok az Urat minden ő teremtett állatai, 
az ő uralkodásának minden helyein. 
Áldjad én lelkem az Urat!
 ̂ Vigyázz reám egeidből, édes Atyám! 

Ús szemeid őrködjenek a föld felett, 
midőn nyugszik mély álomban. A te 
őrző angyalaid tábort járván körülöt
tem, óvjanak meg a gonosztól! S ti

Buzgóság könyve. 7
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csillagok seregei az ég felvont sátorá
ban s ti dicsőült szellemek ott, hol 
nincsen éj, csak örök nap, — nincs 
fájdalom, csak örök üdv és nincs bűn, 
csak örök szentség: óh vonjátok a tel
kemet ama tiszta magasságba, az Isten 
szent színe elé, hogjr Őbenne meg
nyugodva, Őt áhítva, Őt szeretve, édes 
legyen aluvásom, örvendetes ébredé
sem, mind ágyamból, mind síromból, — 
hogy mind reggel, mind a másik, dicsőbb 
élet nagy reggelén áldja Istent az én 
lelkem itt e földön és a mennyben, 
örökké, a Jézus által. Ámen!

*

A nap lement, de feljöttek a csillagok, 
Valamennyi Isten szemeiként ragyog. 
Istennek szemei, vigyázzatok reám.
Ha aludni megyek, a sötét éjszakán!

Óh müy fénnyel ragyog a sok csillag-tábor 
Az ég felvont sátrán, fenn, magasan, távúi;



Esivéli imák 99

De bár én itt alant a földön bujdosom, 
Van nékem is sokkal fényesebb csillagom

Ez hinti bó utam tündökletes fénnyel,
A sivatag pályán híven ez vezérel,
Ez biztat, vigasztal, ha jön a végálom, 
Általa nyugodt és szép leszen halálom.

Fényes hajnal-csillag, én édes Jézusom, 
Vezérelj engemet e tövises úton,
Sírnak éjjelére Te deríts világot,
Hogy e fénynél lássam ama szebb világot!

SZOMBAT ESTE.
Ismét lefolyt egy napja életemnek,
8 nem hozza vissza semmi hatalom ; 
Ah, napjaim oly hirtelen letelnek,
S tán nem soká béfed a sírhalom!

Elmúlt ez a nap is, én édes Istenem, 
mint már előtte oly sok lefolyt végkép. 
Maga ez a perez is, míg ezt kiejteném, 
nincsen már többé. Minden órával,

7*



100 Estvéli imák

minden szempillantással közelebb-köze- 
lebb jön halálom órája, közelebb síri 
álmom. Sötét az éj, sötét a sír; de 
égnek fenn a csillagok, biztatóid, hogy 
túl a síron megvirrad egykoron.

Az égen feltűnik a hold halvány 
világa s majd ismét felhőbe búvik el. 
Oly sokszor volt ez már tanúja örö
mömnek s bánatomnak egyaránt. Arczo- 
mat is sokszor borítá bánat felhője és 
sokszor sugárzott tiszta örömtől a sze
mem. Elmúlt e nap ismét és semmi 
sem képes többé visszaidézni a lefolyt 
napokat és esztendőket. Életemnek felét 
átálmodtam s a másik felét, fájdalom, 
nem mindenben használtam úgy, amint 
kellett volna. Láttam a sírót s nem 
siettem könnyeit letörülni; hallottam a 
szenvedőnek jaját s nem iparkodtam 
azt csillapítani; sokszor módomban lett 
volna a vigasztalás és én elmulasz
tottam azt.

De mégis lelkiösméretem vigasztal is 
engem; mert ha ritkán bár, de nem
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adtam-e az éhezőnek? nem oltám-e a 
szomjuzónak szomját? nem ruháztam-e 
a mezítelent? s nem arattam-e mind
ezért embertársaimnak háláját és áldó 
szavait ?

Óh, ha erre gondolok, azon kevés 
jóra is, melyet véghezvittem, a leg
tisztább örömmel jutalmaz meg az édes 
öntudat. Érzem, hogy mikor jót gya
koriok, azon perczekben hozzád, óh 
én Istenem, közelebb vagyok.

Azért, óh Atyám, legyenek az én 
hátralévő napjaim arra szentelve, hogy 
tehetségem szerint szeressek, boldo
gítsak s szertejárván, jót tegyek, mint 
a te szent Fiad cselekedett.

Ah, elpirulva érzem, hogy gyakorta 
s talán éppen ma is, eltávoztam tőled, 
Istenemtől, az én könnyelműségem, 
kevélységem, gyűlölségem, önszerete
tem, érzéki vágyaim s embertársaim 
megítélése által. Nem tudtam szívemet 
olyan tisztán tartani, hogy abban semmi 
bűn se legyen. De fogadom, óh én
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kegyelmes Istenem, hogy ezután vigyá- 
zóbb igyekszem lenni s mindinkább 
tisztán tartom szívemet, hogy ne kelljen 
félnem, sőt bízvást várjam azon időt, 
midőn az úr megkéri telkemet.

Ki tudja, nem ez éjjel lesz-e a ha
lálom? De bízom, jóságos Atyám, hogy 
megtartasz engemet s édes nyugodal
mam után felkeltesz új reggelre, hogy 
atyai nagy szerelmedet dicsőítsem! — 
De ha mégis úgy akarnád, hogy sze
meimet többé fel ne nyissam az álom
ból, óh vedd magadhoz az én lelkemet, 
irgalomnak Istene s ítéleteddel ne bűn- 
tess engemet, ki most szivbéli törede- 
lemmel könyörgök bűneim bocsána
táért.

És most borulj reám csendes éjszaka, 
édes nyugalom végy öledbe, míg újra 
megvirrad. Síromnak éjjelére is örök 
nap derül, ha Néked élek, Néked halok, 
óh Atyám, szent Fiad, a Jézus által. 
Ámen!
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ESTE.

A nap lenyugszik, éltem elrohan, 
Téged kereslek most is, óh Uram! 
Te élsz örökké s bennem él a lélek, 
Ha törvényeddel egyezően élek.

Múlandó földön minden porba hull, 
A kincs veszendő, szépség elvirul; 
Tavasza oly rövid az ifjúságnak,
S napjaim az aggkor telére válnak.

Használtam-e napomat jól s híven ? 
Erényvirágot termett-e a szívem? 
Megvan-e én lelkemnek tisztasága ? 
Nem léptem-e a véteknek sarába ?

Ott ragyog-e én életem delén,
Az égi hit, a szeretet s remény ?
S hogy a szent emlék kedvét benne töltse, 
Yan-e pályámnak hasznos, szép gyümölcse?
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Ékességem lehet-e ősz hajam?
Nyugodt lehet-e lelkem, óh Uram?
Ha alkonyul, közel van már az éjjel, 
Számoltam-e lelkem ismeretével?

Lehajthatom-e békével fejem,
A végálomra, édes Istenem?
Áldják-e itt majd nevemet sokáig?
S áldás kísér-e trónod zsámolyáig ?

— Óh nem merek felelni, nem tudok, 
Csak azt érzem, hogy gyarló, az vagyok; 
Jézus, tégy engem Isten gyermekévé,
A jóra késszé s az üdv részesévé!

Ámen.

ESTE.
— Ősszel. —

Nyájas, őszi, holdas este, 
Messze szól az estharang; 
Mint a bölcső dajkadalja: 
Én szívemnek ez a hang.
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Fenn az égnek, lenn a földnek 
Néma nyelve ígyen esd: 
Térdepelj le és imádkozz,
Kit nyom a bú, a kereszt!

Kétszeres csend: a halálé, 
Mely kifoszta fát, mezőt, — 
És az esté, mely a földre 
Vont fehérlő szemfedőt; 
Hallni vélem a természet 
Síri hangját titkosan: 
Térdepelj le és imádkozz, 
Ez az élet elrohan!

Fenn az égen haloványan 
Rezgenek a csillagok: 
Biztató jel mindegyikben, 
Hogy az éjre fény ragyog. 
S én szívembe zárom e hit 
Csüggedetlen szózatát: 
Térdepelj le és imádkozz, 
Lelsz te is egy jobb hazát!
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Ott örök hon, itt múló csak, — 
Ott a lélek, itt a test, —
Ott a béke, itt a küzdés —
Csak az égit, azt keresd!
Higyj szilárdul az örökben,
Óh, mi drága kincs a hit — 
Térdepelj le és imádkozz,
S nem lesz, mi megtántorít! Ámen.



ÜNNEPI IMÁK.

ADVENTKOR.

Áldott legyen, ki jött az Úr nevében. 
Légy áldva Jézus, üdvösség királya! 
És légyen áldva tőlünk a nagy Isten, 
nevére térjen dicséret s dicsőség, ki adta 
nékünk egyszülött Fiát, hogy Földre 
szálljon a menny Általa!

Óh Üdvözítőnk szent vallása, szállj 
bé, szállj bé szívünkbe s légy velünk 
a sírig! Mint égi angyal kísérj szün
telen ! Igéretiddel jótékony hatásod 
mutasd ki rajtunk, a por gyermekin.

Neveld hitünket, hogyha csügge
dünk! A szenvedésben légy vigasz
talónk, a fájdalomnak könnyeit törüld 
le, a bűn sebére öntsd ki balzsamod, 
adj nyugodalmat a megfáradottnak s 
tanítsd imádni Istent, mint Atyánkat!
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A tiszta erkölcs forró szent szerel
mét gyújtsd lángra bennünk, hogy 
kövessük Őt, Jézust, kiben bűn nem 
találtatott s szentsége által lön Isten
nel egy. Isten képére van lelkünk te
remtve, ne ejtsen erre foltot semmi 
bűn, még gondolatban elkövetve se!

Az öröklét mosolygó reménye ve
zessen itt, e bujdosás honában; gyújt
son világot a sötét sírokra, hogy lás
suk ama szebb hajlékokat s e győzelmi 
szó hassa át szívünk: feltámadunk! a 
lélek él örökké!

Óh Szent, ki anyaszentegyházadat a 
kijelentett vallás erejével terjeszted e 
föld minden népe közt, hogy boldo
gíts, vigasztalj és emelj: óh mélyen 
érzem Benned üdvömet s amíg szí
vemben háladás virági fakadnak, aj
kam százszor szent örömmel zengi ez 
ünnep üdvözlő szavát: Áldott legyen, 
ki jött az Úr nevében! Hozsánna a 
magasban! Ámen! Ámen!
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Jézus Krisztus, üdve e világnak,
Kit sok ezren oly epedve vártak:
Ma és mindig Hozzád esdekelnek, 
Mindazok, kik nyugalmat keresnek! 
Hozzád sóhajt az egész mindenség, 
Hozzád sóhajt szívem is, szent Felség! 
Téged vártunk, — kit várnánk mi többé ? 
Hozzád leszünk hívek mindörökké!

Sok titok vesz körül e világon,
De a titkok kulcsát nem találom:
S hol a mélyre nem hatolhat elme, 
Segédeimül jön az Úr kegyelme.
Látok mindent a hitnek szemével 
És megnyugszom gyermekded kedéllyel. 
Téged vártunk, — kit várnánk mi többé? 
Hozzád leszünk hívek mindörökké!

Tévelyítő s csábító a pályám,
E világ itt elrabolja pálmám;
De Te jöttél, Jézus, égi jóság — 
Boldogok, kik nyomdokid tapossák.
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Kik a bűnön sírva, Hozzád mennek, 
Öröme van azokon a mennynek.
Téged vártunk,— kit várnánk mi többé? 
Hozzád leszünk hívek mindörökké!

Szent Igédnek hathatós szózatja 
A velőt és szívet áltathatja;
S ellágyulva és megszelídülve,
A kemény szív lábaidhoz ül le;
S szent örömmel, szomjuhozva hallja 
Az Igét, mely Istennek hatalma.
Téged vártunk, — kit várnánk mi többé ? 
Hozzád leszünk hívek mindörökké!

Minden váll hord itt súlyos keresztet, 
Melyet a szem könnyel megferesztett;
De ha Jézus, keresztfádra nézünk, 
Minden búnkban vigaszt s enyhet érzünk. 
És megnyílni látván kőkoporsód,
Békén hordunk minden gyászos sorsot. 
Téged vártunk, — kit várnánk mi többé ? 
Hozzád leszünk hívek mindörökké!

Ámen.
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Jön a király, igazságnak királya,
S új élet árad, pezsdül szent nyomán. 
Óh add Atyám, hogy hallgassak reája, 
Kinél van a felséges tudomány! 
Világosságot hint Ő szerte-széjjel, 
Szavára oszlik már a rémes éjjel; 
Szabaddá tész ezernyi népeket, 
Rabszolgaságra kiket bűn vetett.
Jövel hozzám is ádventi királyom, 
Igédet nagy kívánsággal kívánom!

Jön a király, békesség fejedelme,
Aki szívemnek édes nyugtot ád: 
Mindszüntelen kutassa bár az elme, 
Nem nyújt igaz békét ez a világ.
Földi szerencsém hogyha összeomla, 
Jézus tanít törhetlen bizalomra,
Hogy megnyugodjam Isten végzetén, 
Még akkor is, ha megcsalt a remény. 
Gyógyító írt sebhedt szívemre hozván, 
Békességnek királya, térj be hozzám!

Jövel hozzám, királya szent örömnek, 
Melyet teremt a tiszta szeretet,



Hogy legyek én áldása kis körömnek, 
Hová az Úr állított engemet;
Hogy boldogítva mást, boldog lehessek, 
S bocsánatért bocsánatot vehessek.
Ki a szeretet remeke valál,
Szeretve éltél és úgy is halál,
Adventi vendég, szívem szódra nyílik, 
Jöjj és maradj itt nálam mind a sírig!
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*

Áldott az Isten, mindnyájunknak Atyja, 
Ki az ő népét így meglátogatta 
És megváltotta, mint fogadta régen,
O jó kedvében.

A szent próféták, eleitől fogva,
Az Úr Jézustól szóltak álmélkodva; 
Királyok, bölcsek s szegények Őt várták, 
Látni kívánták.



Az Úr Jézusért dicsérünk, óh Isten,
Ki adsz győzelmet ellenségeinken,
Hogy igazságban és szentségben járjunk, 
S Néked szolgáljunk.

Ó magasságból származó Csemete, 
Akiben vagyon az üdv esmérete,
Mi bűneinknek bocsánata által:
Áldunk hálával!

Benned jelent meg az Isten szerelme, 
Melyet nem ér fel az emberi elme; 
Hitünk nagy titka, hogy testbe öltöztél,
S e földre jöttél.

Kik a halálnak árnyékában vannak,
Te vagy azoknak, óh Jézusunk, a nap; 
Békesség útján, míg a mennybe érünk,
Te vagy Vezérünk!

Ádventi vendég, végy szállást minálunk, 
Emelj szívünkben trónt, óh mi Királyunk, 
S Téged követvén, add, fogadjunk Néked 
Örök hűséget! Ámen.
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KARÁCSONYT MEGELŐZŐ NAPON.

Közel van már az Úr, közel a szent ünnep, 
Óh, készülj én lelkem s buzgó sággal üld meg! 
Mikor az est leszáll s beáll az éjszaka, 
Föltetszik hitünknek szép hajnal-csillaga; 
Megnyílik az égnek bíboros sátora,
És leszáll földünkre Istennek angyala,
S hirdet nagy örömet mindenféle népnek, 
Amely öröme lesz földnek és az égnek. 
Betlehemi bölcső! Megváltóm bölcsője, 
ímé, leborulok lélekben előre,
S ki ünneplésemhez már ily közel értem, 
Kérlek, óh Atyám, add a reggelt megérnem! 
Teremts bennem, Isten, teremts tiszta szívet, 
Adj nékem gyermekded, élő, igaz hitet! 
Add, hogy megbékéljekVéled, Istenemmel, 
Sorsommal, lelkemmel s emberfeleimmel! 
így hajtsam le fejem este nyugovóra, 
Hogy örvendjek, ha jön a reggeli óra! 
Sha átlépem holnap, Atyám, szentküszöböd 
Áldhassalak Téged hála-könnyek között!



KARÁCSONY ELŐTT VALÓ NAP.
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Örvendj szívem szent örömmel, 
Üdvösségnek napja jön fel,
A holnapi szép ünneppel.

Jön a világ Megváltója,
A bűnösök Megtartója, 
Szenvedők Vigasztalója.

Megnyílik az ég és hozzánk 
Leszáll a teljes boldogság,
A Jézusban a mennyország.

Óh mely csoda nagy szeretet, 
Amely engem így szeretett — 
Atyám, imádom nevedet!

Szívem, ezt meg hogy’ hálálod? 
Istent méltón hogy’ imádod? 
Hogy’ dicséred és hogy’ áldod?

Óh kössön Őhozzá a hit,
S aki engem így boldogít:
Övé legyek mindholtomig!
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KARÁCSONYKOR.

Dicsőség néked, Isten, jó Atyánk s 
szívbéli hála e nagy ünnepen, Krisztus 
Urunknak születése napján! Boldog
talanság kínos éjszakája borult e sira
lomvölgyére hajdan: az ember elve
szítő édenét. A bűnnek terhe nehezült 
szívére és szabadulni tőle nem tudott; 
gond, fájdalom s gyász nyomta vállait 
e bujdosásnak útlan útjain s nem lelt 
vigaszt, nem, az egész világon.

Te jöttél Jézus, embereknek üdve, 
Isten tanácsából jöttél mihozzánk és lön 
új ég és új föld általad.

Megnyílt az Éden a szent ige által 
s mennyet varázsol vallásunk e földére. 
Bűntől megtisztít, sebet békötöz és élni, 
halni Jézusként tanít.

Siralmaink, változzatok örömmé s vi
dám reménnyé aggodalmaink: nagyra 
hivattunk a nagy Isten által!

Óh Isten, adjad, hogy újjászülessünk,



Ünnepi imák 117

s éltünk legyen, mint Krisztus élete: 
a jóság által szép s megáldatott!

Óh Isten, adjad, hogy szerelmedért 
testvériségben forrjunk össze mind, s 
jóakaratra s békességre hívjon a szent 
karácsony áldott ünnepe! — Atyám 
terjeszd az áldást mindenütt! Atyánk, 
óh áldd meg szentegyházadat, terjedjen 
abban Krisztus tudománya. Áldd meg 
szent templomunkat, iskolánkat, legyen 
alapjok hit és tudomány! Szárnyad alá 
vedd községünket is, és áldd meg ennek 
minden lakosát. Áldd meg hazánkat, 
hogy viruljon az, és áldd meg ennek 
őrét, a magyar királyt! Légy özvegyek, 
légy árvák vigasza! Óh Isten, áldd 
meg a te népedet, míg egykoron a 
pálya végivel dicső színednek látására 
jutván, a boldog lelkek s angyalok 
honában Téged végnélkül így magasz
talunk : Dicsőség a magasban Istenünk
nek, örök dicsőség az Úr Jézus által. 
Ámen!
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Felséges Isten! hogyan ünnepeljem 
Méltóképen ezt a nagy ünnepet?
Nem bírja kifejezni gyönge nyelvem, 
Mi mostan úgy áthatja szívemet. 
Öröm-könnyekben fürdik a szemem, 
Kezem s szívem hálára emelem!
E nap nyitá meg kárpitját a mennynek — 
Dicsőség a magasban Istenemnek!

Megnyílt a menny s ama szent éjszakára 
Világosságot hintett szerteszét: 
Eloszlott a tudatlanság homálya, 
Elűzte bűn s halál kisértetét.
Világ Világossága, Jézusom,
Légy áldva tőlem, e dicső napon,
S ki adtad Őt egész emberi nemnek: 
Dicsőség a magasban Istenemnek!

Nem volt békesség sehol e világon, 
Sem a szívben, sem emberek között; 
De béke intett minden égi tájon, 
Hogy a békesség Fejedelme jött.
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Bűnös világgal megbékélt az ég,
És ember és élet megváltozók.
Az angyalok ma erről énekelnek 
Dicsőség a magasban Istenemnek!

És puszta volt a föld, nem nyílt virága, 
Mely megszépítné ezt az életet;
De gyökeret vertél e nap, te drága,
Te mennynek szép virága, szeretet!
Ez az, amellyel ha szíved tele,
A nagy Istenhez vagy közel vele; 
Akik szeretnek itt, a mennybe mennek 
Dicsőség a magasban Istenemnek!

Dicsőség Néked, Isten, templomodban! 
Ezt vallja bennem minden gondolat!
S ha buzgó szívem hála-lángra lobban, 
Legyen ez Néked kedves áldozat!
S engedd, hogy amíg sírom eltemet, 
Néked szenteljem teljes éltemet,
S szép tettei hirdessék életemnek: 
Dicsőség amagasbanlstenemnek! Ámen.
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Szólnak az ünnepi harangok,
Beh szépen szólnak!
A búbánat sötét felhői 
Mind eloszolnak.

Óh szív, szegény szív, meggyötört szív, 
Sorsod ne bántson:
Békességet, megnyugvást hoz 
A szent karácsony.

Ma is leszáll egy szelíd angyal 
Hozzánk a mennybül:
A szent vallás. S tanít szeretni,
S szívünk megenyhül.

Ma is leragyog még egy csillag 
Az éjszakába:
Vezesd, vezesd a bujdosókat 
Óh hit világa!

Mutass az égre, föl az égre,
Mondd: ól az Isten!
Nem hágy el a szeretet Atyja,
Nem, óh senkit sem!
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Mondd, hogy a Maszületett által 
Újjá kell lennünk,
Mert Isten: a nagy Szeretet van 
Velünk és bennünk.

Ha majd győz a testté lett Ige 
Egész világon, —
Ha a lelkeket Lelke lakja,
Tisztítva, áldón, —

Ha szeretet, igazság, béke 
Egymást csókdossák,
És velük ez árnyék-világra 
Száll a mennyország, —

Ha testvérekké forrnak össze 
A nemzetségek, —
S minden szív megtisztul a bűntől, 
S a könny nem éget, —

Ha lelket s népet nem nyűgöz le 
A szolgarabság,
S körüljár kibontott zászlókkal 
A szent szabadság, —-
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Ha a mezőket vér pirosra 
Nem festi többé,
S még a halál is mosolyog, mert 
Élünk örökké, —

Ha megszületel a szívekben 
Isten Remekje,
S mindenki térdet hajt Előtted,
Hálát rebegve:

Ez lesz a nap, mit minden ember 
Boldogan ül meg —
Jövel mihozzánk, szent karácsony, 
Áldott nagy ünnep!

*

A szeretetnek földig nyúlt ma karja, 
Hogy a világnak bűnét eltakarja,
S tömlőbe szedvén minden könnyet össze, 
Sebét kötözze.

Siralomvölgyét szép csillag deríti,
A földi vándort égi hit hevíti,
Kies mezőkön források buzognak 
A szomjazóknak.
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A lélek és test szolgaláncza oldik, 
Pályafutóknak int nagy czélja holtig; 
S végsőt lehelve, koszorúja zöldül 
A sírgöröngybül.

Óh, szent karácsony hajnal-hasadása, 
Angyali ajkon örömhír-adása,
Óh te, a boldog gyermekek szemében 
Mosolygó Éden:

Köszöntlek édes, buzgó ámulatban! 
Dicsőség, Isten, Néked a magasban,
S legyen, mint ott fenn az egek-egébe’, 
A földön béke! Ámen.

*

Csillag ragyog amoda szép Keleten; 
Hol Libanus czédrusa s gyógyfű terem, 
Tapsolnak néki gyermekek, angyalok, 
S bölcseknek nagy szíve feldobog.

Feltűnt, le se megy már ez a fény, 
Ott tündököl a magas ég ívén,
S szórván a sötét ösvényre derűt,
A bujdosónak ad égi erőt.
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Jöttére, mi ó, mind összeomol,
Előtte király s koldus leomol —
Óh, én is a földre borulva itt, 
Imádom az ég csoda-dolgait.

Heródes, a bor poharadban epe, 
Néró, a te lelked olyan fekete:
A bölcsőben isteni eszme pihen,
S pálmát hajt a kereszt küzdelmeiben.

Se fondor elme, se fegyverek éle 
Nem fogja ez eszmét, nem bír véle; 
Ég és föld új leszen általa,
S halomra dűl a múlt korhadt fala.

Még a pokolnak is ellene áll, 
Dicsfénytűi övezve, a nagy Király,
S a forgó századok ezt harsogják: 
Légy üdvöz örökre, világboldogság!



Ünnepi imák 125

ÉV UTOLSÓ REGGELÉN.

Az év utolsó reggelén,
Én Istenem, hozzád kiáltok:
Az első naptól e napig 
Óh ki segített? óh ki áldott?
Ki áldott volna, ha Te nem,
Én jó Atyám, én Istenem!

Gyorsan sietnek éveim,
Ki tudja, mily közel koporsóm ? 
Segélj Atyám, hogy síromig 
Essék kies helyre a sorsom! 
Kies hely csak a keskeny út,
Ki azon jár, a mennybe jut.

Azon jártam-é eddig is?
Nem tértem-é a bűn útjára? 
Pedig mindig ott tündökölt 
Előttem szent igéd sugára. 
Vezetve, óva járt velem 
Az isteni segedelem.
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Bocsásd meg én bűneimet,
Ez, óh Atyám, forró fohászom, 
S a jóra adj erőt nekem,
És áldd meg az én bujdosásom, 
Hogy szép emléket hagyjak itt, 
S örök hazát adjon a hit!

Örök hazát adj Istenem, 
Azoknak, akik sírba tértek,
És adj nekünk vigasztalást,
Ha hull a könny, zokogva értek. 
Ott élnek, hol öröm fakad — 
Borítsa áldás hamvokat!

Atyám, még tart én életem 
S hálával áldozom Tenéked!
Óh viselj gondot énreám,
S add, érhessek vidám újévet,
S levetkezvén ó-emberem,
Tiéd legyek, én Istenem! Ámen.
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ÉV UTOLSÓ ESTVÉJÉN.

Az utolsó nap, az utolsó estve ez, 
egy egész esztendőben. Úgy meghat, 
úgy megindít ez estve. Szívem szent 
színedet állítja, óh Atyám, örökkévaló 
Isten ! Hogyan változik, hogyan elvész 
minden az ég alatt! Földi dicsőség, 
földi öröm, földi reménység: csak 
semmi a ti nevetek. Mint a szélvészes 
tengeren felcsillámló s újra elenyésző 
buborék: olyan ez az egész földi élet! 
Csak egy név van, mely állandó, mely 
minden: a Te neved, óh szent Isten, szen
teltessék meg a Te neved! Csak egy élet 
van, mely volt, van és lesz örökké, a 
Te életed, óh Örökkévaló. Legyen tiéd 
a dicsőség! Az életnek zajló tengerén 
egyedül Te vagy a mi erős kősziklánk, 
benned fogódzunk meg a hitnek kar
jával, óh légy a mi erősségünk! A vál- 
tozandóság hazájában, ahol minden 
oly bizonytalan, téged ölelünk át sze
retőiünkkel — óh légy nekünk mindé



nünk ! A múlandóság sötét völgyében 
hozzád vezet a reménynek biztató fé
nye — óh légy a mi vezérünk! Hozzád 
jövünk ez órában is hálánkkal, köny- 
nyeinkkel s kérésünkkel.

Fogadd el hálánkat egy egész évi 
atyai gondviselésedért; mert hogy éle
tünk, egészségünk s békességünk meg
maradt ; mindez a Te ingyenvaló aján
dékod. Mennyi veszedelem vett körül 
mindnyájunkat minden napon; de a Te 
vigyázásod minden napon, minden órán, 
minden perczben ott volt mi mellet
tünk s gondviselésednek angyalai tá
bort jártak mikörülöttünk. Mennyi örö
met s mennyi áldást osztogattál né- 
künk, érdemetleneknek. Meggyujtjuk 
annak okáért ez estvéli órában a buz- 
góságnak és gyermeki hálának szent 
tüzét s hálás szívvel áldozunk Felsé
gednek, örömkönnyek között. Óh, de 
nemcsak a hála és öröm csal csupán 
könnyeket szemeinkbe ez estvén, ha
nem az átélt küzdelem és fájdalom is.

128  Ünnepi imák
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Sírnunk kell, Atyánk, hogy ez évben 
is oly sok házhoz bekopogtatott a sze
génység, ez a paizsos férfiú. Sírnunk 
kell, hogy sok házat felkeresett a ha
lálnak angyala s kiragadta a szerető 
karok közül talán éppen azt, aki oly 
szükséges, oly kedves volt a háznál, 
Jer és törüld le a mi könnyeinket! 
Jöjj édes Atyánk s taníts meg az év 
utolsó alkonyán, ha még eddig meg 
nem tanultuk, hogy nem ismeri, nem 
szereti az az Istent, ki még soha sem 
sózta meg könnyeivel kenyerét; taníts, 
hogy a szükség és szenvedés által éb
reszted fel alvó hitünket — mellyel Té
ged keresve s feltalálva — lehet egye
dül boldog a kebel. Jöjj és taníts, 
hogy gyorsan elrohanó éveink után a 
mennyekben lesz örök újesztendőnk, 
hol te eltörülsz minden könnyhullatást 
az igazaknak szemeiről. Taníts, hogy 
addig e szent reménység legyen vi
gasztaló, megnyugtató angyalunk s rö
vid életünket néked szenteljük ama
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hervadatlan koronáért! Óh könnyeink 
között is áldunk Tégedet. Áldunk, hogy 
szent vallásunkkal, szent igéddel ve
lünk voltál, erősítettél és vigasztaltál. 
Áldunk, hogy bűnös voltunkban nem 
hagytál magunkra, hanem megbocsá
tottad vétkeinket. Áldunk, hogy a temp
lomot óhajtatá velünk szent lelked, 
melyben jobb egy nap, hogynem ezer 
nap egyebütt. Áldunk, hogy míg mi 
eltávoztunk tőled, te kegyelmeddel hoz
zánk tértél és velünk maradtál.

Óh maradj velünk ez évnek utolsó 
óráiban is ! Maradj velünk oltalmaddal 
a beállandó éjszakában. Légy az örü- 
lőknek őrállójuk, a síróknak vigasz
talójuk ; légy a betegeknek gyógyító
juk, a gyászolóknak reménységük! De
ríts reánk, hazánkra, gyülekezetünkre 
boldogabb újév hajnalát, szent Fiad, 
a Jézus Krisztus által. Ámen!



Ünnepi imák 131

ÓÉV ESTVÉJÉN.
— Voss. —

Egy esztendő újra eltűnt, 
Mint hab a víz tükörén! 
Visszaszáll a múltba lelkünk, 
S kél ott víg s bús érzemény. 
Mint a többi óv lejára,
Ez is épp úgy sírba szállá; 
Hozott sok bút s örömet,
S a czólhoz vitt közelebb.

Amint itt előbb törekszünk, 
Fogy tenyérnyi életünk; 
Virulunk, érünk, öregszünk,
S öröklétre sietünk.
A mohos sírdomb kövérül,
Az írás is majd elévül; 
Szépség, kincs és hatalom: 
Megemészt a sirhalom!

Itt vagyunk-e mind ma estve, 
Kik egy évvel ezelőtt 
Az életnek örvendezve, 
Kedvesinket ölelők?
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Ah, mily sokan sírba szálltak, 
Nyugodalmat ott találtak! 
Béke lengjen hamvukon,
És áldás sírhalmukon!

Óh, lehet, hogy egy óv múlva 
Minket is már sír fedez;
A halál, nem tudakolva, 
Önmagának eljegyez.
A tavaszi enyhe szellet 
Gyakran száraz ágat lenget; 
Kit majd megkímél a sír, 
Áldást esd és sírva sír.

A jót sír nem félemlíti, 
Nyugton zárja le szemét,
S az Isten megédesíti 
A hit által nyughelyét. 
Harcza után, ha jön az est, 
Oly édesen pihen a test; 
Lelkünk fénybe öltözik,
S jobb világba költözik.
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Bízzatok hát, csüggedt lelkek, 
Bár itt válás fenyeget:
Ha jók vagytok, csak jót leltek, 
Mind itt, mind ha sír temet. 
Ott meglátjuk egymást újra,
S zeng győzelmi alleluja! 
Perczig tart csak itt a gyász 
S örök a találkozás! Ámen.

ÚJÉVKOR.

Mély alázattal járulok szent színed 
elé óh nagy Isten, gyarlóságom és vé
ges voltom érzetében. Csodálva imá
dom nagy hatalmadat, hogy az időnek 
örök forgásában te vagy állandó egye
dül. Imádom bölcseségedet, mellyel 
e roppant mindenséget igazgatod, — 
áldom jóságodat, melyet legkisebb te
remtéseddel is jótékonyan éreztetsz.

Óh, kihez mennék máshoz ez új év
nek első reggelén is, ha nem Tehozzád!
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Hozzád jövök, hozzád hajt szívem, 
hozzád vezet szent vallásom, mint gond
viselő édes atyámhoz. Ma teszem az 
első lépést ez évben s bár a második 
s móginkább az utolsó lépést nem is
merem, mégis bátor vagyok a Te őri
zetednek szent hitében. Tudom, Atyám, 
hogy kézen fogva vezetsz engem, mint 
eddig vezettél, akár egyenes, akár dara
bos legyen is az én ösvényem.

Benned vetem reményemet s remé
nyem csillaga megvilágosítja a sötét 
jövendőt. Csak én ne vegyem le, oh 
kérlek, szemeimet te rólad soha s tudom, 
hogy Te nem veszed le rólam a Te 
szemeidet. Csak én ne feledjelek Tége
det s tudom, hogy Te nem feledsz 
engemet! Csak én ne hagyjalak el s 
tudom, hogy Te nem hagysz engem!

Nem is kérek én Tőled mást, oh 
Atyám, csak azt, hogy Tégedet szeret
hesselek igazán s akkor tudom, hogy 
minden körülményben éreztetni fogod 
velem végeden nagy szerelmedet.
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Ha áldást adsz, Tégedet áldalak hálá
val s nem szédít el a szerencse. Ha 
szenvedést mérsz reám, Beléd fogó
zom hitemnek karjaival s nem tánto- 
rodom el. Ha koporsó mellé állítsz, 
égre nézek s tudom, hogy kezed letörli 
könnyeimet s szavad megnyugtatja szí
vemet. Ha úgy akarod, hogy ez az év 
legyen utolsó éveimből, akkor is Te 
fognál engemet s kezedbe tenném le 
lelkemet!

Mind jó, amit Te cselekszel! E hitem
mel kezdem ez újévet. Engedd, Atyám, 
hogy e hitemben meg ne rendüljek ez 
évnek egyetlenegy perczében sem.

Nem rendülök meg, ha az elsuhanó 
perczeket néked szentelem. Óh, add 
szent lelkedet^ hogy ezt tehessem s a 
múló perczeken örökkévaló boldogsá
got nyerhessek. Adj énnékem kedvet, 
erőt, hogy munkálkodjam, míg nappal 
vagyon. Állítsd elém a múltat s annak 
sok fogyatkozásait, hogy kipótoljam 
ez évben, amit eddig elmulasztottam.
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Most már szent nevedben elkezdem 
az esztendőt, de mielőtt elkezdeném, 
megújítom még egyszer hálámat atyai 
gondviselésedért, mellyel engem a 
múlt évben kegyesen védelmeztél. Le
gyen rajtam a Te gondviselésed ezután 
is. Maradj velem a vallás tanítása- és 
vigaszával. Áldd meg munkálkodáso
mat, de kivált áldd meg az én lelkemet 
mennyei javaiddal. Áldd meg kedve
seimet, áldd meg ellenségeimet. Légy 
a szegényekkel, légy az özvegyekkel, 
árvákkal és betegekkel. Áldd meg édes 
hazánkat békességgel, áldd meg egy
házunkat buzgósággal. Áldd meg ez 
évnek elejét, folytatását és végét, hogy 
tapasztalván jóvoltodat, mi is áldhas
sunk tégedet mindörökké. Ámen!
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Gyors szárnyakon repülnek napjaink, 
Év évre múlik, sebten elrohan.
Buzgó fohászra nyílnak ajkaink,
Szent trónusodhoz lépve, óh Uram! 
Míg mindenütt enyészet ujja látszik: 
Léted örök dicsőségben sugárzik.

Esztendeinkből egy ismét letűnt, 
Öröme, búja eltemetve már.
Atyánk, micsoda a mi életünk?
Füst s pára, mely a semmiségbe száll. 
Forgó időben minden szertemállik;
A múlt emléke kísér csak halálig.

A múlt emléke van most is velünk, 
És áldjuk azt a jóságos kezet,
A te kezedet, édes Istenünk,
Mely minket bölcsen s kegyesen vezet. 
A jó napoknak Te voltál adója,
És Te valál a bánat oszlatója!

S volt bánatunk egy éven át elég, 
Örömünk napja gyakran elborult, 
Szemünk könnyekkel sokszor megtelék, 
S a temetőn sok új sír domborult.
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A nagy tehertől összerogyna vállunk, 
De Nálad, Isten, írt s áldást találunk.

Áldásodért könyörgünk, öntsd ki ránk, 
Mert, óh Atyánk, a nélkül elveszünk! 
Egedbe szálljon fel buzgó imánk, 
Legyen erős mi szívünk és kezünk! 
Taníts meg, bízni a te szent nevedben, 
S hitünk’ Tebenned légyen rendületlen!

Szüntesd, óh Isten, a sírók jaját,
Add oldalunkhoz a bízó reményt!
A szenvedőknek enyhítsd búbaját,
És gyújts a kétség éjjelére fényt! 
Leljen vigaszt az özvegy, árva Nálad, 
S hitünk nevelje a gond és a bánat!

Legyen Te védő szárnyaid alatt 
Egyházunk és királyunk és hazánk; 
Lakjék velünk áldott jóakarat,
Szent béke, jólét s jóság, jó Atyánk! 
Ez új esztendő napján esdve kérünk: 
Adj új szívet s adj új áldást minékünk!

Ámen.
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VÍZKERESZTKOR.

Föltetszett hajdan Betlehem felett,
Óh üdvösség, a te szép csillagod;
Ez a csillag már le sem megy soha, 
A földnek minden részein ragyog.
Te vagy e hajnal-csillag, Jézusom, 
Kivel pályámat biztosan futom;
Szent vallásod e csillag énnekem,
E tévelyítő földi téreken.

Bölcsek követik a te fényedet,
És meghódolnak a Jézus előtt; 
Királyok a trónról lelépnek és 
Nálad keresnek vigaszt és erőt.
S én ne kívánnálak-e Tégedet?
Ne keresném-e áldott fényedet?
Óh, szent vallásom, légy én csillagom, 
Légy én vezérem földi útamon!

Oh Téged kérlek, édes Istenem: 
Gyújtsd lángra e csillagnál hitemet!
S hogy új életben járjak síromig, 
Teremtsd újonnan az én szívemet!
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A vallás adjon útamon irányt,
Tegyen buzgóvá szép és jó iránt;
Jó lelkedet add énnekem, oh add, 
Hogy így terjesszem szent országodat!

Ámen.

R E G G E L .
(Böjtben.)

Elmúlt az éjszaka, föltetszett a reg
gel s fölserkentem álmomból, óh szent 
Atyám! Serkenj föl te is, óh én lelkem 
s imádjad a te gondviselő Istenedet. 
Ő vigyázott te reád ez elmúlt éjjel is 
kegyelmesen. Ő cselekedte, az ő ki
mondhatatlan atyai szeretete cselekedte 
azt, hogy nékem ez éjjel semmi nem 
árthatott s kedveseimmel együtt békes
ségben virradhattam ez új reggelre.

Tied legyen szívemnek buzgó, gyer
meki hálája mindezekért, én jó Atyám. 
A te kegyes őrizeted nyugodjék raj
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tam e mai egész napon is, — jöjjön 
el velem a te atyai gondviselésed s 
óvjon meg engemet minden bajtól. 
Tartsd meg egészségemet, de kivált 
tartsd meg lelkemnek békességét, őrizd 
szívemnek tisztaságát. Tartsd lelki sze
meim előtt az én Megváltó Jézusomat, 
ki még a szenvedésben, kínos halála 
közeledtével is nyugodt volt, s lelke 
örvendezett benned, az ő Istenében.

Adjad, hogy egykoron én is, halá
lom idején, jótetteim emlékezetéből 
merítsek vigasztalást és bátorságot. Cse
lekedő, én jó Atyám, hogy szent Fiad
nak érdeme legyen vigasztalásomnak, 
reménységemnek forrása, míg egyko
ron ama jobb hazában imádlak téged 
végnélkül, mindörökké! Ámen.
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BÖJTBEN.

Isten, kinek a föld te zsámolyod,
A magas ég királyi széked,
S körüled csillag-miriád bolyog:
Hálát mint adjak én Tenéked? 
Elkárhozott valék a bűn miatt,
De szabadítóm lön te szent Fiad.

Megáldozá érettünk önmagát,
Ki ártatlan volt mint a bárány;
Az üdvnek Ő meggyujtá csillagát 
Golgotái kereszt oltárán.
E földrül Ő mindenkit mennybe visz 
Szent vére által, aki Benne hisz.

Én Jézusom, ki végig hű valál 
És minket oly igen szerettél;
Ki, hogy mi éljünk, értünk meghálál 
S hogy áldanál, átokká lettél:
Kérlek szívemből: add, ismerjelek,
S ismerve, sírig hűn szeresselek!
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VIRÁGVASÁRNAPON.

Dicsőségnek Fejedelme, aki egykor 
e szent napon diadal közt vonultál be 
Jeruzsálem városába s az örvendő nagy 
sokaság virágot szórt ösvényedre s ezer 
ajkon kélt hozsánna s e szent ige: Ál
dott légyen, aki jött az Úr nevében! 
Hála Néked és dicsőség, hogy ma is 
és mindörökké jösz mihozzánk, híveid
hez, áldott és szent Sionodba, áldott és 
szent igéd által! Nem mint földi fe
jedelmet, nem úgy várunk mi Tégedet. 
Országod nem e világból való ország; 
Te országod igazságban, békességben 
és Szentlélek által való tiszta, igaz öröm
ben áll.

A Te dicső királyságod, a szeretet 
és az ige hatalmának királysága. Király 
vagy Te s mindörökké uralkodói szí
veinken.

Uralkodjál szívemen is, óh légy az 
én királyom is. Add, hogy szívem Hoz
zád hajló, engedelmes szív lehessen,
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rád hallgassak s kövesselek, ha süt 
napom vagy elborúl.

Óh cselekedd, hogy én hitem, buz- 
góságom és hűségem, lelkemnek e vi
rágai, melyek az én Istenemnek és Te- 
néked illatoznak, ne érjenek, ne, her- 
vadást.

E végre, óh én jó Atyám, harmatozd 
rám kegyelmedet s add, hogy egész 
én életem legyen hozsánna Jézusnak, 
s mind éltemben, mind holtomban szent 
örömmel kiálthassam boldogságom ér
zetében : áldott, áldott, áldott légyen, 
aki jött az Úr nevében!

De nem csupán önmagamért könyör- 
gök Hozzád, óh Uram, hanem az én 
testvéreimért s te anyaszentegyházad- 
ért. Teremts, Uram, Temagadnak ki
váltképen való népet, jó tettekre igye- 
kezőt! Terjedjen Te dicsőséged, s ki
rályságod alatt legyenek nagyoknak és 
kicsinyeknek boldogságuk, békességük.

Győzze meg a Te Szentlelked e vi
lágnak hiú lelkét, és szent igéd gyűjtse
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össze a népeket egy családba, hol sze
retet és békesség csókolódzva talál
kozzék.

Terjedjen Te dicsőséged az egész 
föld határain és minden térd megha
joljon a Jézus szent nevére, térdei az 
égieknek, térdei a földieknek s a föld 
alatt valókéi s minden nyelv együtt 
vallja, hogy Te Űr vagy, Jézus Krisz
tus, hirdetvén mi Istenünknek és Atyánk
nak dicsőségétvégnélkül s mindörökké! 
Ámen.

*

Virágvasárnapján, óh Jézus, légy üdvöz, 
Békesség követje, igazság Királya! 
Dicső pályádon ma a világ nem üldöz, 
Riadozva hangzik néped hozsánnája. 
Van, hová fejedet lehajthatod bátran, 
Pálmafa virágzik lábad szent nyomában; 
Imádat és hála illet földön-égen — 
Áldott, áldott, ki jött az Úrnak nevében!

Buzgóság könyve. 10
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Örök hála Néked s az én Istenemnek,
Ki Tégedet küldött nekem égi társúl: 
Szívemben imádság virági teremnek, 
Buzgóság oltárán szép illatozásúl.
Igédnek már minden népekhez van útja, 
Napként a széles föld határit befutja, 
Fényt és meleget szór. És milliók áldnak, 
Téged, ki vagy üdve az egész világnak.

Töviskoronádon hajt öröm rózsája,
Élet kemény harczán fejünket nyugasztó; 
Kínos keresztfádon béke olajága,
Mely által bűn nem győz, a sír nem aggasztó. 
Jövel, térj be hozzám mennyei Királyom, 
Lelked ajándékit szívemből kívánom; 
Néked zeng hozsánnát fohászom és éltem, 
Amíg tisztább hangon dicsérlek az égben!

Ámen.

*
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NAGYCSÜTÖRTÖKÖN.

Felvirradt rám e nap is, fájdalomnak, 
szeretetnek és hűségnek emléknapja.

Látom a hit szemeivel a gyötrődő Is
tenembert, az én édes Megváltómat. 
Kezében a kererűség pohara mindszi- 
niiltig van. Én Istenem, én Istenem! 
Miért hagytál el engemet? — így só
hajt fel Gecsemáné kertjében a nagy 
Szenvedő. Ah, mióta Öt az Isten a mi 
sok nagy bűnünk miatt, ideig elhagyni 
látszott, az időtől nem vagyunk mi az 
Istentől elhagyatva.

Látom a hit szemeivel a türelmes 
nagy szenvedőt, amint térdel leborulva, 
s hallom, amint imádkozik: Óh Atyám, 
ha lehetséges, múljék el e pohár tőlem, 
mindazáltal ne úgy legyen, amint 
Atyám én akarom, hanem amint Te 
akarod!

Óh ha én is, óh ha én is az élet ke- 
mény tuséiban ilyen hittel, megnyug
vással imádkoznám, Atyám, Hozzád!

10*
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Áldj meg Atyám, áldj meg engem, 
Benned bízó, Hozzád hajló, engedel
mes hívő szívvel, hogy mindenkor ezt 
mondhassam: legyen meg szent aka
ratod! Óh mert a Te akaratod bölcs 
akarat, jó akarat, amely nékünk jónkra 
szolgál.

Látom a hit szemeivel életének vég
estéjén a szeretet példányképét, az én 
Uram Jézusomat, amint szerzi hívei
nek a szeretet vendégségét, a szentsé- 
ges végvacsorát.

Óh szeretet nagy tengere, hadd me
rüljek el Tebenned! Merítsd el én bű
neimet érdemednek mélységébe s hadd 
gyógyuljak sebeiddel, egyesülve lelki
képen Tevéled, óh nagy szeretet, ki 
meghaltál bűneimért. Emlékezem, Jé
zus, Rólad, vallásodról, életedről s bűnt 
eltörlő halálodról. Emlékezzél Te is 
rólam s engeszteld az Istent értem, ki 
Általad Atyámmá lett és tisztíts meg 
bűneimből, adj szívemnek békességet; 
adj hitet, adj erőt nékem és add a te
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jó Lelkedet, hogy a jót mind akarhas
sam és mind véghez is vihessem!

Látom a hit szemeivel ama jó és hű 
Főpásztort, aki hű volt mindhalálig, a 
keresztnek haláláig. így tölté be hiva
tását, melyre Isten elválasztá.

E hűséget add nékem is, kegyelem
nek szent Istene, hogy Tehozzád, tör
vényedhez, Jézusomhoz, vallásomhoz, 
egyházamhoz s apáimnak ősi, tiszta 
szent hitéhez hű lehessek mindhalálig. 
S mint Jézust felmagasztaltad, ültetvén 
Őt te jobbodra, engemet is, Atyám, 
kérlek, egykor jobbod felől állass, a 
Te dicső országodban! Ámen.

*

A nap leszállt nyugovóra,
Immár béestvéledett,
Atyám, eljött amaz óra,
Dicsőíts meg engemet! 
így szól Jézus s adva hálát,
Szerzi szent végvacsoráját.
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Vegyétek, ez az ón testem,
Mely értetek adatik;
Ez vérem, mely a kereszten 
Bűnökért kiontatik,
Ezt míveljétek örökre,
Az én emlékezetemre!

Én is lelki térdet hajtva,
Jövök hozzád Jézusom!
S lelkem nyugalmát óhajtva, 
Szívemből fohászkodom. 
Hogyha élek e szentséggel,
Áldj meg engem békességgel!

Add, hogy bűnömet megbánva, 
Megtisztítsam szívemet;
S holtig a jó úton járva, 
Megnyerhessem üdvömet,
És adhassak, Uram, Néked, 
Örök hálát s dicsőséget! Ámen.
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NAGYPÉNTEKEN.

Mélyen megindult szívvel állok itt és 
bűnbánóan, töredelmesen, kínos ke
resztfádnál, én Jézusom! Meghaltál! 
Meghalt az Isten remekje, mi bűneink
ért halt meg az Igaz; mi érdemeltük 
az örök halált s bűntől, haláltól meg
váltott halála. Szívbeli hála Néked, Iste
nemnek, hogy Egyszülötted meghalt 
értem is.

Óh add, Atyám, add nékem Lelke
det, hogy szent fiad halála ünnepén 
meghaljak én is bűnnek és világnak, s 
éljek Tenéked tetsző életet, olyat, minő 
a Jézusé vala!

Óh áldott élet, Jézus élete, állj pél
dakép előttem síromig, óh állj előttem 
Megváltóm szünetlen. Szent lábad bár 
e föld porát taposta, de lelked a hit 
által mennynek élt, múló világon ama 
szebb világnak.

Ide varázsiád a siralom völgyére az 
elveszített Édent, Jézusom ide varázslá
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ezt a szeretet. Istent szeretni és szent 
akaratját követni híven véglehelletig 
— embert szeretni testvérünk gyanánt, 
magunkat megtagadva, élni másért, 
másnak javáért, boldogságáért — kö
tözni vérző szívet és törülni a fájda
lomnak hulló könnyeit, feledve azt, 
hogy fáj saját szívünk és zápormódra 
hullnak könnyeink, boldognak lenni, 
boldogítva mást; óh milyen élet, mily 
szép az ilyen!

Te meggyőzöd a félelmek királyát, 
meggyőzte bízó lelked a halált, meg
győzte azt törhetetlen szent reményed, 
hogy diadalmat véssz síron és halálon; 
napod lenyugszik s feltámad megint 
és megdicsőít Isten, Tégedet, ki itt di
csőítetted szent nevét.

Szép életért milyen szép volt halá
lod: Atyám, Te szent kezeidbe ajánlom 
én lelkemet! e szent imára nyílt meg 
haldokló ajkad a végső tusán s oly 
csendes, édes, oly szép volt halálod!

Ilyen halált adj, édes Istenem, ilyen
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halált adj egykor nékem is! Ilyen ha
lálom lesz, ha életem élet lesz Benned, 
óh én Istenem s élet lesz Benned, óh 
ón Jézusom!

Óh adj kegyelmet ehhez, jó Atyám! 
Add, hogy Fiad keresztjét átölelve, si
rassam és elhagyjam vétkemet s újjá
születve Te Szentlelked által, áldott le
hessen éltem itt e földön s végnélkül 
boldog szent hajlékaidban! Ámen.

Boruljatok el, óh ti csillagok:
Ama hajnali csillag nem ragyog, 
Az üdvösségnek hajnalcsillaga — 
Óh szörnyű éjszaka!

Ég boltozatján óh nap, légy setét: 
Hitünknek napja béhunyá szemét, 
Világ világossága elborult — 
Mélységes sírba hullt.
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Kemény kősziklák, óh érezzétek,
A fájdalomtól repedezzetek!
Az ember szíve romlott és kemény, 
Nincs benne érzemény.

Templom kárpitja kétfelé hasadj,
Az újszövetség jelzője Te vagy: 
Lélekben és igazságban imád,
Óh Isten, e világ.

Holtak a sírból mind fölkeljenek: 
Élők nem tudják, mit míveltenek.
Ki hisz, ha holt is él, s ki nem hiszen, 
Élvén is holt leszen.

Óh nem leszek holt, bár porrá legyek, 
Nem mondom, essetek rám ti hegyek! 
A Golgotának megváltó hegyén 
Életre keltem én.

Életre kelt mind e széles világ,
Mert Isten érte adta szent Fiát;
Még a teremtettség is felsóhajt 
S új életet óhajt.
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Édes Megváltóm, ne nézd vétkemet, 
Véreddel moss fehérre engemet!
Ha Véled együtt megfeszíttetem, 
Boldog lesz életem.

Keresztfádnál hűséget fogadok, 
Benned hiszek s mindennap meghalok! 
Atyám, óh esdve kérlek Tégedet,
Add ehhez Lelkedet!

Jaj, e világ bűne lelkemet epeszti!
Jaj, éles fájdalma szívemet repeszti!
Óh édes Megváltóm, kínos kereszteddel 
Szüntesd a keservet s a bűn terhét vedd el!

Nem az igazakhoz, — tévelygőkhöz jöttél, 
Szegény bűnösökért, azokért szenvedtél; 
Kiknek zokogás közt hull könnyeik árja, 
Azoknak küldettél vigasztalására.
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Gyermeke Atyánknak még az is, aki vét, 
Ki bűn nélkül való, az vesse rá kövét!
Óh ne bízd el magad fényével egednek, 
Sokszor a legjóbbak legtöbbet szenvednek.

Ott, ahol a vétek s bűn megnövekedik:
A kegyelem sokkal inkább bővelkedik;
S kiktől messze tűnt el a földi boldogság, 
Azokhoz van közel a teljes mennyország.

A hit szikrácskája fog lobogó lángot, 
Bűnt éget s ereje meggyőz egy világot;
S ha imája felszáll az égi Atyához, 
Irgalom és béke, mit onnan alához.

A vigasz egy cseppje, Élet kútfejébül, 
Tengerkönnyet szárít és a szív felépül,
S öröme oly tiszta, öröme oly édes —
Óh az Úrban való öröm oly fölséges!

A kereszt némán esd, az Ige felharsan: 
Bűnösök és sírok jertek, itt a balzsam! 
Örök Isten adja s Az, aki megváltott — 
Legyen az ő nevük mindörökké áldott!



Föld megindul, gyászt ölt az ég, 
Sír az egész teremtettség,
Hogy meghaltál, égi Felség!

Mi is bűnbánó könnyeket 
Hullatunk koporsód felett, 
Imádandó nagy Szeretet!

Folyóvizeknek módjára 
Szakadj könnyeinknek árja, 
Szívünket mosd meg tisztára!

Oh Jézus, ártatlan Bárány,
Válts meg a kereszt oltárán 
Bűneinktől, véred árán!

lm megvalljuk, hogy vétkeztünk, 
Kárhozatba ezért estünk,
Térdet hajtva Hozzád esdünk.

Oh törüld el bűneinket, 
Sebeiddel gyógyíts minket 
És nyugtasd meg szíveinket!

Ünnepi imák
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Előtted fogadást teszünk:
Néked élünk, Benned hiszünk,
S Hozzád végig hívek leszünk!

Átöleljük keresztfádat,
S kél szívünkben mély búbánat — 
Engeszteld értünk Atyádat!

NAGYPÉNTEKEN.
— Witscliel. —

Kiszenvedtél a kínos keresztfán,
Óh Jézusom, bűneim miatt; 
Fájdalmában a föld is megindul,
S elborul az ég és úgy sirat!
Rád borult a halál éjszakája,
Csendes álom fogta bó szemed; 
Ellenségid is már mind eltűntek 
Ezen szódra: elvégeztetett!

így ér véget egykor szenvedésem, 
így hagyom itt pályám tövisét,
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S lelkem megtér ahhoz, aki adta, 
Hol koronát nyer majd a hűség! 
Kik vetettek itt könnyhullatással, 
Nagy örömmel aratnak amott,
Ha Jézussal éltem, Véle haltam, 
Véle együtt én föltámadok.

Mint ártatlan áldozati bárány,
Úgy hajtod le halvány fejedet; 
Kedveseid Rád borulva sírnak, 
Szeretet tesz sírba Tégedet.
Óh, milyen szép, kit hideg sírjához, 
Szeretet és forró könny kisér —
Az idő a sírkövet ledönti,
De emlékünk a szívekben él.

A keserű poharat kiittad, 
Gecsemáné kertjében, Uram;
De a csendes sír mindent kipótol, 
Ott a szívnek nyugodalma van. 
így borul el éltünk napja sokszor,
A természet bár virul s szeret;
De a sírban mindent elfelejtünk,
S a vérző seb ott, mind béheged.



Nemes harcz volt, Jézus, a te pályád— 
A nemes harcz, íme, véget ért,
S a nagy Isten jobbja mellé ültet 
E dicső, e nagy küzdelmedért.
— Óh, Atyám, ha csüggednék a harczban, 
Énelőttem álljon szent Fiad,
S add hinnem, hogy sírom éjjelére 
Az öröklét napja fölvirrad! Ámen.
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NAGYSZOMBATON.

Koporsóban nyugszol immár, óh élet
nek Fejedelme! Véled is megkóstoltatta 
a halált az élő Isten; Véled, aki mind
öröktől fogva voltál az Istennél; Véled, 
ki élsz mindörökké. Óh békülj ki a 
halállal, Te életet szerető szív. Szü
letünk és meg kell halnunk; mi porból 
lett, porrá lészen.

Nem rémítő a sír éje, nyugalomnak 
szent helye az. Kinek nem volt e világon 
annyi helye, hová fejét lehajthatta volna,
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íme, talált édes békességet a nyugtató 
sír vánkosán. Nem sérti már fejét tövis, 
nem tépi már szívét bánat a hálátlan 
világ miatt; lecsendesült nagy fájdalma 
— óh, mindent meggyógyít a sír.

Óh, ha én is élet harczát nemesen 
megharczolhatom, szent hitemet meg
tarthatom, hűségemet Isten iránt mind 
a sírig megmutatom s a legnagyobb 
próba közt is meg nem rendül én bizal
mam, melyet Atyám, Benned vetek: 
óh mily édes, mily nyugtató lesz nékem 
a sírnak álma!

Nem egyedül pihensz, Uram, ama 
csendes temetőben, hű szeretet forró 
könnyel áztatja meg koporsódat, ott 
virraszt az emlékezet, szelíd mécsét 
lobogtatja a halálnak éjjelében. Ott áll 
sírod ajtajánál s égre mutat, a remény
ség, föltámadás reménysége.

Kérlek Atyám, buzgón kérlek, való
sítsd meg reményemet, mellyel elhunyt 
kedveseim sírhalmai felett állok! Köny- 
nyeimben, amelyekkel a sírokat öntöz-

Buzgóság könyve. 11
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getem, ragyogjon ott ez a remény, 
viszontlátás szent reménye!

Kérlek Atyám, buzgón kérlek, add 
énnekem erőtlennek jóra késztő Szent- 
lelkedet, hogy lehessen én életem szent 
Fiadnak szép élete, teremve hit gyü
mölcseit, teljesteli szeretettel, hogy ha 
majdan porsátorom összeomol a halál
ban, síromra is odaüljön a virrasztó 
emlékezet. Hacsak egy könnycsepp hull 
is ott, fölmelegíti síromat; hacsak egy 
sóhaj száll is ott s egyetlenegy áldó 
ima: édes lesz ott a pihenés, mert 
megérzem a szeretet titkos, forró, szent 
erejét s rövid álmom elsuhanván, szebb 
életnek reggelére ébredek föl, én Iste
nem, a te dicső hajlékidban, hogy vég
nélkül imádjalak! Ámen.

Elnyugodtál! Harczod véget éré, 
Áldott munkád díja: nyugalom. 
Pihenj békén, óh hitünk Vezére, 
Lent a sírban nincsen fájdalom!
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Milyen édes a te síri álmod,
S mily dicső lesz majd föltámadásod!

A szeretet ott térdel sírodnál,
S zápormódra önti könnyeit;
Ott virraszt a kegyelet és ott áll 
Az imádat, idők végéig.
Akinek ily áldott a halála:
Téged illet, Jézus, örök hála!

Óh csak egy részt adj, Uram, minékünk, 
Jó lelkedből, hogy éljünk Veled:
S szép és áldott lesz egykor mi végünk, 
Áldás kisér sírba s szeretet.
Ott megnyugszunk fáradalmainkba,
S boldogít az Isten a síron túl! Ámen.

HUSVÉTKOR.

Dicséret és mély imádat, dicsőség 
és hálaadás legyen Néked menny s 
föld ura, hatalomnak s szeretetnek 
Istene, óh édes Atyám! A millió temp

í i *
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lomokban millióknak éneke zeng, szív
ből tör elő az ének s kihat a nagy 
mindenségnek roppant, örök templo
mába s hegyek, völgyek oltárai vissz
hangozzák ez éneket: az Úr Jézus föl
támadott !

Örülj szívem szent örömmel, vigadj 
lelkem Istenedben, mert ez ünnep az 
igazság győzedelmi szent ünnepe.

Az Úr Jézus föltámadott s föltáma
dott az igazság. Az ég és a föld el
múlik, de Jézusom szent vallása el nem 
múlik, él örökké és éltet, áld és boldogít.

Sírból kiszállt világosság süss be az 
én szívembe is, erősíts a küzdelemben. 
Én Istenem, én jó Atyám, óh adj hitet, 
ha csüggednék, hogy veríték- és könny
cseppek áztatván az erény fáját, fel virul 
az s gyümölcsöt hoz. Én Istenem, én 
jó Atyám, óh adj hitet, ha csüggednék, 
hogy tövises és keskeny út vezet örök 
üdvösségre, hogy a kereszt súlya alatt 
izmosodik s női a pálma s a küzdőké 
a győzelem.
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Örülj szívem szent örömmel, vigadj 
lelkem Istenedben, mert ez ünnep a 
mennyei vigasztalás szent ünnepe.

Az Úr Jézus föltámadott, lilék ón, szól, 
ti is éltek! Száradjatok fel könnyeim, 
szűnjetek ón siralmaim, a temető virág
ban áll, hirdetvén az örök tavaszt. El
vettetik rothadandó, föltámad majd rot- 
hadatlan, dicsőséges s hatalmas test. 
Megmozdul a hideg sírhant, a kihűlt 
szív fölmelegszik; óh akiket itt sze
rettünk, nem halnak meg mindörökre, 
csak alusznak s fölébrednek, — óh 
erősebb vagy szeretet, erősebb vagy 
a halálnál!

Bizton nézek hideg sírom éjjelébe, 
ha jön végem. Csak porsátram, mi el
bomol, lelkem megtér Istenéhez.

Örülj szívem szent örömmel, vigadj 
lelkem Istenedben, mert ez ünnep az 
életnek, a léleknek szent ünnepe.

Az Úr Jézus föltámadott, mint az élet 
Fejedelme. Ki benne hisz, él, bár meg
halt, — ki nem hiszen, élvén is holt.
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Csak a bűnben van a halál. Óh, ha 
bűntől megtisztulok s Jézusommal új 
életre föltámadok, Benne élek s Ő él 
bennem, nem látok úgy halált soha.

Óh add, Atyám, Szentlelkedet, hogy 
amelyik szép életre vágyódik én lelkem 
amott, arra immár készüljek itt!

Áldott, áldott légy nagy Isten, ki 
nékem e napot adtad, az örömnek 
nagy ünnepét! Hála Néked és imádás 
és dicséret és dicsőség legyen a te 
szent Fiadnak’égen,földön mindörökké! 
Ámen.

*

Sírhalmokon mozdul a rög, 
Szellem, te nem volnál örök, 
Túlélő lomha port?
Szemet nyit fű-fa és virág, 
Szív, örök éj borulna rád? 
Te lennél, csak te, holt?
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Ti szerető, nemes szívek,
Ti küzdők s mindvégig hívek, 
Hosszú, kemény tusán,
Kik innen áldva mentetek,
S áldás közt nyugszik fejetek, 
A sírnak vánkosán;

Ti messze fénylő csillagok, 
Harsány szavú apostolok, 
Eszmék mártírjai,
Kiknek porát szél hordta szét, 
De lelketek izzó tüzót 
Nem, nem olthatta ki;.

Ti, kik szabadságért, honért, 
Megvetve éltet s szolgabért, 
Mosolygva haltatok;
Ti, kiknek piramist emel 
Sok öltőn minden jobb kebel, 
S úgy áldja hamvatok;

Ti magas, véres homlokok, 
Sötét pályán tűzoszlopok, 
Nemünk vezérei,
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Kikben az ég a földre szállt, 
S koszorúsán az Ideált 
Ott látjuk fényleni;

tí Te legkivált, kit e világ 
Isten szülöttjéül imád, 
Köszöntvén e napot,
Kiről ma szentséges helyek 
Győzelmi himnuszt zengenek 
Az Úr föltámadott:

Óh jertek, jertek mind elő, 
Ti nyomotokban hit, erő 
És élet sarjadoz,
S eloszlik kétség, fájdalom, 
Fölpattan zárod, sírhalom, 
Mit könnyek árja mos.

*

Dicsőség és hálaadás legyen Tenéked, 
Istenem! Elnyeletett már a halál szintén 
a diadalomig; a koporsó fullánkja már
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nem árthat, óh nem, énnekem az Úr 
Jézus föltámadott!

A milliók fohászi közt, melyek a szív 
legmélyiből most a magasba szállanak, 
fogadd el e szíves fohászt, mit ajkam 
oly buzgón rebeg, Te hozzád, édes 
Istenem !

Kiszállt a sírból az Ige s világa ég 
olthatatlanúl s egész világ szent fényi
nél halad e földi téreken ama dicső 
hajlék felé.

Megkoszorúzva lön e nap, az igaz 
ügy, az elnyomott; nem jajgat már a 
szenvedés, sugárban fürdik a kereszt 
s a vércsepp magvetés leve, a szellem
ország földiben kikéi s terem gyü
mölcsöket.

Megnyilt a sír s föltámadott a Meg
váltó, örvendj szívem! Immár örül 
minden kebel ezen áldott nagy ünne
pen. Fegyver nekünk a szent Ige, az 
igaz ügy védelmiben; óh ez a nap 
arról kezes, hogy minden szép, jó és 
igaz jutalmat nyer és diadalt.
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Óh szűnjetek keserveim ti könnyeim, 
száradjatok: nincsen halál, a lélek él! 
Jön még tavasz, nem hervadó, lesz túl 
a síron szebb hazánk!

E szent erő- és vigaszért dicsőség 
Néked Istenem, s szívbéli szent hála
adás az Űr Jézusnak általa! Ámen.

*

Zendülj meg ajkam buzgó szent fohászra, 
Buzdulj hálára szívem, e napon;
Mert szép öröm derült fel néma gyászra ; 
Erőm s reményem e naptól kapom. 
Örömben úszik az egész világ, 
Gerjedez a szív és Istent imád, 
Imádlak én is, de szót nem lelek, 
Mellyel, Atyám, téged dicsérjelek. 
Hálám csak e szavakban zenghetem, 
Szólván: „Én Uram és én Istenem!“

Megnyílt a sír és a halál hatalma 
Elnyeletett. Az Úr föltámadott!
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Óh szűnj meg én szegény szívem siralma: 
Nem halt meg végkép a kedves halott! 
Csupán a por lett porrá újólag,
Mi elváltozott, az csak az alak;
De amiért hull könnyed zápora,
Mit nem feledhetsz soha, óh soha:
Az égi származású lélek él —
Nem halunk meg végkép, óh szív, ne félj!

A szeretet erősebb a halálnál,
A szeretet örökké megmarad.
A hit ott ül a sírnak ajtajánál 
S ama dicsőbb hajlékokra mutat.
A drága sírt, míg könnyed öntözi, 
Sebed a szép remény békötözi.
Szent vágyad és ez innep a kezes, 
Hogy túl a síron jobb hazát keress, 
Nézd, kizöldiilt maga a puszta sír — 
Bízzál óh lélek, bízzál és ne sírj!

S nézd végig a szellem-vüág hatalmát, 
Ma a kereszt szent glóriában áll.
Nézd az igazság s eszmék diadalmát — 
Nincsen már többé, óh, nincsen halál!



Az ige terjed mind-messzebb s tovább, 
Előre tör és nincs előtte gát;
Száraz tagokba új élet megyen,
S életre kelnek oly sok ezeren,
S lész új ég, új föld, új virágozás — 
Köszöntlek e nap, óh föltámadás!

Óh, te vagy a föltámadás s az élet, 
Húsvéti győző, édes Jézusom!
Ha szent nyomodba' járok s benned élek, 
S te bennem élsz, boldog vagyok nagyon. 
Már itt érzem a menny előízét,
Az örökélet üdvét, erejét.
— Ezért, Atyám, mit adjak néked én, 
A halhatatlanság szent innepén? 
Hálám csak e szavakban zenghetem, 
Szólván: „Én Uram és én Istenem!“

Ámen.
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*

Örökkévaló dicsőség és örökkévaló 
hála legyen Tenéked, szent Isten, ezen 
örvendetes nagy ünnepért! Föltárna-
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dott az Úr! ezt hirdeti ma szent val
lásunk. Ajkunkon megakad a szó, el
fojtják azt édes érzelmeink s minden 
hálánk és minden örömünk csak ezen 
egypár szóban nyilatkozik: Én Uram 
és én Istenem!

Győzött tehát az Űr: győzött az ég 
a föld felett, — győzött az élet a halá
lon, _  győzött a szent igazság és erény 
a gonoszságon s a keresztfának kín- 
szenvedése dicső jutalmat aratott!

Mi tántorítna már meg minket az 
életnek nehéz, de nemes küzdelmében?! 
Örüljetek igazságnak cselekvői; bár a 
gonoszság fondorkodik is ellenetek: 
győzelmetek biztos!

Örüljetek óh ti sírók, ti szenvedők; 
mert akik itt vetnek könnyhullatással, 
aratnak amott nagy lelki örömmel. Vál
tozzék mi siralmunk diadalmi énekké, 
mert az Isten kezében vannak a mi 
elhunyt kedveseinknek lelkei s örök 
boldogságot ád az Úr az őt szere
tőknek.
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Virágozzatok ki, óh, ti sírhalmok a 
temetőben! Szívünkben is verj gyö
keret óh jobb világ reménysége, mert 
ez a nap kezes nekünk, hogy e mú
landó életet fölváltjuk egykoron örö
kös hazával.

Oh, zengje hát ajkunk, érezze szívünk 
s életünk bizonyítsa mind a sírig ezen 
győzelmi igéket: Az Istennek legyen 
hála, ki adott nékünk diadalmat, a mi 
Urunk Jézus Krisztus által! Ámen.

FELTÁMADUNK.

Bujkál már a tavasz kertben, ligetekben 
Pacsirta, dalával üdvözli vígan;
Fű-fa, virág nyiltán megújul a lelkem, 
S megfürdik a napnak sugáraiban 
Oly édes a lét, hogy vagyunk — 
Feltámadunk! Feltámadunk!

Óh mennyi reménység száll korai sírba! 
Mint csillag az égről, lehull örömünk
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Kint a temetőn sírt bont a hűség, sírva,
S porhamura lel csak fájón a szívünk. 
De égre tárul ma karunk:
Feltámadunk! Feltámadunk!

Óh Golgota, fényes eszmék temetője! 
Óh nagy szeretetnek jutalma: kereszt! 
Lábam nem inog meg,'büszkén tör előre, 
Bár rám keze égnek fájdalmat ereszt. 
Ha sírva vetünk: aratunk — 
Feltámadunk! Feltámadunk!

Sok megrepedett szív,sok vértanú-homlok, 
Jertek sebetekkel e drága napon!
Bár földi reményiek, üdvötök elomlott, 
Pálmát fejetekre Isten maga fon. 
Diadaltok: diadalunk —
Feltámadunk! Feltámadunk!

Feltámadsz-e hazám te is valahára? 
Balsors akit üldöz évezrede már.
Van Isten az égben, lelát e hazára, 
Elég! szava így zeng, megtelt a pohár! 
Harsogd az igét ajakunk:
Feltámadunk! Feltámadunk!
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HUSVÉT MÁSNAPJÁN.
Teljes szívemből Tégedet szeretlek,
Az én szívembe mást bé nem eresztek, 
Csak Téged Jézus, nyugalmam, reményem 
Óh maradj vélem!

Óh maradj vélem, ha napom leszálla, 
Reáborulván bánat éjszakája;
Te vezetsz engem csillagként az éjben 
Óh maradj vélem!

Ha sírba tettem mind, akik szerettek,
És nehéz szívvel zokogok felettek:
Te mutatsz égre, föltámadt Vezérem 
Óh maradj vélem!

Hogyha lefonnyad örömöm virága,
S búsan csorog rá könnyeimnek árja, 
Te öröm-forrást akkor is nyitsz nékem — 
Óh maradj vélem!

Kisértetek közt pályámat ha futván, 
Meginog lábam szent erénynek útján: 
Csak T e emelsz föl s megbocsátod vétkem— 
Óh maradj vélem!

Ünnepi imák
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Végre ha eljön az utolsó óra,
S a végső nagy harcz vár rám bajvívóra: 
Benned halálom édes álom lészen —
Óh maradj vélem! Ámen.

URAM, MARADJ VELEM!

Uram, maradj velem!
Maradj velem, ha jobb napom leszálla, 
Lelkem kifáradt s elborult szívem, — 
Ha érzem, mily nehéz a földi pálya, 
Hogy rendületlen fussam és híven,
Ha könnyekkel áztatom nyoszolyámat, 
Éltem egéről ha nem száll a bánat: 
Vigasztalóm ki volna, ha Te nem,
Én Jézusom s kegyelmes Istenem — 
Buzgón könyörgök: óh maradj velem!

Uram, maradj velem!
Maradj velem, ha hűtlen elhagyának, 
Kiket szerettem, kik szerettenek,
És a hívek, ha sorra elhalának,
Sírj okra hullván sárgult levelek,

Buzgóság könyve. 12
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Ha szertehulltak szívem szép reményi, 
S bús emlékek közt kell éltem leélni: 
Reménységem ki volna, ha Te nem, 
Én Jézusom s kegyelmes Istenem — 
Buzgón könyörgök: óh maradj velem!

Uram, maradj velem!
Maradj velem, ha ostromol kisértet,
S lelkem nyugalmát elrabolni kész, 
Hogy ellenálljak csábszavának, Érted, 
Ki a küzdőnek koronát Ígérsz.
Ha vétkezem s megered könnyem árja, 
Szárítsa föl kegyelmed szent sugára! 
Erősségem ki volna, ha Te nem,
Én Jézusom s kegyelmes Istenem — 
Buzgón könyörgök: óh maradj velem!

Uram, maradj velem!
Maradj velem, ha a halál jön értem, 
S szemem a végálomra fogja bó, 
Hogy amidőn kialszik földi éltem, 
Síromnak éjét hit ragyogja bé.
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Ki megtöréd bűn és halál hatalmát, 
Lelkemnek add az öröklét jutalmát! 
Te vagy én üdvöm, Te vagy mindenem, 
Én Jézusom s kegyelmes Istenem 
Óh, légy, maradj a sírig ónvelem! Ámen.

HÜSVÉT ÜNNEPÉN.
1911. ápr. 16-án történt nyugalomba vonulásomkor.

Örök dicsőség Néked, óh nagy Isten,
S szívbéli hála e szent ünnepért!
Nincs semmi már, mely minket megrémítsen, 
Ma minden szenvedésünk véget ért.
Bár földi örömünk legszebb virága 
Sokszor elfonnyad s nem nyílik ki többé:
De az Úrban való öröm, e drága,
El nem hervad, boldogít mindörökké!

Urunk hordozta a kínos keresztet,
Fejére tőnek töviskoszorút;
A szent igazság megtiporva vesztett,
S föld is megindult, ég is elborult.
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E földön óh igazság ez a sorsod 
S úgy tetszik, hogy nem kelsz föl soha többé 
De husvét jön s széttöröd a koporsót,
És diadallal ragyogsz mindörökké!

Nehéz kérdésen gyötrődik az elme: 
Föltámad-e a sírból a halott?!
Meghalt Ő is, az Élet Fejedelme,
De hála! Harmadnap föltámadott.
Kedves halottak, sír bennünk a lélek: 
Nem látunk itt titeket soha többé;
De a győző Jézus így szól: Én élek! 
Éltek ti is, híveim, mindörökké!

Hajh! elmúlik itt minden e világon,
A mi időnk nagysebten elrohan; 
Gyönyörűségem, tündöklő világom 
Te voltál nékem s Te maradsz, Uram! 
Hivatalát letészi a te szolgád 
S fájón tördeli e szót: soha többé;
De áldva lesz, ha jól végezte dolgát,
S búcsúszava is áldás mindörökké! Ámen.
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MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN.

Dicsőség Néked, menny és föld Királya, 
Dicsőség Néked e dicső napon!
Szent ámulatban zeng szívünk imája, 
Függvén szemünk a mennyboltozaton.
A mennybe mentél, — a menny volt hazád,
S a fényes mennyet értünk otthagyád.
S végezve munkád, oda térsz újonnan,
Míg megítélni eljövendesz onnan.

Óh dicsőséges, áldott, boldog élet, 
Amelynek vége megdicsőülés!
Hogy bírjak menni, gyönge én, Tevéled 
A pálya terhes és erőm kevés.
Am a gyöngékben nagy a Te erőd, 
Erőért esdek szent orczád előtt:
Miképen Isten lakozott Tebenned, 
Lakozzék bennem a Te nagy szerelmed!

Te adsz erőt, ki buzgón könyörögtél 
Tanítványidnak kis seregiért.
Hogy mennybe mentél s mennyből ide jöttél, 
Tebenned leltünk mindnyájan Vezért!
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Mert nemcsak értük esdeklett imád, 
Akikre nem volt méltó e világ,
De azokért is, akik szenteltetten, 
Hiendők lésznek a te szent nevedben.

Szentelj meg minket, igazság Királya, 
Sérült szívünket ég felé emeld!
Hogyha kereszttel sújt e földi pálya, 
Nyugtasd meg szép reménnyel a kebelt! 
Ahol Te vagy, mondd: ott leszünk mi is, 
A könny ott nem hull, nem sért a tövis 
Óh menj előttünk tűz- s ködoszlopokban, 
Míg hajlékunk lesz a szép csillagokban

A

Irányozd mennyre a mi szemeinket, 
Hogy ott legyen mi kincsünk és szívünk 
Töröld le a mi hulló könnyeinket, 
Hogy a sír éjén átlásson hitünk!
Taníts Igéddel, hogy mennyet teremt 
A tiszta szív magának idelent,
S ha már e földön is volt égi részem, 
Csak úgy lesz a menny az enyém egészen

Amei
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MENNYBEMENETEL ÜNNEPÉN.
— Coelos ascendit hódié. —

A mennybe ment föl e napon, 
Alleluja!
Az én királyom, Jézusom, 
Alleluja!

Az Istennek jobbjára ült, 
Alleluja!
És áldja Öt az ég, a föld, 
Alleluja!

Bétölt, mit Isten megígért: 
Alleluja!
Megdicsőült fájdalmiért, 
Alleluja!

Isten trónján ím, ember ül, 
Alleluja!
A Dávidnak gyökeribül, 
Alleluja!
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Azért zengjük ez éneket: 
Alleluja!
Mondjunk Neki dicséretet, 
Alleluja!

Atya, Fiú és Szentlélek, 
Alleluja!
Zengjen Néktek örök ének, 
Alleluja!

PÜNKÖSD ELŐTTI ESTE.

Csendes magányomban készülök óh 
Istenem a holnapi szent ünnepre. Csen
des magányomban Hozzád emelem szí
vemet s megindultan adok Néked hálát, 
hogy ily közel jutottam ünneplésem
hez. Lelkemet szent örömmel tölti el 
a Te édes atyai nagy szerelmed, mely 
nékem, gyarló embernek, oly drága 
lelki ajándékokat adott. Mi volna az
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én életem a vallásnak áldása nélkül?! 
Mi volna az én életein Szentlelkednek 
ereje és vigasztalása nélkül ?! Óh ál
dalak, szívemnek teljességéből áldalak 
Tégedet, hogy szent Fiadat e földre 
küldéd tanítóul, vezéremül és meg
váltómul. Áldalak, hogy a tanítványok 
kicsiny seregére kitöltéd a Te Szent- 
lelkedet s általa megalapítád e földön 
a Krisztus által Benned hívőknek tár
saságát, az anyaszentegyházat. Áldalak, 
hogy annyi tudatlanság és rosszakarat 
daczára is fenntartád s folyvást terjesz
ted szent országodat diadalról-diadalra. 
Áldalak, hogy e mi édes hazánkban is 
meggyujtád a Te szent igédnek vilá
gosságát s apáinknak szent örökségé
ben engemet is részesítettél!

Óh tarts meg engemet apáimnak tiszta 
hitében, s ruházz fel engemet a hűség 
leikével, hogy egyházamhoz, hitem
hez, vallásomhoz, mint legdrágább lelki 
vagyonomhoz, ragaszkodjam mind
halálig.



Édesen érezem s megvallom előtted, 
óh ón jó Atyám, hogy életemnek lefolyt 
idejében az én egyházam és hitem és 
vallásom dajkált, vezérelt, épített s 
vigasztalt, ódesanyaképen. Ha e világ 
bűnével körülhálózott, a vallás tör
vénye óvott meg engemet a bűntől; 
ha valami jót mívelhettem, a vallás 
erejével cselekedtem azt; ha bánat és 
kétség fogott körül és a halál gyászba 
öltöztetett, a vallás vigasztalása gyó
gyított, ez emelt s ez ruházott fel vi
szontlátás reményével.

Mindezt a Te Szentlelked cselekedte 
velem, az a titkos erő, mely világosít, 
jóra készt, megszentel és megerősít.

Én jó Atyám, virrassz fel engemet 
a holnapi ünnepre békességben! Tedd 
szívemet fogékonnyá, hogy örömmel 
hallgassam és megtartsam szent Igédet!

Cselekedd, hogy szent templomod
ban élő templomod lehessek a Te lelked 
által s dicsőítselek, áldjalak, imádjalak! 
Elromlik ugyan a halál szavára testem-

18t> Ünnepi imák
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nek sátora, Szentlelkednek temploma, 
de újra fölépíted azt ama napon, hol 
a dicsőült lelkekkel áldani foglak vég
nélkül! Ámen.

PÜNKÖSDKOR.

Mély csodálkozással és szívbeli hálá
val járulok szent színed elé, hata
lomnak s szeretetnek Istene, e nagy 
ünnepen.

Úgy szeretéd e világot, hogy a le  
egyetlen egyszülött Fiadat adnád, hogj 
minden, valaki hiszen Őbenne, el ne 
vesszen, hanem örök életet vegyen. 
Egyszülött Fiad e világra jött s fény
lett, mint a világ Világossága^ de a 
sötétség Őt meg nem ismerte. Am Te, 
örök Felség, kibocsátád Lelkedet, hogy 
megvilágosítanád minden e világra szü
letett embernek elméjét.

Kibocsátád a Te lelkedet s megkenve 
véle az apostolokat, bölcsek levének
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ők az együgyűek, bátrak ők a félénkek 
s lelkűkben s ajkukon égett az Ige s 
általuk fényleni kezdett az evangéliom 
ezerek szívében. Országod, mely igaz
ságban, békességben és a Szentlélek 
által való örömben áll, eljött mihoz- 
zánk s megalapítá a keresztyén anya- 
szentegyházat, hogy aki hiszen és 
megkeresztelkedik, üdvözüljön. Óh bol
dogító s üdvözítő szent Ige, mely a 
pünkösdi Lélek által gyújtasz, mint a 
tűz s elhatsz a velőknek megoszlat- 
tatásáig, — mely mint vihar végig
söprőd a világot s megtisztítod azt a 
bűn szemétjétől, -- mint titkos fuva- 
lom, balzsamot hordasz, vígasztalás 
balzsamát a sebhedt szívekre, — mint 
folyam, magaddal viszed az emberiséget 
szent czéljához, mely a haladás és töké
letesedés.

Óh munkálkodjál, Szentlélek, az én 
lelkemben is ! Cselekedd, hogy általad 
ismerhessem, imádhassam Istenemet 
és szerethessem mint Atyámat! Cse-
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lekedd, hogy általad Megváltómnak 
vallván az én Jézusomat, Ő legyen 
nékem mindenkor út és igazság és 
élet. Óh légy az én erőm a jónak cse
lekvésében, a szenvedések békességes 
tűréssel való elviselésében s adjad, 
hogy általad ama sírontúli jobb hazába 
vetett hitem és reményem szívemben 
mély gyökeret verjen.

Kérlek Téged, Istenemet, add nékem 
a hitnek lelkét Krisztusomhoz, — a 
buzgóság lelkét egyházamhoz és a hű
ségnek lelkét vallásomhoz!

Légy mindenkor világosságom e sötét 
földi pályán, — vigasztalóm tövises 
útamon, — segítőm a bűn harczában 
s vezérem ama szép hajlékok felé!

Szentelj meg, áldj meg életemben és 
halálomban. Ámen!

*

Istennek Lelke, aki e világot 
Újjáteremtéd e szóval: „Legyen!“
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Jövel mihozzánk s térj be óh te áldott 
Pünkösdi vendég, e nagy ünnepen! 
Erő, Bölcseség s Jóság a neved, 
Uralkodói mi lelkeink felett.
Az Isten téged kibocsátva ránk, 
Kiáltjuk: Abba! Szerelmes Atyánk!

Istennek Lelke, aki az Igével 
Élet világa lettél minekünk,
S apostoloknak lángoló hitével, 
Megtelve Véled, mennyet nyerhetünk: 
Út és Igazság s Élet a neved,
Óh add követnünk szép ösvényedet, 
És boldogító lesz hitünk díja:
Krisztus az élő Istennek Fia!

Istennek Lelke, aki a híveknek 
Édes, szelíd Vigasztalója vagy, —
Ki enyhülést adsz a sebhedt szíveknek: 
Óh jöjj, az élet terhe s gyásza nagy! 
Vigasz, Békesség s Öröm a neved, 
Könnyítsd, ha nem bírnám, keresztemet! 
Szentelj m eg,áld j meg s mindvégig segíts, 
Vezérelj itt s a mennyben idvezíts!
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PÜNKÖSDI FOHÁSZ.

Istennek lelke, szállj le mireánk!
Önts mibelónk élő, erős hitet,
Mely istenében nyugszik meg csupán, 
S szent lázba hozza az égő szívet.
S mint harmat s napsugár 
Újjászüli az elbágyadt virágot:
Isteni szikra, jöjj
És szüld újjá e közönyös világot; 
Emeld felül a föld porán a lelket, 
Mely üdvöt, békét csak Istenbe' lelhet!

Istennek lelke, szállj le mireánk,
Hogy legyen részünk: igazság s vigasz; 
A Jézustól tanulja meg a szív,
Hogy mi legyen a szép, jó és igaz. 
Hasd át a szíveket,
Hogy a templom szépségű szomjuhoz- 
S legszentebb vágyukat, zák,
Hogy enyhülést vegyenek, idehozzák; 
S amit innen kivisznek a világba: 
Szeretet légyen s béke olajága!



Istennek lelke, szállj le mireánk!
Add mibelénk a mennyei tüzet,
A bnzgóságnak szent tüzét, amely 
Áldozatra nyit szívet és kezet.
Hogy az egyház ügyét
Vegyük mi a szent Isten szent ügyének,
S ha itt áldozhatunk,
Ezt tartsuk a szív legszebb örömének. 
Pünkösdi lélek, töltsd bó szíveinket, 
Buzgósággal keresztelj meg te minket!
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SZENTHÁROMSÁG VASÁRNAPJÁN.

Teremtő Isten, mindeneknek Atyja, 
Kinek „legyen“ szavára állt elő 
A semmiségből e roppant világ: 
Dicsőségeddel teljes mind e föld, 
Léted, hatalmad s jóságod ragyog 
A csillagon s parányi porszemen, 
Téged dicsőít angyalok kara,
S földi halandó térdre hullva áld,
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De véges elménk istenségedet,
Óh, Véghetetlen, föl nem foghatá 
És hátrahagyván Téged, a Teremtőt,
Ki láthatatlan vagy, a látható 
Teremtettséget istenként imádta.

Te megszánád a tévelygő világot 
És újra kijelentéd Magadat,
Szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus által. 
Világosságul jött Ő e világra,
Ki Őt követi, nem jár a sötétben.

Óh Istennek kimetszett bélyege,
S dicsőségének visszatükrözése,
Ki szeretetből lejövéi mihozzánk,
Hogy Istenünk ismeretére juttass: 
Megváltó Jézus, végy dicséretet 
Tőlünk, Ki méltó vagy, hogy nagy nevedre 
Minden térd meghajoljon ámulatban, 
Mind égieknek és mind földieknek,
És föld alatt valóknak térdei!

Imádlak e kegyelmedért, Atyám, 
S a Szendéteknek titkos erejéért,

Buzgóság könyve. 13
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Ki a Fiúnak istensége mellett 
Erős bizonyság az örök időkig.
Óh bölcseségnek, hitnek, szeretetnek, 
Reménynek és vigasznak Lelke T e: 
Munkálj szívemben, szüld újjá egészen 
S szenteld meg éltem mind a síromig!

Szent, szent, szent vagy, örökkön élő Isten 
Óh seregeknek Ura Istene!
Imád ón lelkem Téged, mint Atyát,
S hiszek Tebenned gyermekded hitemmel! 
Magasztal lelkem Téged, mint Fiút,
S szeretlek, óh szeretet remeke!
Dicsér én lelkem, mint Szentlélek-Istent, 
S Benned remélek örök életet!

Dicső Szentháromság egy bizony Isten, 
A porba hullva mélyedek Beléd,
S édes csodálkozás közt így kiáltok 
Az elragadtatásnak hangjain:
Tőled, Általad s Benned vannak mindenek, 
Néked legyen dicsőség mindörökké! Ámer
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REFORMÁCZIÓ EMLÉKÜNNEPÉN.

Dicsőség legyen Teneked és örök 
hálaadás óh nagy Isten, hogy boldo
gító vallást adtál nékem a Jézus által! 
Mi volna az én életem vallás nélkül? 
Sötét éjszaka volna az, melynek nin
csen biztató csillaga, háborgó tenger 
volna az, békés révpart, és bujdosás, 
igaz vezér nélkül. De Jézus és az ő 
vallása az a hajnali csillag, mely szen
vedésben és gyászban, szép remény
nyel biztat. Hitem mutatja meg nékem 
a nyugalomnak révét, életemnek hábo
rúi közt. Szent vallásom az az égi 
angyal, mely földi vándorlásomban 
erősít, vezet az egyenes úton s ha meg
botolnak lábaim, újra fölemel. Te vagy 
legdrágább gazdaságom, Te vagy egye
düli mindenem, mennyből jött vallá
som. Áldalak vallásomért, óh én meny- 
nyei Atyám! Áldalak, hogy midőn a 
tiszta vallásnak fényességét tudatlanság 
és rosszakarat elhomályosította egy-

13*



koron: Te újra fénylettél ezer szívben 
s a még híven őrködő pásztoraid által 
újra visszaadtad az emberiségnek a 
világ Világosságát Te szólottái ismét 
választottaid által, s hogy nincsen sen
kiben másban üdvösség és nem adatott 
emberek között e földön más név, mely 
által kellene megtartatnunk, mint a 
Krisztus neve; s hitünknek ezen szó
zatja visszhangzott a fogékony lelkek
ben és milliók vallották újra édesen, 
hogy Krisztus az út, igazság és élet; 
milliók szívéből tört elő a buzgó hitval
lás: Kihez mennénk máshoz óh Uram? 
Örökéletnek beszéde vagyon Tenálad!

E szent napon élénken megújul lel
kemben e fényes múltnak, e buzgó kor
nak szép és áldott emlékezete s szív
béli örömmel magasztallak téged, óh 
Istenem, hogy engemet is részesévé 
tettél a vallás áldásainak.

Kérlek Tégedet szívemnek teljessé
géből, add nékem is az igazságnak, a 
buzgóságnak és szeretetnek lelkét, me-

196 Ünnepi imák
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lyekkel őseinket oly bő mértékben fel
ruháztad. Cselekedd, hogy az ige legyen 
az én lábaimnak szövétneke, tetteim
nek vezére, bűnöm eltörlője, fájdalmam 
vigasztalója s lelkemnek egykoron 
mennyekbe segítője! Cselekedd, hogy 
necsak névvel, hanem valósággal legyek 
Jézusnak követője! Tarts meg engemet 
atyáimnak tiszta vallásában s indíts 
édes kötelességemnek hálás teljesíté
sére, hogy midőn az anyaszentegyház 
a vallás által engemet mennyei javak
ban részeltet, én is kész szívvel s lelki 
örömmel tegyem le vagyonomnak egy 
részét a te oltárodra. Gyújtsd oltárod 
köré azokat is, kik meghidegültek irán
tad óh Uram s gyújtsd fel bennük a 
hitet, e világot meggyőző diadalmi erőt. 
Cselekedd, hogy igaz szeretet által forr
jon össze minden szív s legyen az 
emberiség egy nagy család, melyben 
egymást mindnyájan testvér gyanánt 
öleljük s téged tiszteljünk, óh Isten, ki 
mindnyájunknak atyja vagy. Szeretet-
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ben építsd egyházadat; szeretetben való
suljon meg az egy akol és egy pásztor 
nagy gondolatja; szeretetben jöjjön 
hozzánk mindközelebb a Te országod, 
hogy boldogok legyünk most és mind
örökké! Ámen.

ERŐS VÁRUNK.
— Luther. —

I .

(Az eredeti dallamra.)

Erős várunk az Úristen,
Jó pajzsunk és fegyverünk; 
Kiáll értünk, hogy segítsen, 
Ha vész támad ellenünk.
Ős ellenségünk 
Háborog vélünk,
Erővel, csellel,
Nagy sok hadiszerrel;
Nincs rettentőbb e földön.



Egymagunkra erőnk nincsen, 
Hamar lenne így vesztünk;
Kit választott maga Isten, 
Viaskodik érettünk.
Kérdezed, ki az?
Krisztus, az Igaz;
Zebaoth neve,
Menny-föld Egy Istene;
Övé a győzedelem.

Mind e világ ördög volna,
S törne ránk, hogy elnyeljen: 
Félni okunk még se volna,
Kell, a szent ügy hogy nyerjen.
E világ ura 
Gyűljön boszura:
Erőt nem vehet,
Mert megítéltetett:
Egy szó vésztője lészen.

Győz az Ige mindörökké,
Benne élünk és halunk;
El nem múlik soha többé,
Jézus őrző angyalunk.
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Ha kél ezer vész,
Ha éltünk elvész,
S minden vagyonunk, 
Hírünk, nőnk, magzatunk: 
Örökünk a mennyország!

H.
(A magyarosított dallamra.)

Erős várunk nekünk az Isten, 
Pajzsunk s fegyverünk, hogy segítsen: 
A sok bajból, mely most környülvett, 
Kiszabadít könnyen bennünket.
Régi ellenségünk 
Háborog vélünk,
Erővel, fegyverre]
És sok csalárdsággal 
És rettentő hatalmassággal.

A mi erőnk e harczra semmi,
S hamar romlásunk fogna lenni;
Kiáll ama Dicső mi értünk,
Kit az Isten küldött minékünk.
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Ha kérdezed, ki az?
Krisztus, az Igaz;
Seregeknek ura,
Vezérünk s fejedelmünk,
Ö az, kitől van győzedelmünk.
Ha e világ mind ördög volna,
És minket elnyelni akarna:
Tőle mégis semmit ne féljünk,
Csak a nagy Istenben reméljünk. 
Ámbár diihösködjék,
Hadd fenekedjék 
E világnak feje,
Nincsen már hatalma,
Az Úr diadalmat nyert rajta.
Megáll az Ige mindörökké,
Nem vehetik el tőlünk többé;
Ezzel halunk és ezzel élünk,
Jézus lelke a mi vezérünk.
Ha ránk jön ezer vész,
Ha éltünk elvész,
Hírünk, nőnk, magzatunk 
És minden értékünk:
A mennyország megmarad nékünk!



CSALÁD.

BOLDOG HÁZASOK IMÁJA.

Örvendező szívvel rebegek hálát 
Teneked, óh én boldogságomnak Istene! 
Megáldottad a mi házassági szövetsé
günket. Kiket szent eskü fűzött össze, 
mi egy test, egy szív és egy lélek 
vagyunk.

Boldogan érezem a te bölcs és jó 
intézkedésedet, mely azt mívelte, hogy 
a kölcsönös szeretet és engedelmesség 
által ábrázolója legyen a mi szövet
ségünk ama mennyei boldog egyes- 
ségednek.

Nem arany, vagy drága kövek, vagy 
drága öltözetek a mi ékességünk, hanem 
a szelíd és csendes lélek, mely Teelőt- 
ted becsületes.
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A Te nevedre térjen mindezért a 
dicsőség, a Te nevedre, óh Atyám, mert 
mélyen érzem, hogy nem a mi érde
münk e boldogság, hanem a Te ingyen
való ajándékod. Mi erőtlenek és gyar
lók vagyunk, de Te megdicsőííéd a 
mi erőtlenségünkben a Te nagy erődet. 
A Te szent vallásod igazgatja a mi 
elménket bölcseségre, a Te félelmed 
szítja szívünkben a szeretet jótékony 
tüzét, a Te Igéd tanít szorgalomra, 
megelégedésre és a Te Szentlelked 
adja minékünk a békességet. Minden, 
ami jó van bennünk, a Te kegyel
medből van. Ezért Néked adjuk a 
dicséretet és szívbéli hálaadást!

Egyszersmind kérünk, tartsd meg 
köztünk, tartsd meg házunkban ezt a 
boldogságot mindvégig, hogy se öröm, 
se szenvedés el ne vonjon Tőled, a 
boldogság kútfejétől!

Aki Veled szövetkezik, csak annak 
lesz házassági szövetsége megáldatott. 
Mindennap megújítjuk Veled a hűség
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szent szövetségét, hogy házassági szö
vetségünk az egymás közt levő hűség 
szövetsége lehessen.

Te adj erőt, Te adj segedelmet, Te 
adj áldást nekünk ezután is, óh minden 
áldásnak Istene!

Áldj meg, kérünk, egyebeket is, áldj 
meg minden házat, minden házaspárt 
szeretettel, békességgel s boldogsággal, 
hogy a boldog családok egy közös 
nagy családot alkotván, boldog legyen 
az egész emberiség, Teáltalad, Teben- 
ned, óh Isten, mindörökké ! Ámen.

BÉKÉTLEN HÁZASOK IMÁJA.

Nagy lelki megindulással keresem a 
Te szent Színedet, óh mennybéli Isten! 
Nagy szívbéli keserűséggel hozom 
Elődbe az én boldogtalan állapotomat. 
Jaj énnékem, hogy a mi másnak bol
dogság forrása és földi Éden : a házas
ság nékem gyötrelemnek kútfeje lön.
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A lelkem sír bánatában; keresem a 
békességet s nem találom; nem tér 
vissza tán soha sem az én szívem nyu
godalma.

Gondolkodom, számítgatom hibáimat, 
sokak ezek, érzem, tudom; de e csapást, 
Te látod, óh Mindentudó, nemcsak 
saját bűnöm hozta én boldogtalan fe
jemre.

Mindenható vagy, óh Isten, óh újítsd 
meg társam szívét! Hajtsd a jóra, 
hajtsd békére!

Jóságos vagy Te, óh Isten! Óh ihlesd 
meg társam lelkét, hogy látván nagy 
szerelmedet, legyen türelmes énhozzám!

Szent vagy Te, óh örök Isten! Állítsd 
Te szent törvényedet, mint egy tükröt, 
hitvesemnek szeme elé, hogy lássa Te 
szentségedet, Te tökéletességedet és 
saját fogyatkozásait s megtörődve Hoz
zád térjen!

De necsak őt világosítsd, de necsak 
őt szenteljed meg, de necsak őt térítsd 
Hozzád, hanem, Atyám, engemet is!
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ím, szégyennel, bűnbánóan ismerem 
be hibáimat! Óh törüld el vétkeimet, 
óh tisztítsd meg én szívemet! A lohadó 
szeretetet éleszd bennem! A szeretet 
hosszútürő, nem gerjed hamar haragra, 
mindeneket elfedez, mindeneket hiszen, 
mindeneket remél, mindeneket eltűr, 
a szeretet soha el nem fogy. Óh add 
nékem a szeretetnek Lelkét! Add a 
békességnek Lelkét! Add a megbocsá
tásnak Lelkét!

Jöjj, Atyánk,tűzhelyünkhöz s mondd: 
Legyen csendesség!

Jöjj, Jézus, hozzánk s mondd: Békes
ség néktek!

Jöjj, Szentlélek, s teremtsd újjá a mi 
szívünket!

Óh Atyám irgalmazz, óh Atyám ke
gyelmezz, óh Atyám áldj meg! Áldj 
meg minden házastársat békességgel, 
szeretettel. Áldj meg minket is ! Meg
áldasz, ha nem élünk vissza hosszú 
tűréseddel! Megáldasz, ha megtartjuk 
a szeretet és hűség esküjét!
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Átölellek hitemnek karjaival, átölelem 
társamat az engesztelődós érzelmével.

Te mindent tehetsz, óh fordítsd társam 
szívét is felém s összeomlott boldog
ságunk romjain építsd fel az új, igaz, 
állandó boldogságot.

Kérlek, buzgóságos szívből kérlek, 
én Istenem: ez imádságom legyen bol
dogságomnak megteremtője; e nap 
legyen megtérésünknek, új életünk! 
nek, új boldogságunknak új napja - 
Hadd mondhassuk kölcsönösen: Ma 
lett üdvössége e háznak!

Atyám, segélj meg! Add, hogy sze
retetünk, hűségünk, békességünk hely
reálljon s meg ne rendüljön soha 
többé! Ámen.



208 Család

ÖZVEGY ASSZONY IMÁJA, KINEK 
GYERMEKEI VANNAK.

Sírva hozom keservemet színed elé, 
özvegyeknek kegyes és hű pártfogója, 
gondviselő édes Atyám! Elesett már, 
jaj, elesett az én fejem koronája, el
temettem hitvesemet, aki nékem min
denem volt.

Oly puszta lett most a házam, oly 
puszta az egész világ! Nem látok mást, 
csak egyedül az ő sötét koporsóját. 
Olyan üres lett a szívem az örömtől s 
boldogságtól, csak bánattal, fájdalom
mal van az tele mindszinültig.

Visszanézek múlt időmbe, azokra a 
szép napokra, melyekben oly boldog 
voltam. Szeretetben, szerelemben foly- 
dogált le nap, nap után. Mily fénye 
volt e napoknak! árnyékát is telehinté 
sugarával a szent hűség.

Áldlak Atyám e napokért, óh áldlak, 
mert elmondhatom, mit nem mondhat el 
mindenki, hogy igazán boldog voltam !
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Boldog voltam, óh csak voltam! 
Immár sötét a jövendő, nincs egy szála 
a reménynek, melyhez lelkem fogóz
hatnék. Ki törli le könnyeimet? Ki 
táplálja kedvesimet? Ki vezérli őket 
kézen ? Gyönge lábuk eltántorul az 
életnek nehéz útján, ha nincs, aki 
védje, óvja s biztos karral tartsa őket. 
Az én erőm, Atyám, gyönge, óh ruházz 
föl szent erőddel, nem csüggedő sze
retettel, hogy közülök soha egy is el 
ne vesszen, hogy özvegyi bánatomat 
új bánattal ne tetézzék. Te, Te magad 
fogjad pártul, óh árváknak édes Atyja, 
az ő szomorú ügyüket! Te fogd őket 
s nem botlanak. Te tanítsd és szeresd 
őket s bölcsek lesznek és boldogok. 
Óh boldog az, még árván is, boldog 
az, még özvegyen is, ki Téged fél, 
Téged szeret és jár a Te ösvényeden. 
Sok utad van, én Istenem, melyen igaz 
boldogságra vezeted te gyermekidet. 
Ez az út lett a mi utunk, a szenvedés, 
a lemondás, a türelem nehéz útja. Te

Buzgóság könyve. 14
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akartad, hogy ez legyen, legyen meg 
szent akaratod!

Oly egyedül vagyok immár; de nem 
vagyok, nem, egyedül, mert óh Isten, 
Te velem vagy. Bízom Benned s fog- 
lalatos lévén buzgó könyörgésben s 
imádságban éjjel-nappal, kezed engem 
megerősít s megvigasztalsz siralmimban.

Rövid ez az élet s ennek pillanatnyi 
szenvedése szerez örök dicsőséget.!

Jövel, jövel, óh boldog vég, mely 
végtelen boldogságot adsz a híven har- 
czolóknak! Ott, óh ott eltörül az Úr 
minden, minden könyhullatást az igazak 
szemeiről. Ott, ott újra egyesülünk, 
kik elváltunk a halálban.

Erősítsd e hitet bennem s legyen e 
hit erősségem, vigasztalóm mindanapig, 
melyen Atyám eljuthatok a te fényes 
egeidbe! Ámen.
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GYERMEKEK IMÁJA.

Gyermekednek szája 
Dicsér Téged, Isten!
Imádat és hála 
Kél e zsenge szívben. 
Hallgasd meg nyelvemnek 
Gyönge rebegését,
S érező szívemnek 
Teérted verését!

Tégy szent vallásomnak 
Szerető keblére,
Mint égi társamnak 
Sírig hű ölére!
Ő áldjon meg engem,
Ő vezessen Hozzád,
Hogy az én szívemben 
Lakozzék mennyország!

Tündér virágkorom 
Nem nyílik örökké,
Elhervad egykoron,
S nyoma sem lesz többé;

1 4 -
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De soha sem hervad 
A lelki buzgóság,
Igéd rá a harmat 
S gyümölcse boldogság.

Teremts tiszta szívet 
Oh Isten, én bennem! 
És gyermekded hitet 
Munkálj én szívemben! 
Ki szeret, hisz, érez 
Gyermekek módjára:
Az ilyeneké lesz 
A mennyek országa.

Vezess Atyám engem 
Szent isméretedre,
S igaz félelmedben 
Őrizz meg örökre!
Add, maradjak gyermek 
Napom alkonyáig! 
Vétket ne ismerjek 
Koporsóm zártáig!
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Mint gyermek, Rád hagyjam 
Minden ón ügyemet!
Mint gyermek, csókoljam 
Dorgáló kezedet!
Mint gyermeket érjen 
Utói a végálom,
Míg neved az égben 
Angyaliddal áldom! Ámen.

GYERMEK IMÁJA REGGEL.

Fölébredtem új reggelre,
S fölnézek Rád, Istenemre. 
Kezemet teszem imára,
S kél szívemben buzgó hála, 
Hogy engem megoltalmaztál, 
Szárnyaiddal takargattál.
Atyám, ma is tarts meg engem 
Igaz istenfélelemben,
Adjad, hogy lehessek Neked 
Mind síromig jó gyermeked! Ámen.
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GYERMEK IMÁJA ESTE.

Összeteszem két kezemet,
S úgy imádlak, Istenemet,
Hogy e napon megtartottál 
És énnekem sok jót adtál.
Kérlek Téged, jó Istenem,
Ez éjjel is maradj vélem!
Kérlek Téged, égi Atyám,
Őrizz engem ez éjszakán,
S áldlak mind itt, mind az égben, 
Angyalaid seregében! Ámen.

ANYA FOHÁSZA, GYERMEKE 
TÁVOZTAKOR.

Itt hagytál, drága gyermekem, 
S jársz majd idegen téré ken; 
Nem lesz veled édes anyád, 
Hogy rá fejed lehajtanád. 
Üresen áll a te helyed —
A jó Isten legyen veled!
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Legyen veled, kísérjen el 
Angyalinak seregivel,
Minden bajtól őrizze meg 
És tartsa tisztán szívedet!
Édes anyád’ el ne feledd —
A jó Isten legyen veled!

El ne feledd édes anyád’,
S vigasztaló, intő szavát!
Sok a próba, mely szívet, észt 
A nemestől elvonni készt.
Óh légy erős, álld meg helyed — 
A jó Isten legyen veled!

Alid meg helyed, óh légy erős, 
Mint Jézusod, a hű, a hős!
És tied lesz a győzelem,
S a boldogság jár ón velem. 
Csókom, áldásom itt, óh vedd — 
A jó Isten legyen veled!

Vedd csókomat, áldásomat, 
Szerető óhajtásomat:
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Jőj tiszta szívvel vissza majd, 
Ez az, miért anyád sóhajt,
S imával kéri az eget —
A jó Isten legyen veled!

ÁRVA GYERMEK IMÁJA.

Édes anyám sírba zárva,
Ah, ón vagyok csak az árva! 
Kenyeremet könnyel sózom, 
Siralom már,
Óh siralom az én sorsom.

Hogyha élnél, édes anyám,
S fejemet rád lehajtanám,
S lábod porát ölelhetném: 
Minden búmat,
S nyomoromat elfelejtném.

Fejemet fejfádra hajtom,
Drága nevedet sóhajtom, 
Csókom s könnyem porod issza 
Nem érzed-e,
Milyen forró, milyen tiszta?!
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Édes anyám, ha most élnél, 
Engemet meg csak te védnél. 
Nagy szeretet védő szárnya: 
Nincs már velem,
Csak az árnya, csak az árnya.

Mégis, mégis nemcsak árnyad, 
Itt van velem védő-szárnyad: 
Jó szellemed kísér engem,
S megóv, megáld 
Teljes egész életemben.

Vallom, hiszem Istenemet,
Aki engem árvát szeret: 
Megvéd anyám szellemével,
S a maga nagy 
Kegyelmével s szerelmével!

Ne hagyjatok el ti ketten 
Soha többé az életben!
Mert nem árva többé itten,
Kit anyjának
Jó lelke véd s a jó Isten!
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SZÜLETÉSNAPKOR.

Ez a nap az, mely engemet egykoron 
életre hivott, e rövid, de szent czélú 
életre, óh Örökkévaló! Megilletődve 
ünneplem e napot, mert az a nap s az 
a szempillanat, amelyben születtem, 
nemcsak e földi életnek, hanem az 
örökkévalóságnak kapuját is megnyi
totta előttem.

Oly sokféle az érzés, de mind komoly 
és szent, mely most csordultig eltölti 
szívemet. Emlékezet és hála, fájdalom 
és remény mind lelkem elé állnak, 
mint intő s vigasztaló angyalok. A szép 
emlékezet visszavezet boldog gyermek
éveimbe, azon drága időbe, midőn 
anyámnak hű gondja s végtelen sze
relme virrasztóit mellettem s imára tette 
össze kezeimet, — midőn atyám tér
dein ringatott s édes veríték közt mun
kálta lelki és testi boldogságomat. Óh 
legyetek áldottak, ti jó szülők, azon 
nagy szeretetért, melyet én méltóképen
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meghálálni nem tudok soha! Legyetek 
áldottak még a sírban is! Legyen áldott 
az a kéz, mely engem ápolt, — az a 
szem, mely fölöttem őrködött, — az a 
szív, mely csak akkor szűnik meg ren
desen az ő gyermekeiért dobogni, mikor 
már a sírban többé nem doboghat.

De légy kivált áldott Te, óh én 
mennyei Atyám, mert Te adtad szüléi
mét védőangyalaimúl énnékem. Te vol
tál az én vezérem és atyám, Te vezet
tél engemet kézen fogva ott, ahol a 
szülői szemek és kezek már nem kísér
hették minden lépteimet. Életemnek 
elmúlt idejében, mint éjszakában a 
csillag, úgy világol a Te szerelmed és 
hü gondviselésed az én utamon. Hálás 
szívvel magasztalom azon Te végtelen 
jóságodat, mellyel az ón gyermek
koromat oly széppé, oly édessé tetted, 
hogy a visszaemlékezés reája még most 
is boldogító nékem. Hálás szívvel ma
gasztalom a Te gondviselésedet, mely 
velem járt az ifjúkornak szép, de téve-
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lyítő ösvényein is. Hogy szép korom
nak rózsáiban gyönyörködhettem, hogy 
tövisei meg nem sórték szívemet: Te 
intézted azt úgy, óh Atyám! A sok 
veszélyt, mit előszámlálni képtelen va
gyok, Te hárítottad el tőlem s ha szen
vedést mértél reám, Te voltál vigasz
talóm s a bajból kegyes megszabadí
tom. A te ajándékod és kegyelmed az 
is, hogy még élek. Élek, de úgy-e, 
amint élnem kellett volna s kellene ?! 
Gyermekkorommal nem tünt-é el lel
kemnek tisztasága, szívemnek bizo
dalma s velük együtt igaz nyugodal
mam? Nem vádolnak-e most az én 
elmúlt esztendeim, hogy sok nap s óh, 
talán több esztendő is hiába múlt el 
tőlem? Oh, az idő gyorsan siet s napom 
tán nemsokára lehanyatlik; mert aki 
születik, az meg is hal egykoron! Jövel 
Uram, légy ereje erőtlenségemnek, 
segedelme én gyarlóságomnak s adj 
nékem gyermekded, tiszta, hívő szívet, 
hogy újonnan szülessem e napon s
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eszemben forgassam életemnek rövid 
voltát és járhassak bölcs szívvel. Adj 
még nekem éveimhez éveket, ha szent 
tetszésed jónak látja, hogy kipótolhas
sam, amit eddig elmulasztottam, hogy 
ne legyen az életem bevádolóm egy
koron a te szent színed előtt.

Ezen buzgó kérésemmel, ezen édes 
reményben rekesztem bé fohászomat. 
De engedd még Atyám, hogy imádsá
gomban kegyelmedbe ajánljam az én 
kedveseimet is. Tartsd meg mindnyá
junknak életét egymásnak boldogítá- 
sára s nevednek tiszteletére. Ámen!

MENYASSZONY IMÁJA.

Hálás szívvel s megindult kebellel 
tekintek föl reád, óh jó Atyám, éle
temnek ezen szép, de komoly napjai
ban. Oly édes bevallanom, hogy gyer
mekkoromnak s ifjúságomnak őrizője 
Te voltál, én kegyelmes Istenem! A te
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atyai hű gondviselésednek munkája az 
is, hogy most egy új ösvényre lépjek. 
Áldalak, óh Atyám, azon boldogító 
érzésért, melyet a tiszta és igaz szere
tet nyújt nekem s oly fényessé teszi 
a jelent s oly kedvesnek tünteti föl a 
jövendőt. Szívemnek legszebb álma 
valósul azon perczben, mely engemet 
választott jegyesemmel összefűz a Te 
szent oltárod előtt a szeretetnek és 
hűségnek szent esküjével.

Ámde minden édes öröm mellett is 
megszólal lelkemben egy komoly hang 
és szívem elszorúl azon gondolatra, 
hogy soktól meg kell válnom, ami 
előttem oly kedves, drága és szent vala. 
Isten veled, te ősi hajlók, hol bölcsőm 
rengett s gyermekéveim telének vido- 
ran, — Isten veled, óh kedves, drága 
hely, hol szép koromnak koszorúja 
nyílt és boldog álma játszott velem. 
Isten veletek, óh én drága jó szüleim, 
kiknek szerető szárnyai alatt oly gond
talanul s oly édesen repültek el nap
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jaim. Gondos jó atyám, szerető édes 
anyám, ah, tőletek válnom oly nehéz 
nekem! Testvéreim, rokonaim, barát
nőim, Istenhozzátok! (Istenhozzád, Is
tennek szent hajléka, hol az imádság, 
ének és szent ige az éggel kötöttek 
össze engemet, hogy az erénynek virá
gaival Istennek illatozzam. Istenhozzád 
szent oltár, hol könnyek között erősít- 
tetém meg keresztyén hitemben.) Én 
nemsokára távozom, hogy azon körbe 
lépjek, melyet Isten számomra kijelölt; 
de áldásomat itthagyom közietek s vi
szont magammal viszem el új körömbe 
a szép és jó emlékezetet és hálás érzel
meimet. Áldd meg én Istenem ezt a 
helyet, melyet most elhagyok; ezeket 
a szerető szíveket, akiktől most el 
kell szakadnom. De áldd meg, kérlek, 
azt a kört is, amelybe most lépek: 
add, hogy a legdrágább hozományt: 
a szívnek forró s hű szerelmét vigyem 
oda s ugyanezt találjam fel választot
tamban s a kölcsönös szeretetben
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legyünk gazdagok s boldogok. Add, 
hogy vigyem el magammal azt a csoda
erőt is, mely egyedül képes a szere- 
tetet megszentelni s egyedül képes 
tartós, igaz boldogságot készíteni - 
óh add, hogy vigyem magammal a 
vallásosságot! Ez tegye templommá az 
én hajlékomat, hol békesség lakozzék, 
és áldás sugározzák ki onnan ember
társaimra. Ez tanítson meg azon szent 
kötelességekre, melyek reám várakoz
nak. Szerencsémben ez legyen védő, 
a jöhető szenvedésben pedig vigasz
taló angyalom.

Rád bízom, Istenem, magamat, a Te 
kegyes kezeidbe teszem le teljes biza
lommal jövendő sorsomat. Te hordoz
tál engemet mindeddig kegyelmesen, — 
Te leendesz ezután is az én erősségem, 
tanácsadóm s gondviselőm. Ezen édes 
hitemmel bátran lépek új pályámra. 
Mi vár ott reám ? azt nem tudom; mert 
a jövő a te kezedben van; de éppen 
azért, mert mindeneket s így az én



sorsomat is Te igazgatod, nem félek, 
sőt törhetlen reménységgel várom a 
jövendőt. Óh Atyám, légy velem, szen
teld, áldd meg szerelmünket, áldd meg 
kötendő szövetségünket! Örömünkben 
a hála, lehető bánatunkban a bizalom 
kössön minket Tehozzád elválhatatla- 
nul! Ámen.
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BÖLCSŐ MELLETT.

Az Úrnak ajándéki a gyermekek és 
az asszony méhének gyümölcse juta
lom, így tanít az írás, az én szent val
lásom s így érez az én szívem.

Magasztalja az én lelkem az Urat és 
örvendez az én lelkem az én megtartó 
Istenemben, mert megáldott Ő engemet 
az ő legjobb áldásával! Meghallgatta 
kérésemet, megsegített szükségemben, 
fájdalmimban erősített s fölmagasztalt, 
hogy életet adhattam kis gyermekem-

Buzgóság könyve. 15
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nek. Reányomtam forró csókom, e 
csókban ott van szerelmem, boldogsá
gom és hűségem. Reányomta vallásom 
is szent csókját a keresztségben, elje
gyezve őt Jézusnak. E csókban ott van 
Istennek véghetetlen nagy szerelme s 
atyai gondviselése.

Áldlak, Atyám, gyermekemért! Áld- 
lak, Atyám, vallásomért. Míg őt emlő
mön táplálom, hogy testében növeked
jék, Te óh Atyám, a vallásnak tiszta 
erejével növeled majd az ő halhatlan 
lelkét földi s égi boldogságra.

Mi sors vár rá, nem tudhatom; ke
zedben a jövő, Atyám s hogy ez a te 
kezedben van, ebben bízvást megnyu- 
goszom, mert Te mindent bölcsen s 
jól téssz gyermekeidnek javára.

Én Istenem, én jó Atyám, légy atyja 
kis gyermekemnek. Oselekedd, hogy 
mindvógiglen tiszta maradjon a szíve, 
oly tiszta és oly ártatlan és oly bol
dog, amilyen most!

Tartsd meg nekünk örömünkre, örö-
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mere a szülőknek! Tartsd meg a mi éle
tünket, hogy őt Néked szentelhessük, 
neved dicsőítésére! Ámen.

*

Reng a bölcső, halkan lendül.
Zeng az ének, lágyan zendiil; 
Gyönyörűség vagy nekem — 
Szunnyadj, drága gyermekem!

Ágyad vetve szeretetből,
Puha rózsa-levelekből,
Harmatozd meg két szemem — 
Szunnyadj, drága gyermekem!

Angyalokról álmodozzál, 
Tündérekkel játszadozzál,
Álmod édes, szép legyen — 
Szunnyadj, drága gyermekem!

Rózsa hervad, álom oszlik, 
Boldogságod szertefoszlik,
S állsz magán, mint idegen — 
Szunnyadj, drága gyermekem!

15*
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Vedd csókomban ezt a szívet,
Ezt a forrót, ezt a hívet,
Megvéd ez és Istenem —
Szunnyadj, drága gyermekem!

IFJÚ IMÁJA, KI A KATONASÁGHOZ 
MENT.

Leszakadtam szüleimnek hűn szerető 
kebeléről. Elhagytam már szülőföldem 
szép határát, hol minden hely gyer
mekkorom emlékivei van tele, én jó 
Istenem! Még visszanéz az én szemem, 
még visszasír az én lelkem; de elma
radt már a vidék s én egyre csak ezt 
sóhajtom: szülőföldem szép határa,
meglátlak-e valahára ?!

De letörlöm könnyeimet, ha fölnézek 
Rád, Atyámra s belenézek törvényedbe 
s belenyúlok a szívembe.

Az én szívem azt dobogja, hogy a 
hazát szeretni kell és a hazát szolgálni 
kell, mert jó anyánk nekünk a hon,
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jó anyánk a magyar haza s fiainak 
védniök kell, védni ésszel, szent er
kölccsel s védni, ha kell, még kard
dal is.

Szent törvényed pedig Atyám azt 
mondja, hogy minden lélek legyen hü 
és engedelmes a felső hatalmasságnak, 
mely Istentől rendeltetett. Aki annak 
ellenszegül, az Istennek szegül ellen.

Adjátok meg — Igéjében így szól 
az Úr Jézus — ami a császáré, a csá
szárnak s mi Istené, az Istennek! S Jé
zus nyomán az apostol int: a királyt 
tiszteljétek!

A szívembe írott törvény és az Isten 
szent törvénye egyaránt azt mondja 
nékem, hogy a hűség szent esküjét 
királyomhoz és hazámhoz megtartsam 
rendületlenül.

Óh Atyám, oly édes élni a hazának 
jólétéért és munkálni boldogságát a 
békesség idejében. Óh de Atyám, val
lom, érzem: édes halni a hazáért, meg
halni a szabadságért!
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Buzgón kérlek azért, Atyám, add le
rónom hazám iránt azt, ami szent kö
telesség! Buzgón kérlek, vigasztaljad 
otthon maradt kedveseimet. Buzgón 
kérlek, tartsd meg szívem gyermek
kori tisztaságát! Irányozd az én lelke- 
met Tereád és törvényedre, hogy ke
gyesen s szentül élvén, szent emléket 
vigyek haza, ha tetszésed visszavezet 
én szerető kedvesimhez!

Óvjad, áldjad szüléimét! Óvjad, áld
jad kedvesimet! Óvjad, áldjad életemet, 
királyomat s szép hazámat! Ámen.

ATYA VAGY ANYA IMÁJA, KINEK 
GYERMEKE A KATONASÁGHOZ 

MENT.

Édes Atyám, jó Istenem, Hozzád jö
vök fohászommal e szomorú napjaim
ban.

Fölneveltem gyermekemet, a te ke
gyes támogató jóságoddal neveltem föl,
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s leszakadt most kebelemről, erről a 
hű, forró szívről.

Láthatom-e őt majd újra? S ha lát
hatom, lesz-e benne örömöm oly tel
jes, édes s boldogító, mint eddig volt? 
Sok a világ csábítása, erős a harcz, a 
szív gyönge ; megharczolja-e nemesen 
az én fiam azt a harczot? A Krisztus
nak jó vitéze marad-e ő a távolban, 
mint itthon volt a szülői hűn őrködő 
szemek előtt?

Menj el vele, kisérd el őt én Iste
nem mindenhova, hogy szíve el ne 
hajoljon Tőled, Atyám, soha, soha!

Imáimba foglalom őt minden reggel 
minden este s az ón imám foglalatja: 
tartsd meg, védd meg őt, Istenem s 
hozd majd vissza örömömre!

így megnyugszom, így letörlöm érte 
hulló könnyeimet azon édes bizalom
ban, hogy szemeid, édes Atyám, hű 
szemeid vigyáznak rá.

Megvigasztal a tudat is, hogy hazánk
nak parancsára, édes hazánk védel-
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mére ment ő most el azon úton, melyre 
őt a kötelesség szólítá s a honszeretet, 
A királyért, a hazáért áldoznunk kell 
életünket és áldoznunk kell vérünket. 
Béke ölén verejtékkel, harcz tüzében 
hősi karddal munkáljuk a haza üdvét 
s védelmezzük véren szerzett alkotmá
nyát s szabadságát.

Seregeknek Ura, Isten, hajtsd e világ 
urainak szívét Hozzád, hogy igazság, 
béke s öröm lakozzanak mindenütt a 
nemzetek közt, úgy, mint a Te orszá
godban! Szűnjék viszály és háború! 
Jóakarat, egyenlőség, testvériség és 
szabadság virágozzék a népek közt.

Jöjjön el a Te országod, e mennyei 
boldog ország, minden földi orszá
gokba! Míg ez ország miáltalunk, ke
resztyén szent hitünk által, az Igének 
fegyverével s a te örök kegyelmedből 
egykor hozzánk is eljövend, addig 
Atyánk, taníts minket, — hogy bár fáj 
a szülei szív s vérzik az ő gyermeké
ért, gyermekének sorsa miatt, — ta-
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níts minket csöndes szívvel megnyu
godnunk a felsőbbsóg akaratán; aki 
ennek ellenszegül, Teellened szegülne 
az, mert óh Uram, Te akarod, hogy le
gyen a jó rend végett köztünk felső 
hatalmasság.

Uram Isten, kérlek Téged, igazgasd 
úgy fiam szívét, hogy legyen hü a ki
rályhoz s engedelmes a hazának!

Uram Isten, kérlek Téged, igazgasd 
úgy fiam szívét, hogy szülői kéréseit 
ne feledje a távolban!

Uram Isten, kérlek Téged, halld meg 
az én áldásomat, melyet sírva könyö
rögtem eltávozott gyermekemre! Add, 
ép testtel, ép lélekkel s tiszta szívvel 
jöjjön meg ő s úgy zárhassam kebe
lemre ! Ámen.
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ÖREGEK IMÁJA.

Mélyen megindult kebellel és hálás 
szívvel hajtom meg én reszkető tér
deimet te szent színed előtt, Atyám! 
Mint a tengernek fövénye, olyan meg
számlálhatatlan a te kegyelmed én- 
hozzám. Hogyha el-elgondolkodom a 
régen elmúlt időkről, lehetetlen, hogy 
ne lássam hatalmadnak, jóságodnak s 
bölcseségednek nyomait. Mint homá
lyos éjszakában a tündöklő tiszta csil
lag : az én életem pályáján úgy ragyog 
a te szerelmed és örök gondviselésed. 
Mennyit, mennyit botlottam én ! S Te 
mindig megbocsátottál. Mennyi válto
zott körülem s Te mindig ugyanaz 
voltál. Hányszor kellett csalatkoznom 
emberekben, barátimban, csak Teben- 
ned nem csalódtam, óh szent Atyám, 
soha, soha! Mily sok mindenek el
hagytak, egyedül Te nem hagytál el, 
még akkor sem, óh jó Atyám, mikor 
án elhagytalak is. Olyan édes megval-
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lanom, hogy a megfutott nagy úton a 
mi igaz békességet s vigasztalót tapasz
taltam, mindazt Benned találtam fel.

Óh fogadd el buzgó hálám, melyet 
életem estvéjén meggyujtok most ál
dozatul véghetetlen jóságodért! Vedd 
kedvesen fogadásom, hogy azt a kis 
időt, melyet még nekem adsz kegyel
medből, bűnbánatban, megtérésben kí
vánom én eltölteni.

Te magad adj erre erőt, erőtlennek, 
én Istenem! Ne, óh ne vess el enge- 
met az én vénségem idején; mikor 
elfogy az én erőm, Atyám, ne hagyj 
el engemet! Jó Atyám, Te tanítottál 
engem gyermekkorom óta; minden- 
napiglan hirdetem a te csudadolgaidat.

Óh, mily ékes, szép korona Uram 
az a vénség, amely utaidban találta
ik  ! Mily szép, kinek hajfürtéi tisztes
ségben őszülnek meg és mily szép, aki 
ősz haját tisztességben hordja sírig!

Óh Atyám, ki tudója vagy ifjúságom 
csorbáinak, — óh Atyám, ki tudója
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vagy, hogy test és vér én telkemet 
igen sokszor porba rántá: emeld égre 
ősz fejemet s koronázz meg kegyel
meddel, hogy az odafennvalókat ke
ressem nagy kívánsággal!

Óh Atyám, ne emlékezzél bűneim
ről, amelyeket ón valaha elkövettem 
s melyekkel megbántottalak! Vesd azo
kat irgalmadnak mérhetetlen tengerébe, 
rejtsd Megváltóm sebeibe s véghetet- 
len érdemébe!

Add Simeon sorsát nekem, hogy ne 
lássak addig halált, míg teljesen meg 
nem látom hitemmel én Krisztusomat! 
Hadd tanuljam meg Őtőle az üdvösség 
esméretét, mely vagyon mi bűneink
nek örök bocsánatja által s áldhassa
lak Istenemet, mondván: mostan bo- 
csájtod el a te szolgádat, óh Uram, 
békességgel, óh mert látták szemeim 
az Idvezítőt!

Legyek, mint a kegyes Anna, ki az 
Úrnak templomában éjjel-nappal szol
gái vala az Istennek imádsággal és
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vallást tőn a Krisztusról és szólt vala 
Őfelőle nagy örömmel mindeneknek. 
Szomjúhozzad, óh én lelkem, te is az 
Úr szent hajlékát. Ha e világ tán el
foglalt éltem lefolyt idejében és meg
fosztott az örömtől, mely vagyon én 
Istenemben: életemnek alkonyára süs
sön a hit szép sugára; keressem az 
égi jókat, amaz örökkévalókat s ha 
jön végem, üt az óra, mely engem int 
bucsuzóra, aludhassam békességben s 
éljek örök üdvösségben Jézusomnál, 
fenn az égben! Ámen.

SZOLGÁK IMÁJA.

Hatalmas Isten, mennyei szent Atyám 
ki mindeneknek, uraknak és szolgáknak 
egyiránt Uruk vagy s mindenkinek ki
szabtad teendőjét és kötelességét e földi 
életben, Tehozzád emelem szívemet.

Te intézed hatalommal, bölcseséggel 
és jósággal minden ember sorsát; a
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Te szent akaratod állított engem is e 
szolgálatba. Nem lealázó a szolgálat, 
mert nem csak azok, akik parancsol
nak, hanem azok is, akik engedelmes
kednek; nemcsak a gazdagok, hanem 
a szegények is mindnyájan együtt 
munkálkodó szolgák vagyunk Teelőt- 
ted. Az én rendeltetésem e földi élet
ben az, hogy engedelmeskedjem és 
híven munkálkodjam. Az engedelmes
ség és hűség legyen az ón szép eré
nyem. Te intesz, óh Uram, a Te szent 
vallásodban erre engemet. Te szólsz 
így: szolgák, a ti uratoknak engedel
mesek legyetek minden félelemmel, 
nemcsak a jóknak, hanem a kemények
nek is ; igyekezzetek, hogy mindenek
ben azoknak kedvesek legyetek és 
ne legyetek beszéddel ellenkezők! Te 
szólsz így: a sáfárban az kívántatik 
meg, hogy mindenben hívnek talál
tassák. íme, Uram, a Te szolgád hallja 
a Te szódat s követni akarom a Te 
parancsolatodat. Te segélj meg enge-

L'38
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met, én Istenem, ezen szíves föltéte
lemben és jó szándékomban!

Te taníts arra is, hogy az én szolgá
latomat ne csupán a külső jutalomért 
tegyem, hanem azon belső jutalomért, 
melyet a jó lelkiösméret ád s azon égi 
jutalomért, mellyel, Atyám, Te jutal
mazod meg a híven munkálkodót. Hogy 
e jutalmat elvehessem, mindenkor kész
séggel és örömmel teljesítem a rám
bízott munkát az Űrért, Teóretted, én 
Atyám, a Te parancsolatodért, meg
gondolván, hogy amit az én földi 
uram reám bízott, azért felelős vagyok 
Tenéked is, mennyei Uramnak.

Kérlek, én jó Istenem, adj megelé
gedést az én alacsony sorsomban! 
íme, a dicsőségnek Ura szolgai formát 
vön magára, az én Uram Jézusom sze- 
retetben szolgált mindeneknek. Add 
megértenem, hogy ez alacsony sorsban 
is kedves lehetnék én Teelőtted és az 
emberek előtt! Add megértenem, hogy 
Te, ki nem a gazdagságot, hanem a
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szív tisztaságát nézed, a szolgálatban 
is gyermekeddé fogadod azt, kit arra 
méltónak tartasz.

Kérlek azért, irts ki az én szívemből 
minden tisztátalan indulatot, hogy ne 
nézzek irigyen azokra, kik nálamnál 
e világ szerint tiszteletesebbek; mert 
akinek többet adtál, attól többet is 
kivánsz elő. Ne engedj soha az én 
sorsom ellen zúgolódnom, hanem cse- 
lekedd, hogy szorgalmam és hűségem 
által mind az ón földi uramnak, mind 
a Te szent tetszésedet megnyerhessem! 
Boldog szolga az, akit az Úr, mikor 
megjövénd, az ő tiszti szerint talál 
cselekedni.

Hadd lehessek én ily boldog szolga 
s mind világi, mind erkölcsi életemre 
nézve hallhassam egykoron a Te hely
benhagyó szavaidat: Jól vagyon, jó és 
hív szolgám, a kévésén hív voltál, 
többre bizlak ezután, menj bé a Te 
Uradnak örömébe! Ámen.



Család 241

UTAZÁS ELŐTT.

A Te nevednek segítségül hívásával, 
édes atyai őrizetednek erős hitével 
indulok utamra, óh én édes Istenem!

A Te kezedben van sorsom és éle
tem. Ha a múltra visszanézek, min
denütt ott látom a Te hű gondviselé
sedet, mely bölcsen és javamra igaz
gatott mindeddig mindeneket. Mély 
alázattal ismerem el, hogy az egész 
világon senki és semmi sem őrizhetne 
meg engemet, ha a Te őrködő szemeid 
nem vigyáznának reám; s viszont mély 
hálával és édesen vallom be, hogy Te 
bármi sors ellen s bármily veszélyben 
is hatalmas és jó vagy, hogy a Benned 
bízókat megtartsd kegyelmesen. Hozzád 
fordulok azért teljes bizalommal most 
is, én őrző pásztorom, gondviselőm, 
vigyázom, megtartóm, óh én Istenem! 
Magammal viszem, szívemben hordo
zom a Tebenned, mint erős kősziklámba 
vetett hitemet és bizodalmamat: óh jöjj

Buzgóság könyve.
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el velem Te is s légy vezérem, út
mutatóm az én ösvényemen! Jöjjön el 
velem a Te gondviselésednek őriző, 
szerelmednek védő és jóságodnak vi
gasztaló angyala, hogy ezek járjanak 
tábort körülöttem.

Segíts meg engemet föltett jó czélom- 
ban. Tartsd meg egészségemet, védel
mezz gonosz indulatu emberektől s 
őrizd meg szívemnek tisztaságát és 
békességét. Hordozz és hozz vissza 
engemet szerencsésen kedveseim kö
rébe !

Óh mindenütt jelenvaló, ki az egész 
világot látod egy szempillantás alatt: 
buzgón kérlek még Tégedet, légy védő
jük, pártfogójuk és kegyelmes gond
viselőjük az én itthon maradó kedve
seimnek is. Fedezd be őket a Te vég- 
hetetlenszerelmednek szárnyaival, hogy 
semmi ártalom ne érje őket. Adjad, 
hogy majd áldott vezérleted alatt vissza
térve, örömben és kívánatos békes
ségben köszönthessem minden hozzám-
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tartozóimat, s a szeretetnek csókja és 
az örömnek könnyei mellett csókol
hassuk a Te atyai védő kezedet, s a 
hála könnyei között dicsérhessük a Te 
örökkévaló jóságodat! Ámen.

Kegyes őrző pásztorom,
Légy vezérem útamon; 
Bizodalmám csak Te vagy,
Kérlek, engem el ne hagyj!

Nappal légy az én napom,
A sötétben csillagom;
Állj a vészben pajzsomul,
S lábam meg nem tántorul.

Óh légy nékem mindenem 
Utaimban, Istenem,
S hozz majd vissza engemet, 
Hogy áldhassam szent neved! *

*

16«
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VISZONTAGSÁGOS UTAZÁS UTÁN.

Szívbéli örömmel s buzgó hálával 
borulok le előtted, óh én kegyelmes 
Istenem! Itthon vagyok újra kedve
seim körében, a kikre oly sokszor s 
oly aggódva gondoltam utazásom ve
szélyei között, hogy láthatom-e őket 
még viszont! Ah, mi az élet s az élet
nek minden szerencséje és boldogsága! 
Mily változó és bizonytalan itt minden. 
Egyedül a Te jóságod és kegyelmed 
állandó, óh nagy Isten! Most is, óh 
Atyám, mennyi veszélyben forgott éle
tem, sorsom s mindazoknak sorsa, 
akiknek szívét s életét az enyémhez 
kötötte a Te szent akaratod. S midőn 
már azt hivém, hogy nincs menekvés, 
midőn velem együtt többen kiáltottak 
így: Uram, tarts meg minket, mert el
veszünk ! Te kegyelmesen megszaba
dítottál s megtartottál végetlen szere- 
tetedből. Óh, mélyen érzem az én érde
me tlen voltomat, mélyen érzem a Te
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nagy szerelmedet s azon nagy áldást, 
melyet velem cselekedtél. Mit adjak 
Néked, óh Atyám ? Hogyan háláljam 
meg jóságodat? Nekem nincs semmim, 
csak Téged szerető hálás szívem; ezt 
adom Néked, szent Atyám, fogadd ezt 
kegyelmesen. Nem szűnik meg szívem 
Tégedet áldani, életem Tégedet dicsőí
teni, végső lehelletemig.

Életemnek minden idejében velem 
lesz azon édes hitem, mit most bol
dogan tapasztaltam, hogy Te nem 
hagyod el a benned bízókat.

Engedd Atyám, hogy átengedjem 
magamat azon édes örömnek is, mely- 
lyel kedveseimben s ők bennem örül
nek. Óh kösd össze szíveinket most is 
erősbödő szeretettel és hűséggel!

Áldd meg Atyám azokat is, kik ve
lem együtt veszedelemben forogtak s 
akik talán még most is abban vannak. 
Vidd ki őket a veszélyből s hordozd 
őket a Te karjaidon, vezesd őket ked
veseik körébe, hogy velem együtt ők
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is megindult hálás kebellel magasz
talják a Te atyai hű őrizetedet s gond
viselésedet! Ámen.

JÓLÉTBEN.

Minden áldásnak kiapadhatatlan kút
feje, szent Isten! Tőled száll alá min
den jó adomány és tökéletes ajándék. 
Téged illet a hálaadás és dicséret mind
azon javakért,melyeket az emberek közt 
a Te ingyen-jóvoltodból kiosztogatsz.

Te ajándékoztál meg engemet is a 
Te földi javaiddal. Óh add megérte
nem, jóságos Atyám, hogy ezen Te 
javaidat azért adtad én kezeimbe, hogy 
velük bölcsen és jól éljek. Mert mit 
használna az énnékem, ha mind e vi
lágot megnyerném is, az én lelkemben 
pedig kárt vallanék?

Kérlek Tégedet, óh áldásoknak Atyja, 
ha adtál földi jót, adj ahhoz bölcs el
mét, istenfélő szívet is !



Család 24 7

Adj bölcseséget és istenfélelmet, hogy 
meg ne feledkezzem Terólad és égi 
czélomról!

Adj bölcseséget és istenfélelmet, hogy 
meg ne vakítson a veszendő gazdagság 
és szemeimet le ne vegye ama romol- 
hatlan mennyei javakról!

Adj bölcseséget és istenfélelmet, hogy 
el ne bízzam magamat s meggondoljam, 
hogy semmit nem hoztunk e világra, 
kétség nélkül semmit ki sem vihetünk.

E végre csak azért könyörgök, én 
Istenem, hogy tiszta és jó lelkiismére
tem légyen és gazdag lehessek Teben- 
ned az élő hit és jó cselekedet által!

Távoztass azért tőlem és irts ki szí
vemből minden kevélységet, telhetet- 
lenséget és önző magánakvalóságot. 
Inkább vedd el minden vagyonomat, 
semhogy ezen bűnök rútítsák lelke- 
met!

Ajándékozz meg engemet alázatos
sággal, megelégedéssel s a szeretetnek 
áldott leikével, hogy földi gazdagságo-
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mat olyan eszköznek tekintsem, me
lyet jó czélra kell fordítanom.

Ha szükölködőt látok, óh nyisd meg 
az én szívemet és kezemet irgalomra 
és jóltevésre. Add ismernem és érez- 
nem azon nagy örömet, mely a jól- 
tevésből fakad. Egy könnycsepp, a hálá
nak könnycseppje a szegény szeméből 
többet ér minden csillogó aranynál. 
Add, hogy lehessek gazdag lélek sze
rint, gyámolítván a Te szegényidet! 
Olts szívembe lángoló buzgóságot egy
házam iránt, hogy annak oltárára öröm
mel tegyem le adományomat, kedves 
áldozatul Tenéked! Olts szívembe lán
goló szerelmet hazám iránt, hogy se- 
géljem ennek iskoláit, árváit, betegeit 
és minden szent czélú közintézeteit!

Mindenek felett pedig cselekedd, 
hogy az én kedves családomban okos
ság, békesség és vallásosság által le
rakhassam a boldogság alapköveit. Mit 
ér a gazdagság bölcseség nélkül? Mit 
ér a temérdek kincs békesség nélkül ?
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Mit ér minden világi szerencse a szív 
csendessége és a Te félelmed nélkül?

Óh Atyám, ki megáldottál engem a 
Te földi javaiddal, áldj meg a Te égi 
áldásaiddal is ! Á földi vagyon elfogy
hat, de a mennyei soha el nem nnílik, 
sőt átkisér ez ama jobb hazába is. Hadd 
halljam, szent Atyám, ama napon, mi
kor szent Fiad ül az ő dicsőségének 
királyi székiben, hadd halljam ezen 
szavait: Jertek el én Atyámnak áldot- 
tai, bírjátok az országot, mely megké
szíttetett néktek e világ fundamentu
mának felvettetése előtt; mert éheztem 
és ennem adtatok; szomjuhoztam és 
innom adtatok; utonjáró voltam és bé- 
fogadtatok engemet. Mezítelen voltam 
és megruháztatok engemet; beteg vol
tam és meglátogattatok engemet; fo
goly voltam és énhozzám jöttetek. Bi
zony mondom néktek, amit cseleked
tetek 'eggyel az én kicsiny atyám
fiái közül, énmagammal cselekedtétek! 
Ámen!
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SZEGÉNYSÉGBEN.

Tégedet kereslek, Istenem, meid ha 
a te kegyes szárnyaid árnyékában pi
henhetek, elfeledem az életnek minden 
törődését, minden gondját, minden 
nyomorúságát és feltalálom Benned 
békességemet. Tégedet kereslek, mert 
akik Téged szorgalmatossággal keres
nek, meg is találnak Tégedet.

Tégedet kérlek, Istenem, az én kö
nyörgéseimben, mert ha kételkedés 
nélkül való hittel járulok Tehozzád, 
elveszem a Te szent kezeidből mind
azt, valamit lelkem óhajt: a csen
des megelégedést és szívbeli nyugo
dalmat. Tégedet kérlek, mert valamit 
kérendünk a mi könyörgésünkben, ha 
hiéndünk, elvesszük azt.

Óh mily édes megnyugodnom, ne
héz viszontagságim között is, a te atyai 
hű gondviseléseden. Jól tudom, Atyám, 
hogy Te szerzed mind a gazdagot, 
mind a szegényt s hiszem, hogy ezzel
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is bölcs és jó a Te czélod. Hiszem, 
hogy lelkem javára van rajtam e sze
génység, — hiszem, hogy eltartasz Te 
engemet, eltartod kedvesimet.

Az Úr gondot visel. Gondot viselsz 
Te, óh Atyám, minden teremtményeidre 
s ezek között énrólam s kedvesimről 
is. Te, ki az égi madarakat, melyek nem 
vetnek, sem aratnak, sem a csűrben 
nem takarnak, kegyesen eltartod, — 
Te, ki a mezei liliomokat, melyek nem 
munkálkodnak és nem fonnak, ékesen 
ruházod: nemde nem sokkal inkább 
eltartasz s ruházol engemet, csak ki
csinyhitű ne legyek.

Óh erősítsd, ón Istenem, az én Ben
ned s atyai hű gondviselésedbe vetett 
bizodalmamat! Taníts engem, Atyám, 
hogy jobb a kevés a Te félelmeddel, 
hogynem mint a temérdek kincs, ahol 
háborúság vagyon! Taníts, hogy nagy 
kereskedés az isteni szolgálat az elég
séggel! Taníts, hogy akik meg akar
nak gazdagulni, esnek kísérteibe és
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tőrbe és sok balgatag és káros kíván
ságokba, melyek bémerítik az embere
ket a halalálos veszedelembe.

Csak Véled, csak Benned, csak val
lásodban legyek gazdag, csak a Te jó
ságodban és szent Igéd áldásaiban le
gyen bővelkedésem, csak hitem és re
ményem el ne fogyjon, csak olyan 
indulat legyen bennem, amilyen volt 
az én Jézusomban, ki szegénységben 
született, élt és halt s mégis sokakat 
gazdagított: akkor Atyám gazdag le
szek s boldog, igen boldog!

E végre gazdagítsd az én szívemet 
a Te lelki áldásaiddal, tarts meg a te 
igaz ösvényeden, hogy se a gazda
gokra irigy szemmel ne nézzek, se a 
más vagyonát hamisan s gonoszul el 
ne kívánjam, se sorsom ellen ne zúgo
lódjam, hanem munkámat s kötelessé
gemet híven végezzem! így édes lesz 
és tápláló az a falat kenyér, melyet 
orczám verítékével a becsület útján 
keresek, hálaadással fogyasztok s köny-
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nyeimmel áztatok. Ki soha könnyekkel 
nem sózta falatját, nem ismeri az még 
az irgalom Atyját.

Mindazáltal kérlek, felettébb való sze
génységgel is ne látogass meg enge- 
met. Szegénységet vagy gazdagságot 
ne adj nekem, Atyám; táplálj engem, 
hozzám illendő eledellel, hogy meg
elégedvén, meg ne tagadjalak és azt ne 
mondjam: kicsoda az Úr? Se pedig 
megszegényedvén, ne lopjak, végezetre 
gonoszul éljek az én Istenem nevével! 
3 Csak erőt adj a munkához, csak ál
dást adj a munkára, adj megelégedést, 
hitet, adj türelmet és jó reményt s áld- 
lak szegényes sorsomban, melybe en
gem helyeztettél.
= Ha nem adtál gazdagságot, megmen
tesz a kevélységtől, mely jár a meg
romlás előtt. S ha szegény sorsba he
lyeztél, adj nékem a szegénységgel, 
kérlek, alázatos szívet, mely a tisztes
ség előtt jár!

Ki engem itt megaláztál, magasztal]
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fel Atyám amott, hol az igazak fény
lenek és az itt alant szenvedő Lázá
rok vigasztaltalak, a mennyországban 
örökké! Ámen.

*

Szegény ember vagyok, az Isten is tudja, 
Nem könnyű szegénynek az ő vándorútja, 
Kenyerének javát ki elfogyasztotta,
S annak is a felét könnyeivel sózta.

De én nem panaszlok. Szívemet Te látod, 
Ki eddig eltartád e kedves családot,
Én kis cselédimet aki pártul fogtad,
Óh Atyám s jósággal őket megáldottad!

Sokszor, mikor esett a munka hiába, 
Sokszor belenéztem a szent Bibliába,
Ahol van az írás az égi madárról,
S a mezőnek ékes, szép liliomáról.

S mindannyiszor mélyen el kelle pirulnom, 
S önkénytelenül is arczra leborulnom,
S hitemet, szívemet — most bajra amely kész 
Úgy megerősítő egy láthatlan, szent kéz.
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A Te kezed volt ez, gondviselő Isten,
Most is ez van rajtam, hogy áldjon, segítsen; 
Ez törli szelíden verejtékem gyöngyét,
S két síró szememnek permetező könnyét.

Ez gyújtja világját biztató reménynek, 
Oszlatván sötétjét jövő éjjelének.
Ez tart fenn, ez emel, ez áld, ez vígasztal, 
Szívem ezért Téged örökké magasztal!

Ámen.



KERESZTVISELÉS.

SZOMORÚSÁGBAN.

Óh ón vigasztalásomnak Istene, meny- 
nyei édes Atyám! Jövök Hozzád sebhedt 
lelkemnek igaz fájdalmával; jövök Hoz
zád szükségemben, tanácsért, erőért 
és szabadulásért. Légy áldott, hogy 
megismertetted Magadat énvelem s 
most, mint a Te gyermeked, gondvise
lésednek szárnyai alá menekülhetek. 
Óh, mert hacsak a nevedet ejtem is 
ki, már szűnik kétségem; ha Rád gon
dolok is, már oszlik körülem a homály, 
s Benned vetett reményem besugarazza 
a borús jelent és titkos jövőt.

Nem sorolom elő szívemnek minden 
baját Előtted, óh Mindentudó, hiszen 
Te jól tudod, miért remeg, mitől fél 
és mit óhajt ez a sokat hánykódó szív.
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Csak arra kérlek buzgósággal Tégedet: 
nyugtass meg és békíts ki sorsommal! 
Alázattal ismerem el, hogy sokat vé
tettem Ellened s méltán megérdemlem 
sujtoló vessződet! Óh de Te nem is az 
én bűneimért versz engemet, hanem 
lelkemnek igaz javára. Megdorgálod 
Te azokat, akiket szeretsz. Vállamra 
is azért adtad a keresztet, hogy erő
södjem alatta; szívemet azért kesereg- 
teted, hogy tisztuljon a szenvedések 
próbatüzében; életemnek ösvényét azért 
raktad ki tövisekkel, hogy a pálmát 
elnyerhessem. Óh, nem nyitom meg 
számat zúgolódásra, sőt alázattal dicsek
szem Előtted az én nyomorult álla
potomban, hogy méltónak ítéltél en
gemet a szenvedésre s ez által a dicső
ségre. Lelkem elé állítom a szenvedő 
Jézust, midőn felkiált: Én Istenem, én 
Istenem! miért hagyál el engemet ? S 
Véle sóhajtva e szavakat, minden sóhaj
jal szűnik keserűségem. Lelkem elé 
állítom Őt, midőn imádkozik: Atyám,
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ne úgy legyen, amint én akarom, ha
nem amint Te akarod! S véle együtt 
imádkozva, édesen nyugszom meg 
Benned, én jó Istenemben.

Kérlek, tarts meg e hitemben, tarts 
meg ez édes bizalomban engemet mind
végig ! Űzz el tőlem minden kétséges 
gondolatot és elcsüggedést s engedd, 
hogy midőn körülöttem zúg az élet 
tengere és sajkámat elnyeléssel fenye
getik a habok, Benned fogózzam, mint 
erős kősziklámban, az én hitemnek 
karjaival! Nem szégyenül az meg, aki 
Te benned veti reménységét. Benned 
vetem minden reményemet, óh én erős
ségemnek Istene! Te voltál gondvise
lőm és szabadítom eleitől fogva. Te 
fogsz engem megvédelmezni s meg
gyógyítani most is. Te cselekszed, hogy 
eljöjjön az idő, melyben víg örömmel 
adok hálát atyai pártfogásodért s köny- 
nyeim közt köszönöm meg azon nagy 
szerelmedet, melyet sújtó vessződbe 
rejtettél.



Keresztviselés 259

E szép jövő reményével béketűréssel 
hordozom keresztemet; várok, bízom, 
imádkozom s híven teszem én mun
kámat, melyet reám bíztál.

Adj nékem erőt, erőnek Istene s csak 
azt ne hadd felednem, hogy Te az én 
Atyám s én a Te gyermeked vagyok, 
szent Fiad, a Jézus által! Amen.

*

Istenem! csak benned nyugszik meg 
az én lelkem,

Te vagy erős sziklám, Te szabadítsz 
meg engem.

Bár az ég rám omlik,
Föld alattam romlik,
Te vezérelsz ügyemben.

Leáldozott immár az én fényes világom, 
Ellenem tör minden e nyomorult 
Dűlő falként állok, világon.
Remegek és várok 
S szent nevedet kiáltom.

1 7 *
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Merő hívság s búbaj mind a sírig ez 
élet,

Bujdosván az ember, a legjobb is el
téved

Isten, igaz bírám,
Kegyelmesen nézz rám,
Mert csak benned remélek.

Emberekben nincsen, csak Istenben, 
bizalmam,

Van okom, hogy én Őt jónak higyjem 
és valljam.

Benne bízzék minden,
Mert egyedül Isten 
Vigasztal meg a bajban.

Színed elé mégis hogyan merjek én 
menni ?

Kevesebbet érek előtted, mint a 
semmi.

Óh édesíts Hozzád,
Hogy láthassam orczád’,
S tudjam a bűnt letenni!
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Azt a szót, mit egyszer kimondottál, 
szent Fölség,

Meghallottam többször, hallja meg azt 
a föld s ég:

Egyedül az Isten 
Hatalmas fenn s itt lenn,
S csak övé a dicsőség!

Nála van a jóság s kegyelmesség, csak 
Nála,

Ő királyi székén irgalom a pálczája. 
Megfizet Ő néked,
S eltörüli vétked —
Övé legyen a hála!

MEGHIÚSULT REMÉNY UTÁN.

Óh mindeneket bölcsen igazgató szent 
Fölség, mennyei édes Atyám! Sírva 
borulok le a Te színed előtt s bánatos 
szívvel keresem a Te orczádat. Légy 
áldott azon nagy áldásért, hogy előtted 
kisírhatom magamat; légy áldott, hogy
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midőn az egész világ elhagyni látszik 
engemet, Te mindvégig hű maradsz 
énhozzám s midőn reményem csilla
gára homály borul, a Te szerelmed 
akkor is besugározza életemnek kietlen, 
sötét ösvényét.

Pirulva ismerem el, hogy nem vagyok 
méltó ezen Te nagy kegyelmedre; mert 
csak a napokban is mennyire ragasz
kodtam olyanhoz, mennyire bíztam 
olyanban, mely földi, töredékeny, hiú 
és elmúló. Bevallom, hogy míg a re
ménység szép szerencsével biztatott, 
erre vetém szemeimet s nem tartám 
azokat Reád függesztve. Kérlek, jó 
Istenem, taníts meg engemet, hogy 
ezután Benned vessem minden remé
nyemet, hogy soha meg ne szégye
nüljek.

Most pedig óh Atyám, jövel és vigasz
talj meg engemet szomorú ügyemben. 
Erősítsd az én hitemet, hogy el ne 
csüggedjek s ne szaporítsam elégedet
lenséggel és zúgolódással az én külön
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ben is keserves sorsomat. Mondd az 
én lelkemnek, hogy így van jól, amint 
Te rendelted s nem úgy, amint én 
reméltem. Nyugtass meg, hogy nem 
értve is bizalommal béküljek ki a Te 
szent akaratoddal. Bizonyára bölcs és 
jó czélod van énvelem s jómra lesz, 
hogy megaláztál engemet. Törüld le 
az én könnyeimet, óh csillapítsd le 
háborgó lelkemet s taníts, oktass, add 
tudómra, hogy akkor volna okom a 
nagy bánatra csupán, ha a Te kegyel
medből kiesném; s viszont minden csa
pás, minden meghiúsult reménység 
miatt sincs okom keseregni, míg érzem, 
míg tudom, hogy a Te kegyelmed 
takar, véd és hordoz engemet. Oh, 
Atyám, ezen Te kegyelmedért könyör- 
gök én. Ám vegyen el a világ tőlem 
mindent, csak Te maradj meg nekem; 
ám hiúsuljon meg minden földi remé
nyem, csak Te légy az én reménysé
gemnek erős kősziklája! Ámen.
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SZENVEDŐ IMÁJA.
Atyám, űzd szét bús éjszakám, 
Szép napodat derítsd reám,
S add, verjen benned gyökeret 
A Hozzád hajló szeretet!

Szívem nyugalomért eped 
És várja segedelmedet.
Ne várj Atyám, soká vele,
Mert lelkem elcsügged bele!

Gyógyítsd meg e beteg szívet, 
Erősítsd meg térdeimet,
Lásd meg fáradt lelkem baját, 
Halld meg epedő sóhaját!

Bár méltó Rád nem lehetek,
De a mióta szenvedek:
Gyarló szolgádnak kebele 
Oly szent érzéssel van tele!

Homály fog bó körös-körül, 
Mikéntha volnék egyedül;
Nincs oltalom, nincs menedék, 
Csak egy ajtó van nyitva még.
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Kegyelem ajtaja, Te vagy!
Óh Uram, zörgetek, ne hagyj!
El nem bocsátlak Tégedet,
Míg meg nem áldasz engemet! Ámen.

KERESZTVISELÉSBEN.
— Kempis. —

Tűrd kereszted mindhalálig, 
Legyen példád Jézusod;
Jobb, ha szemed könnyben ázik, 
Mintha rád nap mosolyog.
Bár nehéz az élet terhe,
Ez tanít, hogy nézz a mennyre, 
Véle nyertes lesz szived,
S boldogít majd szent hited.

Örvendeznek nagy hitednek 
Az ég minden angyali;
Más is példás életednek 
Nem tud ellenállani.
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Nemes harczban szép a pálya, 
Jézusé így lön a pálma;
Koronád lesz, hűnek ott,
Jézus mennybe így jutott.

Az aranyat tűz próbálja,
Hogy leváljék a salak:
Szenvedés a hit próbája,
Hogy megtisztulj az alatt, 
így léssz Jézus tanítványa, 
Ellenidnek is barátja,
Jóra buzgó és nemes,
Szívben, tettben egyenes.

Bízd Istenre mindhalálig 
Jámbor szívvel magadat,
S szenvedésed üdvre vábk,
Ha bizalmad hű marad;
Mit az Úr nyújt, azzal érd be,
S tied lesz az örök béke;
Keskeny útról le ne térj,
S tied lesz a menny, ne félj! Ámen.
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SZOMORÚ ESETBEN.

Nagyhatalmú szent Isten! a Te kezed
ben van sorsunk, életünk és minde
nünk. Te akarod és áldás terem minden 
lépten-nyomon, — Te akarod és köny- 
nyeink hullnak ösvényünkön. Te adtál 
nékem is szép napokat, melyekben 
boldogságtól dobogott fel a szívem; 
Te vontad most szép napomat homályba. 
Könnybe borult szemmel, aggódó szív
vel borulok szent zsámolyodhoz s kere
sem a Te szent színedet. Nem számlálom 
elődbe aggodalmaimat, mert Te jól 
tudod, mitől fél, miért remeg keblem 
nagy busulásomban. Panaszra sem 
nyitom meg ajkamat, mert én bűnös 
vagyok, Te pedig Szent vagy, Te Atyám 
vagy, én gyermeked vagyok. Csak arra 
kérlek, édes Istenem, adj énnékem most 
olyan szívet, hogy nem értve is meg
nyugodjam akaratodon s teljes bizo
dalmát vessek a Te bölcseségedbe és 
jóságodba. Kérlek, szolgáltasd az én
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bánatos helyzetemet arra, hogy szívem 
ne csüggjön szerfölött e világon, hanem 
Tebenned keressem állandó, igaz bé
kességemet !

Vigasztalj meg engemet azon édes 
hittel, hogy mind jó, amit Te cselek
szel s engedd látnom e homályban a 
reménynek csillagát!

Miért hagytad el, óh én lelkem ma
gadat és miért busongasz énbennem? 
Várjad az Istent, mert még én hálákat 
adok néki, mert ő az én orczámnak 
megszabadítója és ő nékem Istenem! 
Ámen.

VÁLSÁGOS HELYZETBEN.

Életemnek kormányzója, bölcs és 
jóságos Istenem! E napot választottad 
ki a futó napok sorából, ezt az egyet
lenegy napot, amelytől földi szeren
csém és világi jólétem függ. Szeren
csére nem építek, mert embernek bol
dogságát forgandó sors nem hordozza.
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Szívemben van s Tebenned van, én 
Istenem, boldogságom s a szerencse 
romjain is, életben és halálban is, bol
dog vagyok végtelenül, ha Tehozzád 
csatlakozom. — Mindazonáltal beisme
rem, hogy sok jóra lehet eszköz, tiszta 
kézben, bölcseséggel a szerencse s 
földi jólét. Megbízol-e én jó Atyám 
bennem, a Te gyermekedben ? Ha meg
bízol, fordítsd felém a szerencsét, add 
kezembe a jólétet; de vele tiszta szívet, 
bölcseséget s embertársaim javáért hűn 
lángoló szeretetet! Engedd Atyám föl
ismernem, hogyha sokat bízol reám, 
hogyha sokat adsz kezembe, sokat is 
kívánsz én tőlem. Azt kívánod, hogy 
meglévén eszközeim, egész tűzzel s 
buzgósággal éljek azon feladatnak, 
amelyre engemet elhívtál. Embertár
saim szeretete, szegényeknek segélése, 
családomnak, egyházamnak, hazámnak 
boldogítása s szent neved dicsőítése 
legyen életemnek czélja, ha rám földi 
áldásidat halmozod, édes jó Atyám!
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Ha pedig azt akarod, hogy remé
nyem meghiúsuljon, nyugtass meg 
akkor engemet, óh mindeneket böl
csen és jól rendelő örök Felség, azon 
édes gondolattal, hogy az én lelkem 
javára s üdvösségemre vonod meg 
tőlem Te kedvezésedet.

Ne hagyj akkor is csüggednem s sze
relmedben kételkednem; hanem hajtsd 
az én szívemet Atyám egészen Te- 
hozzád, hogy Tebenned találjam fel 
igazi boldogságomat és egyedül csak 
Tebenned vessem minden reményemet!

Amiképen Te akarod, óh kegyes 
Atyám, legyen úgy; mert elhittem én 
lelkemben, hogy bármiként téssz is 
velem, úgy lesz az igaz javamra és 
örök dicsőségedre! Ámen.
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MOSTOHA IDŐJÁRÁSKOR.

Óh én gondviselő mennyei szent 
Atyám, ki nemcsak teremtőd e világot 
s e világon levőket, hanem jóságod 
által el is tartod a Te teremtményeidet: 
gyöngesógem érzetében s Tebenned 
vetett hittel magamat megalázva járu
lok Tehozzád s könyörgök a Te ke
gyelmes megtartásodért. Elismerem, 
hogy nincsen énbennem sem erő, sem 
tehetség, sem érdem; hanem egyedül 
Te vagy az, aki munkámat ingyen, 
kegyelmedből megoldod.

Óh légy kegyelmes hozzánk ez idő 
szerint is, midőn szántóföldeink, sző- 
leink s mezeink gyümölcsét és remé
nyét veszedelemmel s pusztulással fenye
geti az időjárás.

Te tudod szent Atyánk, hogy míg 
e testben vagyunk, szükségesek nekünk 
a földi javak, táplálásunk, ruházatunk 
és életünkre.

Tudjuk s mély fájdalommal ismer
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jük el, hogy bűneinkért megérdemel
nénk, hogy rólunk atyai kezedet le
vedd és vessződdel dorgálj: mindaz- 
által kérünk, ha csak egy-két igazat 
találnál is a föld kerekségén, ezen egy
két igazért is könyörülj mirajtunk s 
add, hogy végeden hatalmadat és hoz
zánk való szerelmedet megtapasztalván, 
minden térd Neked hajoljon meg, és 
minden szív megtisztulva a bűntől, 
Tégedet dicsőítsen!

Irgalmas Atyánk, nézz alá e mi drága 
szeretett hazánkra! Ne bocsáss e sokat 
szenvedett népedre csapást és nyomo
rúságot, hanem áldd meg víg és bő 
esztendőkkel! Vezéreld népedet a Te 
nevednek félehnére. Add, hogy a tiszta 
erkölcs, szent élet, testvéri szeretet és 
békesség felviruljanak e haza szent 
földjén!

Áldd meg óh királyok királya a ma
gyar királyt! Koronája gyöngyei közt 
ragyogjon a nemzet dicsősége, jóléte, 
léte, boldogsága és hűsége.
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Áldd meg a Te anyaszentegyházadat, 
áldd meg gyülekezetünket, áldd meg 
községünket! Légy az örülőkkel, légy 
a szenvedőkkel, légy a gazdagokkal, 
légy a szegényekkel, légy az egészsé
gesekkel és betegekkel! Légy velünk, 
jó Atyánk, mindnyájunkkal s add, hogy 
mi Teveled lehessünk a gyermeki hit, 
a gyermeki engedelmesség és a gyer
meki szeretet által, most és mindörökké! 
Ámen.

SZÁRAZSÁGBAN.

Hatalomnak Istene, ki a folyóvizeket 
pusztákká, a vizeknek forrásit szárazzá, a 
gyümölcstermő földet meddővé tészed 
a földön lakó népnek gonoszságáért, 
Hozzád folyamodunk e mi szükségünk
ben. Sírnak a mezők és a szomjúság 
miatt epedeznek. Lábunk alatt a föld, 
mint az érez, fejünk felett az ég, mint 
a vas. Fohászkodik az oktalan állat is

Buzgóság könyve. 18
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és Tehozzád kiált, mert az aszálynak 
tüze megemésztette a pusztabeli füvet, 
szégyent vallanak a szántó emberek. 
Száll sóhajunk, de nem támad olyan 
szól, mely a fellegeket összehozná. El
borul szívünk, de nem borul el az ég. 
Hullnak könnyeink, de nem hull az 
üdítő eső. Óh mi reménységünknek 
Istene, Megtartónk a nyomorúságnak 
idején, miért vertél meg minket? Ismer
jük Uram a mi vétkeinket, mindazon
által ne vess meg minket a Te neved
ért, ne vesd meg a Te dicsőségednek 
székit; emlékezzél meg, ne tedd hiába
valóvá a Te mi velünk tett frigyedet!

íme, mi Hozzád térünk, óh térj hoz
zánk Te is, irgalomnak Istene. Gyüjtsd 
össze a fellegeket a Te hatalmaddal és 
atyai szerelmed öntözze meg a mi szom
jas mezeinket!

Elismerjük, óh Atyánk, hogy mint a 
megrepedezett kemény föld, olyan a 
mi szívünk. Vajha a bűnbánatban meg
repedeznék s meglágyulna minden szív
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s alkalmas lenne szent Igédnek befo
gadására! Vajha mint a száraz föld 
szomjuhozza az esőt, úgy szomjuhozná 
szívünk a Te kegyelmednek égi har
matját, hogy lennénk nem száraz, ha
nem zöldelő fa s teremnénk a megté
résnek gyümölcseit s érnénk ama tö
kéletesebb életre!

Alázattal ismerjük el, hogy csak a 
munka a mienk, de az áldás és elő
menetel Tőled jön óh Atyánk, s ha 
áldásodat tőlünk megvonod, hiábavaló 
minden mi igyekezetünk.

Áldásoknak kimeríthetlen kútfeje, 
buzgósággal kérünk Tégedet, áldd meg 
a mi testi életünket s add meg ez életre 
tartozó javakat! Áldd meg kivált a mi 
lelki életünket, s a vallásnak örökéletre 
buzgó forrását ne zárd el mitőlünk!

Adjad, hogy most és szüntelen Té
gedet, csak Tégedet szomjuhozzunk s 
az örökéletnek javait, melyek meg nem 
csalnak, hanem boldogítanak végnél
kül. Ámen!

1 8 «



M E G N Y U G V Á S ,  
B O L D O G S Á G  É S  HÁLA.

MEGNYUGVÁS.

Szárnyát kibontá már a lomha estve, 
Gubbaszt sötétben ember és vidék; 
Csillag-palástját menny magára vette,
A fényes égbolt éjjel óh mi szép!
Itt lent a bánat tép s ijeszt a kétség,
De int felülről biztató reménység. 
Pártos szavakra mért nyitnám meg ajkam ? 
Szívem megenyhül könnyben és sóhajban.

Vihartól Isten szentegyháza reszket, 
Seperve völgyet s zúgva ormon át, 
S én ámulatban tűröm a keresztet, 
Hallgatva e magasztos orgonát.
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Vihar, ha szűnik, a friss, tiszta légbe’ 
Fehér galamb száll: enyhe égi béke; 
Szállj én fohászom, lelkem íme tiszta, 
S szép olajággal térj lelkembe vissza!

Csak sújts, ha tetszik, nem periek Tevéled, 
Atyám! Te dorgálsz, ha igen szeretsz: 
így hoz gyümölcsöt szív és földi élet, 
Fáján a kertész nemesítve metsz.
A megalázás nékem jómra lészen,
Kies helyen jut még én drága részem; 
Amit Te nyújtasz, én beérem azzal: 
Hittel, reménnyel s balzsamos vigasszal.

Én vigaszomnak szent forrása, jöszte! 
Titkon behajtva csendes kamarám, 
Kezem fohászra hadd kulcsoljam össze:
E Könyv a békét harmatozza rám.
Vallás, te égi harmat, hullj szívemre,
S vágyam irányozd felfelé a mennyre, 
Szép lelkek áldnak szent erődbe’ bízván - - 
Nekem szegénynek is Te légy talizmán!
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Immár az éjben alszik ember, állat,
De engem ébren tart egy égi fény: 
Ködön, jövőn át, nincs bár, aki láthat, 
Jobb sorsra zálog nékem a remény. 
Édes reménység, hints szememre álmot, 
Körülem ég-föld nyugalomra szállott.
Óh majdha nyugszom a sír éjjelében: 
Szebb hajnal üdve int mosolyogva nékem!

BIZALOM.
Tudom, hogy ott a csillagok felett 
Élsz én Megváltóm, élsz én Istenem! 
Hiszem, hogy látod szenvedésemet,
S hogy Te igaz vagy s jó, beismerem. 
A legkisebb fűszál, mely egy nap él, 
Uram, Te nagy szerelmedről beszél. 
Gondviselésed hogyne csüggne rajtam, 
Ki gyermekeddé lettem szent Fiadban!

Hiszem, hogy itt e földi utamon 
Velem vagy, én szent élő Istenem! 
Pályámat így örömmel futhatom, 
Habár ezer vész törjön ellenem.
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Az élet csüggesztő, nehéz baja 
Könnyű leszen hitemnek általa,
S mint a kegyes Jób, állván törhetetlen, 
Megszentelődöm a kísértetekben.

Hiszem, hogy az utolsó nagy napon 
Meg fogsz jelenni, én szent Istenem! 
ítélőszékedhez állíttatom,
Hol panaszimat mind kiönthetem.
E hit leend a harczban pajzsomúl,
Ez vigaszom, ha éltem alkonyúl;
E hit kisérjen engemet Tehozzád,
Én Istenem s enyém lesz a mennyország!

Ámen.

MEGNYUGVÁS.

Hozzád fohászkodom, óh Isten, mint
Atyámhoz!

ím, Néked gyermeked szíves hálával áldoz. 
Óh fogadd kedvesen szent háladásomat,
S hallgasd meg, én Atyám, buzgó

fohászomat!
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Dicsérlek Tégedet, magasztal szívem,
ajkam,

Mivel kegyelmedet megsokasitád rajtam:
Vezetsz a jó úton, szent Fiad nyomdokin,
Hogy így ne sértse vád lelkem s ne

nyomja kín.

Uram, mily boldog az, ösvényeden ki
járhat!

Üdv, ha kies mezőn legelhet a Te nyájad.
Tűzoszlopként vezet Szentlelked az úton,
Melyet ki hűn követ, a mennybe jut, tudom.

Éleszd továbbra is Te Szentlelked világát 
Énbennem jó Atyám, s lobogtasd égi

lángját,
Hogy Jézusomhoz így élő hittel legyek,
S a bűnön diadalt Teáltalad vegyek!

Szentlelked öntsd ki rám, mennyei erejével, 
S ha ellankaszt a harcz: erőm megedzve

kél fel.
Igazságod megáll: a nemes szenvedőt, 
Mint Te szent Fiadat — Magadhoz vészed őt.
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Atyám! Hozzád megyek, a mennybe, hol
betöltőd

Szent törekvésimet s könnyeimet letörlőd!
Mit nem adott a föld, a menny megadja

ott —
Várd békén szív, szívem e végső nagy

napot!

A könyvet megnyitod s ítélvén, megítéled
A földnek népeit s zeng a kárhozat, vagy

élet.
Engem jobbod felöl hogy állass egykoron:
Ez minden vágyam, ez, melyért

imádkozom!

Óh add meg ezt nekem s többi
testvéreimnek,

Atyám, kik tán a bűn sötétségében ülnek! 
Vezesd Te népedet s ossz köztük égi

bért —
Hallgass meg engemet, a Jézus Krisztusért!

Ámen.



282  Megnyugvás, boldogság és bála

A KÖNNY ÁLDÁSA.

Atyám, Tehozzád emelem szívem, 
Szívem fohászát Teeléd viszem. 
Hálaadással dicsérem neved,
Óh mert Te voltál, aki rám vigyázva,
A bölcsőtől vezettél engemet,
Napom ha fénylett vagy borula gyászba. 
Most is kiöntöm én szívem keservit,
S a Te kegyelmed, jól tudom, megenyhít.

Jézus könnyéhez hadd vegyítenem 
Lehulló könnyem, én szent Istenem!
S míg ő siratja népe vétkeit,
A fényes templom romját míg siratja: 
Bűnös szívembe vajha kélne hit,
Hogy Hozzád térjek, irgalomnak Atyja! 
Ha templomod: lelkem nyugalma dúlva: 
Könnyem- s hitemmel építsem fel újra!

Jézus könnyéhez hadd vegyítenem 
Lehulló könnyem, én szent Istenem! 
Ha jó szerencsém porba hulla már,
Ha boldogságom vára összeomla,
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Ha jő az életoltó zord halál,
S búsan borulok a bús sírhalomra: 
Engedd, hogy sírjak, ámde könnyem

árján
Remény ragyogjon, biztató szivárvány!

Jézus könnyéhez hadd vegyítenem 
Lehulló könnyem, én szent Istenem! 
E földön annyi a bú és a seb, 
Vigasztalásért annyian könyörgnek! 
Mi volna hozzám méltóbb, óh mi szebb, 
Mint áldott könnye az áldó könyörnek! 
Óh hullj könnyem, hullj részvét drága

könnye,
Szeretve és testvér-sebet kötözve!

Megenyhült szívem. Áldlak Istenem! 
Fiaddal sírnom jól esik nekem! 
Hiszem én bűneim bocsánatát!
Uram, Te vagy reményem kősziklája, 
Szeretve hordom társaim baját! 
így égi-út lesz rám e földi pálya; 
így szívem, melyből könnyeim fakadnak, 
Lesz örököse nem múló javaknak! Ámen.
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ATYÁM, TÉGED DICSÉRLEK.
Keresd lelkem a mennyet,
S békés szívvel pihenj meg 
Árnyékában Atyádnak,
S szent kezei megáidnak.

Ez a világ nem adhat 
Csendes, igaz nyugalmat, 
Szerencséje forgandó,
Dicsősége múlandó.

Ma még öröm mosolyg rád,
S holnap könnyes lesz orczád; 
Ki most vígan örvendez, 
Nemsokára porrá lesz.

Óh minden csak hiú itt 
A nap alatt, mely búsít;
Örökös harcz ez élet,
Hol a jó is veszt, téved.

Szeresd Istent én szívem, 
Szeresd forrón és híven;
Nincs más egész világon, 
Egyedül Ő, ki áldjon.
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Nincs béke, csak Istenben,
S Őt óhajtó szívemben,
Nincs boldogság, csak benne, 
Örök az ő szerelme.

Ő a minden mindenben,
Ő boldogít csak engem;
Ha szívembe Őt zárom, 
Semmiben sincs hiányom.

Az ég és föld Őt áldja,
Minden szív Őt kívánja;
Én is, amíg csak élek,
Atyám, Téged dicsérlek! Ámen.

HIT.

Csak Te vagy Isten, minden bizodalmám, 
Benned vagyon csak az én nyugo

dalmam ;
Bár minden elhagy ezen a világon,
Te vagy világom.
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Sötét az élet, oly sötét gyakorta, 
Fényét örömnek zivatar kioltja;
De Te világot gyújtasz a nagy éjben, 
Óh én reményem!

Forr, zúg az élet szörnyű oczeánja, 
Gyönge hajónkat szélvész veti-hányja; 
De ón nem félek, a veszély bármely nagy, 
Ha Te velem vagy.

Megdördül az ég hangos csattanással, 
Szétzúzni készül rémes roppanással, 
Megrendül a föld, de én rendületlen 
Állok hitemben.

Elvehetsz, óh sors, mindent, ami drága, 
Omolhatsz könnyem, mint árvíz, utána; 
De hogy nyugalmam végkép elraboljad, 
Nincsen hatalmad.

Nincsen hatalmad, nincs erőd felettem, 
Mert hadakozik az Isten helyettem, 
Bétölti szívem csuda erejével,
S megtart kezével.
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Béketüróssel Ő ruház föl s hittel, 
Élő reménnyel Ő áld s ékesít fel,
O benne bízom s bármi érjen itten, 
Megáld az Isten! Ámen.

REMÉNY.

Örökre lemondok múló hiú fényről, 
De nem az Istenbe vetett hű reményről, 
Világi szerencse légvára ledül,
Benned bízom ón csak, Atyám, egyedül!

Bölcsőiül a sírig így élni fogadtam, 
Bús jajra, sóhajra gyakorta virradtam; 
Vígság poharában gyönyör bora forrt, 
S az ón szemeimből bánat könnye folyt.

Panaszra ez ajkat lám mégse nyitottam, 
Rám fénye jövőnek mosolyga titokban, 
Oszlott köde éjnek s az Isten előtt 
Könyörgve szívemből: nyerék új erőt.
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Ő keze visz — esdém — erőriil erőre, 
Véled van, óh véled a hű szívek őre, 
Tömlőibe szedvén Ő a könnyözönt, 
Meglásd, az örömnek szép napja köszönt!

Immár megevém a javát kenyeremnek,
S nékem csak a búgond tüskéi teremnek; 
Ám tüske-bokorrul rózsát szedek ón, 
Tündér-kezeiddel, óh égi remény!

Tovább is, odább is, míg bujdosom itten, 
Kisérj a reménnyel pályámon, óh Isten!
A mennybe’ valósítsd! Hozzád szívem esd, 
S ő fogja be pillám, ha meglep az est!

SZERETET.
(I. Kor. 13.)

Ha szólnék nyelvükön 
Emberek s angyaloknak, 
S bennem a szeretet 
Lángjai nem lobognak:



Olyanná lettem én,
És ékes szózatom,
Mint zengő érez csupán 
És pengő czimbalom.!
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S tudnék titkot s jövőt 
És minden bölcsesóget, 
Hogy felfognám vele 
A kezdetet és véget,
S bár volna hegyeket 
Mozdító nagy hitem: 
Szeretet, nélküled 
Nem volnék semmi sem.

S ha minden vagyonom 
A szegényeknek adnám,
És vértanú gyanánt 
Testem a tűzre dobnám, 
Hogy lássa a világ 
Jó cselekedetem:
S nincs bennem szeretet — 
Mit használ az nekem!

Buzgóság könyve. 19
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A szeretet kegyes 
És teljes türelemmel, 
Nem álnok, nem irigy 
És nem fuvalkodik fel. 
Nem tesz éktelenül, 
Önhasznát nem lesi, 
Feledve önmagát,
Más üdvét keresi.

Nem gondol gonoszát, 
Nem gyűl hamar haragra, 
Hamisságot ha lát,
Nem örvend soha rajta. 
Örül, ha emeli 
Az igazság fejét,
És mindent elfedez, 
Jobbját nyújtván feléd.

Mindeneket hiszen,
Nem csügged el bizalma; 
Mindeneket remél, 
Szünetlen, ólve-halva.
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Élet tusaiban 
Eltűr mindeneket,
És el nem fogy soha 
Az igaz szeretet.

Megszűnik tudomány, 
Próféták nyelve hallgat, 
Leköti némaság 
A bölcseknél az ajkat. 
Mert rész szerint vagyon 
Bennünk az ismeret,
Te tökéletesség
Ezt mind megszünteted.

Mikor gyermek valék,
Mint gyermek szóltam s tettem 
De mindezt elhagyóm,
Hogy férfiúvá lettem.
Most tükör által és 
Homályban láthatunk;
De szemtül-szembe majd,
Ha czólhoz juthatunk.

19*



292 Megnyugvás, boldogság és hála

Míg odafenn leend
Dicsőbb czélhoz jutásom:
Szeretet, hit, remény:
Megmarad ez a három;
Örökké megmarad,
Bár mindent sír temet,
S ezek közt legnagyobb
Te vagy, óh szeretet!

* **
Szeretet Istene,
Buzgón könyörgve kérlek: 
Szerető szívet adj,
Míg odafenn dicsérlek, 
így síron innen és 
A síron messze túl,
Áldott s boldog leszek 
Kimondhatatlanul! Ámen.

*

Nem vénül a szív, mely szeret, 
Habár virági hullnak:
Egy-két szál még mindig marad 
Megfonni koszorúnak.
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Emlékezet kedves virága,
Te koszorúzd meg fejemet,
A szívnek egy mi szent, mi drága — 
Nem vénül a szív, mely szeret!

Nem vénül a szív, mely szeret, 
Ki hű volt a kévésén,
Tett el még a kevésbül is,
Hogy higyjen és reméljen.
Futó mosoly, kövült kínokra,
A szívnek méltó élvezet,
Mely fényt lövell mohos sírokra — 
Nem vénül a szív, mely szeret!

Nem vénül a szív, mely szeret, 
Szent zálog a jövőre:
Múlt és jelen, hogy nem hagy el 
A hű szivek hű őre.
Bár engemet is el ne hagyjon,
Én Istenem, áldó kezed!
Úgy zengem ihlett, buzgó hangon: 
Nem vénül a szív, mely szeret!
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MINDHALÁLIG! MINDHALÁLIG!

Mindhalálig! Mindhalálig!
Bár zúduljon rám a vész haragja, 
Ostorozzon kín és fájdalom:
Lelkem a hit győzelmét aratja,
Mert ösvényed én el nem hagyom, 
Tartsd meg Hozzád, óh Uram, hűségem, 
Mert ez áld csak földön és az égen. 
Vajha szívem vallja váltig:
Mindhalálig! Mindhalálig!

Mindhalálig! Mindhalálig!
Ha csókolgat biztató reménység,
S poharából boldogság itat:
Nem teendem, óh Atyám — mi vétség — 
Átokká te szent áldásidat.
Az örömnek kelyhe csak úgy édes, 
Hogyha hála-könny vegyül ízéhez, 
Hogyha szívem vallja váltig: 
Mindhalálig! Mindhalálig!

Mindhalálig! Mindhalálig! 
Küzdelemben izmosúl a lélek,
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S ha erőm itt törhetetlen áll: 
Eltemethet a sír — mit se félek,
Rám az élet koronája vár.
Bár kereszt nyom, szúró tüske vérez, 
Hű marad, hű, e szív Istenéhez,
S míg egyet ver, vallja váltig: 
Mindhalálig! Mindhalálig!

ISTENBEN VAN A BOLDOGSÁG.

Boldogságomnak Istene, mennyei 
édes Atyám! Hozzád, egyedül csak 
Hozzád óhajtozik szívem. Tebenned 
nyugszom meg s Náladnál egyébben 
nem gyönyörködik az én lelkem.

Jártam a világot, szedtem szép ró
zsáit, ízleltem a szeretetnek csókját, 
hallgattam a madár énekét és gyönyör
ködtem a csillagokban; de lelkem azt 
vallja, hogy mindezekből tengernyi 
boldogság nem ér fel azon cseppnyi 
jóval, melyet a Te szereteted barma-
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toz reám. Ah, mert minden elmúlik itt, 
elmúlik e világ dicsősége, csak Te 
maradsz meg óh Atyám, mindörökké 
s csak Nálad van állandó öröm. El
hervad a virág, a szív meghidegül, a 
madár elhallgat, a csillag is lefut az 
égről, — minden oly állhatatlan itt, 
csak a bús emlékezet és fájó könnyeink 
maradnak meg, hogy megsirassuk el
veszett boldogságunkat. De nem! óh 
Atyám, aki Téged szeret, annak nem 
veszhet el boldogsága; sőt édesen ére- 
zem, hogy midőn azt hivém : már-már 
minden elveszett s szent vágyad Te- 
hozzád hajtott, akkor találtam fel min
den boldogságomat. Áldalak érte, hogy 
megtaláltattad vélem tenmagadat. Ál
dalak érte, hogy amit a bölcsektől el
rejtettél, a gyermekded, hivő, bízó szí
veknek kijelentetted a Te igaz békes
ségedet. Óh tarts meg e boldogságban 
engem mindvégig! Ne engedd, hogy 
a világ Tetőled elvonjon. Kapcsolj 
Tenmagadhoz engemet mindig erős-
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bödő szent kapoccsal, a hitnek s sze
retetnek szent kapcsával mind síromig! 
Ámen.

ÉNEK.
Dallama: Dicsértessék, Uram.

Te, Kit az ész keres, 
Kiért a szív hévül,
De csak a szeretet 
Talál meg egyedül: 
Alázattal hajtunk 
Teelőtted térdet: 
Miatyánk, Kit Jézus 
Szent vallása hirdet.

Mindenütt jelen vagy, 
Szálló porszemekben, 
Fénylő csillagokban,
A tiszta mennyekben, 
A fényes ég alatt,
A felhős föld felett: 
Óh szenteltessék meg 
Tőlünk a Te neved.
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Siralom völgyére 
Mennyország leszállóit, 
Add, hozzánk is jöjjön 
El a Te országod. 
Országod, amelynek 
Alapja igazság, 
Törvénye szeretet, 
Békesség, szabadság.

Sorsunkat jósággal 
Bölcsen igazgatod, 
Legyen meg mindenben 
A Te akaratod,
Miképen a mennyben, 
Úgy itt a földön is ; 
így öröm nem szédít, 
És nem sért a tövis.

Se nagy gazdagságot, 
Se nagy szegénységet 
Ne adj nekünk, Uram, 
Adj jó egészséget.
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Megelégedéssel,
Áldj meg Uram minket, 
Add meg nekünk ma is 
A mi kenyerünket.

Hogyha gyarló lábunk 
Bűn útjára téved,
És ezzel megbántunk,
Jó Istenünk, Téged:
Óh bocsásd meg, kérünk, 
A mi vétkeinket,
Mikép megbocsátunk 
Mi is elleninknek.

Állj mellénk, igazgasd 
Minden lépteinket,
És ne vígy, esdekliink, 
Kísérteibe minket.
Óvj meg mindhalálig 
Lelki-testi rossztul, 
Szabadíts meg minket, 
Atyánk a gonosztul.
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Mert Tied az ország, 
Szent és örök Felség, 
Tied a hatalom,
Az egész mindenség, 
Tied a dicsőség,
Zengi a föld, a menny, 
Mindöröktül fogva 
Mindörökké, Ámen!

DICSŐSÉG LÉGYEN ISTENNEK.

A hatalom Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének!
Ki teremtett mindeneket,
A szép földet, a szép eget;
Füvet, fát és virágokat,
Napot, holdat s csillagokat.
A szellőnek suttogása 
Téged áld s a tenger zúgása 
Dicsőség Néked, Teremtőnk!

Az áldások Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének!
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Tőle, kinél nincsen árnyék, 
Száll le minden jó ajándék. 
Javait a jóság Atyja 
Bő kezével osztogatja;
Ő táplálja mi testünket,
S kies mezőkön mi lelkünket -  
Áldott légy áldás kútfeje!

A békesség Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének!
O törli le könnyeinket, 
Gyógyítja sebeinket,
Vigasztaló szép beszéddel,
S biztatgató reménységgel.
Mint a friss harmat hullása: 
Termő lesz a szív újulása,
S imádságban illatozik.

A kegyelem Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének!
Ki a Jézust elküldötte:
E világot úgy szerette. 
Szeretetnek mély tengere,



Boldog, ki elmerül bele!
Atyánk, mily magas szerelmed! 
Elménk nem ér fel, hiszünk Benned, 
S porba borulva imádunk!

Az öröklét Istenének 
Zendüljön ajkunkon ének!
Hullj bár testünk a mély sírba, 
Nevünk Istennél felírva.
Ha Jézussal élünk, halunk,
Mint Ő, mi is feltámadunk! 
Hogyha innen elköltözünk,
Örök dicsőségbe öltözünk — 
Dicsőség légyen Istennek!
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NAGY VESZÉLYBŐL VALÓ 
MENEKÜLÉS UTÁN.

Nagykegyelmű szent Úristen! Meg
hajtom lelki térdemet a Te végtelen 
hatalmad s végtelen jóságod előtt. Ösz- 
szecsaptak fejem felett a veszélynek
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hullámai, ajkamra nem jöhetett szó, 
csak lelkemben sóhajtottam: Uram, 
tarts meg, mert elveszek! íme, Atyám, 
megtartottál, a halálból kiragadtál s 
most a hála könnyei közt borulok 
szent színed elé.

Csodálatos a Te utad és hatalmas a 
Te kezed, nagy szeretet minden műved. 
Óh, légy áldott oltalmadért, mellyel 
engem körülvettél s a veszélyből meg
mentettél. Ha eddig nem tapasztaltam 
volna is nagy jóságodat pedig min
den szempillanat, minden hely, minden 
esemény hirdeti nagy szerelmedet, de 
az ember olyan gyarló, hogy nem 
látja jóságodat, mint vak a tündöklő 
napot — most, jó Atyám, nyilvánvaló 
lett a Te jóságod rajtam, hogy kopor
sóm bezártáig imádjalak, szeresselek!

Jertek ide, ti hidegek, lágymelegek 
és kétkedők s lássátok, mily hatal
masan cselekedett az Úr velem s ma
gatokat megalázva, valljátok az ő léteiét 
és szent nevét imádjátok!
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Elhirdetem, óh szent Atyám, jósá
godat mindenfelé, hogy ismerjen meg 
Tégedet az egész föld, egész világ s 
egész világ térdet hajtson Teelőtted, 
Te szent, Te J ó !

Felirom a Te nevedet én szívemnek 
táblájára, hadd érezze jóságodat ez a 
boldog és hálás szív, valahányszor 
egyet dobban. Sőt akkor is, ha egy
koron az én szívem verni megszün s 
meghidegül a halálban — még akkor 
is, a sírban is érezni fogja a szívem, 
hogy a halálnak álmát is Te édesíted 
meg neki. Ott az omló porok közt is 
vallom a Te jóságodat s az enyészet 
karjain is vallom öröklételedet. Vallom, 
hiszem, hogy lelkemet, ki maga vagy 
a szeretet, fölemeled Temagadhoz, hogy 
a dicsőült lelkekkel magasztaljalak, 
szent Fiad, a Jézus által. Ámen.



Megnyugvás, boldogság és bála 305

ÖRÖK GONDVISELÉS.

Örök Gondviselés,
Ki őrködöl fölöttem,
S megtartasz, bár ezer 
Vész legyen is köröttem, 
Ki a halálból is 
Kiragadsz engemet: 
Imádva ejtem ki 
A Te szent nevedet!

Áldó kezed kísért 
Kisded koromtól fogva, 
Védszellemed egész 
Pályám végig ragyogja. 
Ha estem, Te nyujtád 
Segítő kezedet,
Téveteg homályból 
Te szód kivezetett.

Hogyha lábam alatt 
Egész föld megindulna,
S fejemre a magas 
Mennyboltozat omolna:

B u zp sá g  könyve. 2p
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Nem érhet engemet 
Akkor sem ártalom,
Óh, mert velem Te vagy, 
S Te fognád meg karom.

Nem árthat énnekem 
Sem a balsors csapása, 
Sem emberek csele,
S szerencse változása; 
Mert Te vagy, óh Isten, 
Védőm, vigasztalóm — 
Örök Gondviselés 
Neved magasztalom!

Gondviselő Atyám, 
Szeretetteljes Isten, 
ímé, leborulva 
Imádlak tiszta szívben. 
S lelkemnek mélyéből 
Könyörgök Tehozzád: 
Eztán is kegyesen 
Fordítsd felém orczád!
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Te voltál eddig is 
En pajzsom és vezérem, 
Rád bízom magamat,
Oh, légy mindenkor vélem! 
Kedvesimmel együtt 
Oh, áldj meg engemet,
S ón Néked szentelem 
Egész életemet!

VANNAK VÉDANGYALOK.

Vannak, óh vannak védangyalok,
Kik ott állnak szép virág-korodnál, 
Küzdelmednél, hűvös alkonyodnál, 
Födje tested bíbor vagy darócz tán, 
Boldogságot kor és rang nem osztván, 
Oh, mi üdv ezt tudnod, vallanod: 
Vannak, óh vannak védangyalok!

Vannak, óh vannak védangyalok:
A forró könny jó anyád szemében,
Az atyának tán intése épen:

20»
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Isten ujja, amely int szeretve: 
Gyermekem, ne arra, tarts emerre! 
Békepárt itt, mély örvény amott 
Vannak, óh vannak védangyalok !

Vannak, óh vannak védangyalok: 
Siralomnak völgyén nyílik Éden, 
Békességes kis család körében;
Van, ki útját könnyekkel borítja,
S hű baráti szív megbátorítja,
S hálaszókká lesznek a jajok — 
Vannak, óh vannak védangyalok!

Vannak, óh vannak védangyalok:
Az a titkos súgás, titkos érzet, ^
Mely bár néma, mégis hallod, érzed; 
A láng bennünk, mely nemesre vágy itt, 
Lélek, mely a porbul égre vágyik, 
Keresvén az odafennvalót —
Vannak, óh vannak védangyalok!

Vannak, óh vannak védangyalok.
Kik szeretnek, terhedet megosztják,
S felmutatnak, hol a szép mennyország.
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Áldom őket, áldom mind a sírig, 
S majdha testem oda elkísérik, 
Lelkem él, ha e hitben halok: 
Vannak, óh vannak védangyalok!

ESŐÉRT VALÓ HÁLA.

Örvendezzünk és vigadjunk a mi 
Urunkban Istenünkben, mert zápor
esőt szállít le nékünk és Ő ád idején 
és későn való esőt.

Amit oly nagy kívánsággal kíván
tunk, amiért oly buzgón könyörög
tünk : megadta azt a jó Isten, meghall
gatta kérésünket. Énekeljetek egek, ör
vendezz föld és ti hegyek kiáltsatok, 
mert megvigasztalta az Úr az ő népét 
és az ő szegényin könyörül.

Óh, van-e olyan nagy szeretet, mint 
a Tied, égi Atyánk? Te szólsz néped
hez Igédben s úgy megvigasztal szó
zatod: Vájjon elfelejtkezhetik-e az anya 
az ő kis gyermekéről, úgy hogy ne
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könyörüljön az ő méhének fián? Ha 
az elfeledkeznék is, de én nem felejt
kezem el rólad.

Nem, nem felejtkezel meg, óh Atyánk, 
rólunk, gyermekeidről sohasem. Áldás 
vagy magad, bölcseség és irgalmasság 
jár előtted, szeretet és jóság jár utánad.

Bölcseséged igazgatja életünket, jó
ságod ád javunkra mindeneket. Óh 
áldassál jóságodért, áldassál az esőnek 
áldásáért!

Megújult hegy, völgy és róna, fel
frissült fü, fa és virág, tapsolnak a 
zöldelő fák ágaikkal örömükben és a 
szőlők vigadoznak s ember, állat úgy 
örvendez.

Csüggedező reményünk is újra éled 
s növekedik a mi hitünk s bizodal- 
munk kegyelmes megtartásodban s a 
Te gondviselésedben, óh mi Istenünk 
és Atyánk.

Tartsd meg hozzánk jókedvedet ez
után is, óh mi Urunk, s hordozd az 
idő járását a Te népednek javára.
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De egyszersmind buzgón kérünk, ne 
engedd, hogy kételkedjünk a Te gond
viselésedben ; sőt add, hogy csak 
Benned vessük mindenkor mi remé
nyünket.

Óh, cselekedd, hogy mint a föld, mi 
szívünk is termő legyen és teremjük 
a léleknek nemes, drága gyümölcseit. 
S valamint most a levegő megtisztult 
az eső jöttén, így tisztítsd meg szívün
ket is a bú-baj ok viharában s könnyeink
nek záporában!

Add, Atyánk, hogy békés szívvel, 
bizalommal s megnyugodva tekintsünk 
a jövendőbe. Te tartottál eddig is meg, 
Te megtartasz ezután is. Áldunk, áldunk, 
sírig áldunk a Te gondviselésedért! 
Ámen.



KONFIRMÁCZIÓ, BŰN
BÁNAT, GYÓNÁS ÉS ÚR

VACSORA.

SZÜLŐK IMÁJA,
GYERMEKÜK KONFIRMÁCZIÓ JAKOR.

Dicsérlek Téged, Istenem s hálával 
áldom szent neved, ki adtad ezt a szép 
napot, örömnek napját énnekem!

Midőn lett volna szent Fiad tizenkét 
éves, a szülők templomba mentek Ővele 
s Jézus gyarapodik vala bölcseségben 
és test szerint az Isten és az emberek 
előtt való kedvességben.

Eddig neveltem én is őt, az én 
kedves gyermekemet, hogy lenne a 
Tó gyermeked, mindnyájunknak édes 
Atyja!
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Óh, hála néked, Istenein, hogy gyer
mekünket minekünk s minket szülőket 
őneki megtartottál kegyelmesen. Édes 
volt a szülői gond és a szülői fáradság, 
amellyel fölneveltük őt. Tőled jött a 
segedelem, szemeid vigyáztak reá, mind 
lelkileg, mind testileg. Tiéd legyen 
forró hálám, melyet most könnyek közt 
rebeg ez a megindult szív Néked!

Óh ki eddig velem voltál s vele vol
tál, én Istenem, légy ezután is énve- 
lem s óh légy az én”gyermekemmel. 
Csábító e földi pálya; mint az ordító 
oroszlán szertejár a gonosz köztünk, 
keresvén, kit elnyelhessen s hálójába 
keríthessen. Kezem gyenge, bár utána 
kiterjesztem, védve, óva — nem ment
hetem meg a rossztól; szemem gyenge, 
bár remegve kísérem minden lépteit 
— nem láthatom meg a veszélyt; szí
vem gyenge, bár üdvéért érez minden 
dobbanása — erőm mégis elégtelen. 
Imám van csak, buzgó imám, forró 
imám gyermekemért, Tehozzád, édes
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jó Atyám! Felszáll imám egeidbe s 
megtalál ott, Isten, Téged s meghallod 
könyörgésemet, mellyel az én gyer
mekemért könyörgökHozzád szüntelen!

Vezesd karon gyermekemet, óvd lá
bait eleséstől s ha botlanék, emeld fel 
őt! Ne kelljen őt soha, soha élő-halottúl 
siratnom, mint sírnak sok szegény szü
lők, akiknek él bár gyermekük, de 
nékik mégis halva az, a bűnnek ko
porsójában.

Óh szüld Te Szentlelked által, szüld 
újonnan gyermekemet, Te védd, Te 
áldd, Te vezesd őt és tartsd meg mind
haláláig a Jézusnak lábainál!

Uram Jézus, ki szereted a gyerme
keket és így szólsz: ilyeneké a menny
ország ; vedd melléd én gyermekemet, 
el ne bocsásd oldaladtól, ki most köny- 
nyek között térdel Atyád előtt s Te- 
előtted, esküdvén örök hűséget!

Jövel Szentlélek Úristen, szenteld 
meg és erősítsd meg az élő keresztyén 
hitben az én gyenge gyermekemet.
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Tartsd meg lelkét ártatlanul, őrizd szíve 
tisztaságát, hogy örömmel mondhas
sam ott: itt van, Atyám, itt gyerme
kem, akit egykor nékem adtál; el nem 
veszett, Tiéd maradt, légy áldott, ál
dott örökké! Ámen.

KONFIRMÁCZIÓI ÁLDÁS.
(I. Tim. VI., 11-16.)

El ne feledd e szép napot,
Egész életedben se feledd! 
Emléke járjon, gyermekem, 
Mindsírig áldólag veled,
Midőn álltái a szent oltár előtt, 
Istentől kérve áldást és erőt!

El ne feledd e szép napot,
S a fogadást, mit ma tevéi!
Hallotta Isten esküdet,
S jól tudja, mi szívedben él. 
Megindult szívből öntéd könnyedet 
És úgy tevéd imára kezedet.
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El ne feledd e szép napot!
Óh ez az élet elrohan;
Ha lecsukódnak a szemek, 
Amelyek védtek gondosan:
Jusson eszedbe jó atyád szava,
És jó anyádnak áldó sóhaja!

El ne feledd e szép napot!
S ha majd e földi útadón 
A rózsa mellett lesz tövis,
S érzed, hogy mi a fájdalom : 
Gondold meg, hogy a csillagok felett 
Él Isten, ki nem hágy el tégedet!

GYERMEK IMÁJA 
KONFIRMÁCZIÓKOR.

Óh mennyei édes Atyám! repeső 
édes örömmel járulok szent színed 
elé, e fontos, e komoly napon.

Áldlak Téged, óh áldlak, hogy en
gem kisded koromban, — akkor, mi-
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előtt még tudtam az ón világon volto
mat s mielőtt még tudtam Rólad, — a 
szent keresztség vizében eljegyeztél 
Te magadnak s a Te anyaszentegyhá- 
zad tagjai közé avattál. Áldlak, óh édes 
Atyám, hogy gondos szüleim mellé 
Jézusomnak szent vallását adtad az én 
oldalamhoz, vezéremül s angyalomúl!

Mily felséges ez a vallás! Óh mint 
megindít engemet ennek minden taní
tása! Hogy gerjedez gyenge szívem, 
mint egykor az emmausi két tanítvány
nak a szíve, hallgatván az írásokat. 
Zsenge elmém, zsenge szívem nem 
ismer bár még teljesen Téged, Isten, 
édes Atyám és akit elbocsájtottál, Fia
dat, a Jézus Krisztust, mégis mennyi 
világot gyújt elmémben már is a val
lás, mégis milyen gyökeret ver szívem
ben már is az égnek virága, a szent, 
drága hit.

Minél tovább megyek Véled, Jézu
som, az élet útján, annál jobban is
merlek én, annál forróbban szeretlek s
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annál buzgóbban könyörgök: Uram, 
maradj, maradj velem!

És mint ama két tanítvány megismert 
Téged egykor a kenyér megszegéséről 
s elhirdetett egyebeknek: ón is a szent 
vacsorában, mellyel most élek először, 
Szentlelked ereje által tisztább látásodra 
jutván, teljes egész életemben Rólad te
szek bizonyságot, Isten Fia, Üdvözítőm!

Kihez mennék Uram máshoz, kihez 
mennék ? Öröklét beszéde vagyon Te- 
nálad!

Áldom én Istenemet, aki Téged né
kem adott s aki adott jó szülőket, ne
velőket, tanítókat s gondos kereszt- 
szülőket, kik elmémet és szívemet az 
Igének megnyitották.

Áldd meg, Isten, áldásoddal az ón 
kedves szüléimét, áldd meg a hű lelki- 
pásztort és áldd meg a jó tanítót és 
velük együtt mindazokat, kik a háznál, 
a templomban, iskolában és életben a 
vallás tiszta tejével táplálták az én tel
kemet !
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Indíts Atyám mély hálára, szere
teti-e és hűségre ezen jóltevőim iránt! 
Add, hogy örömet szerezzen nékik az 
én szép életem!

Szép életnek szép példája, isteni Ve
zérem, Jézus, vezess engem utaidon s 
jelentsd meg nékem az Atyát! Édes 
Atyám, jó Istenem, tartsd meg tisztán 
a szívemet; értelemben öregbedjem, 
de szívben maradjak gyermek, enge
delmes, jó és boldog!

Ne hadd soha elfelednem ez emlé
kezetes napot! Óh ruházz fel jó Lel
keddel, hogy a világ kisértésit meg
győzhessem s hogy hitemben, a tiszta 
keresztyén hitben, evangyéliomi szent 
hitemben, apáim drága hitében, mely
ben megerősíttettem, mindvégig erős 
lehessek s állhatatos hűségemért elve
hessen! kezeidből a fonnyadatlan ko
ronát, az Úr Jézus érdemeiért! Ámen.
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KONFIKMÁCZIÓKOR.

Elérkezett az óra,
Amelyben a hitet 
Megerősítjük nyilván,
S az Úrral tett frigyet.
Tessék Neked, óh Isten,
Ez a kicsiny sereg:
E kis sereg imája,
A könyörgés, a hála 
S a forró könny, mely itt pereg,

Meghajtjuk térdeinket 
Előtted, Istenünk,
S imádunk, hogy mindeddig 
Te voltál növelünk!
Gondos szülőket adtál 
S jól tévő szíveket,
Akik neveltek minket,
Hogy féljük Istenünket,
Melynél nagyobb jó nem lehet.

Előttünk áll az élet,
Ezer küzdelmivel;
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De kísér szent vallásunk, 
Amely csodát mível.
Erőt ad ez a jóra,
A bűnnel szembeszáll,
S a szenvedő szívébe 
Tér megnyugvás és béke,
S nem árt sem élet, sem halál.

Óh bár eljönne vélünk 
E perez mindenhova!
Óh bár el ne feledjük 
A szent esküt soha! 
ím leborulva kérünk,
E szent oltár előtt:
Közöld velünk, óh Isten, 
Kegyelmed mindvégiglen,
S a jóra adj nekünk erőt! Ámen. *

*

Buzgóság könyve. 21
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OLVASD AZ ÚR EVANGÉLIOMÁT! *

A fogadás elhangzott, gyermekem, 
Hallotta Isten, mint szent esküvést. 
Míg jársz ez árnyékföldi téreken,
El ne feledd, mélyen szívedbe vésd! 
Bolyongva bűn tövisei között, — 
Hogy légy fehér ruhába öltözött, 
Megőrizvén szíved liliomát:
Olvasd az Űr Evangéliomát!

Az élet könyve ez. Csupán az él 
Nemes, valódi boldog életet,
Ki Jézusában hisz, bízik, remél,
S miképen Ő, úgy szenved, úgy szeret. 
Aki hitében rendületlen áll,
Nem árthat annak gond, bűn és halál. 
"Hogy boldog légy egész életen át: 
Olvasd az Úr Evangéliomát!

Vígasztalásnak áldott könyve ez, 
Levele balzsamírját hinti rád: *

* A Lorántffy Zsuzsánna-Egylet ajándékúl osz
totta ki.
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Ha könnyed hull, ha szíved repedez, 
Megújulsz, mint harmattól a virág.
Ti fáradottak a kereszt alatt,
Jöjjetek Hozzám s megnyugosztalak! 
A Jézus szól így, óh hallgasd szavát — 
Olvasd az Úr Evangéliomát!

Mélységes tenger a szent Biblia, 
Merülj belé és gyöngyét megleled: 
Nagy kincs a szívnek ezzel bírnia.
E drágagyöngy: bölcseség, szeretet. 
Bölcs vagy, ha Istent féled holtodig: 
Boldog, ha szíved áld és boldogít,
S még az ellenségnek is megbocsát — 
Olvasd az Úr Evangéliomát!

Örömnek könyve ez. Jaj, mennyi bú 
Gyötör, szaggat e földi szűk körön; 
De biztat fenn az égi koszorú,
S oly édes az Úrban való öröm! 
Békesség könyve ez. A bús kebel 
Itt csendes, égi békességre lel, 
Békére, melyet e világ nem ád — 
Olvasd az Úr Evangéliomát!

21*
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Az örök üdvösségnek könyve ez! 
Meghalt a Jézus, nincs már kárhozat! 
Bűn és halál ellen Ő béfedez,
Ki érettünk maga lön áldozat.
Aki hit által Néki, Benne él,
Az túl a síron szebb hazát remél. 
Hogy elnyered a dicsőültek honát: 
Olvasd az Úr Evangéliomát!

BŰNBÁNATI IMÁDSÁG.

Szent és igaz Isten, félelemmel, de egy
szersmind bizodalommal közelítek Hoz
zád, én erőtlen, szegény bűnös ember. 
Jövök Hozzád, keresvén lelkemnek 
igaz nyugodalmát Tenálad, én mennyei 
jó Atyám! Lelkemet nehéz teherként 
nyomja az én bűnöm. Óh ha volna olyan 
erő, mely e terhet leemelhetné énrólam! 
Óh ha volna olyan hatalom, mely en- 
gemet megvigasztalhatna szívem kese
rűségében és meggyógyítaná az én be
teg lelkemet! Nincs senki, nincs semmi,
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sehol sincs az egész világon, mely ezt 
megcselekedhetné. Nincs balzsam, mely 
béhegeszthetné ezt a sajgó sebet, melyet 
a bűn ejtett rajtam. Egyedül Tenálad, 
vallom, hiszem és érezem, hogy Te
nálad van egyedül, óh Uram, bűneim
ből a szabadulás, egyedül Tenálad van 
a gyógyító' erő, mely tisztít, gyógyít, 
megnyugtat s a kegyelem karjain Hoz
zád emel, én jó Atyám és szent Fiad
nak érdemébe rejt el engem.

Téged ismerlek igaz Istennek és akit 
elbocsátottál, azt a Jézus Krisztusnak. 
Az én Megtartó Krisztusomban, Te óh 
Isten, mennyei Atyámmá lettél, ki nem 
akarod a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen.

Áldalak, Atyám, e nagy szeretetért, 
mellyel a bűnös világot s engem is 
így szerettél! Áldalak a bűnbocsánatért, 
a megigazulásért, melyet adsz az igaz 
megtérőknek a Te ingyen-kegyelmed
ből, a Jézus Krisztusban való hit által!

Kérlek szívemnek mélyéből Tégedet,
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óh Atyám, ne nézd többé az én bűnei
met, hanem lásd meg lelkem töredel- 
mét s bűnbánatát s bocsásd meg min
den bűneimet a Te nagy irgalmasságod 
szerint. Lásd meg az én szememnek 
kiáradt könnyeit, melyekkel megmosom 
s megsiratom az én vétkeimet! Jézusom 
mondja: boldogok, akik sírnak, mert 
ők megvígasztaltatnak; Ő mondja, hogy 
nagy öröm van mennyben a megtérő 
bűnösön s még az ég angyalai is ör
vendenek a megtérőnek könnyes arczán. 
Jézus mondja ezt s Te mondod ezt 
Őáltala, ón édes jó Atyám! Óh nincs 
többé kétségem, Te újra kegyelmedbe 
fogadsz engemet. Boldog vagyok, bol
dog újra, mint akkor voltam, mikor 
még a bűnt nem ismertem! Mive- 
fizessek e nagy boldogságért, hogy 
háladatos legyek irántad, legfőbb j ól
tevőm iránt? Egyedül a bűn nélkül 
való tiszta szív és tiszta élet lesz az 
én méltó hálám irántad, Istenem! Fo
gadom, hogy napról-napra jobb és
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tökéletesebb igyekezem lenni! De mire 
mennék én a Te segedelmed és Szent- 
lelked nélkül? Buzgón kérlek, a Te 
Szentlelkednek ereje erősítsen engem 
a jóban, neveljen a jóban, tartson meg 
a jóban, hogy legyek boldog, itt és 
túl a síron a mennyekben, hol állass 
engemet egykoron a Te jobbod felől, 
választottaid között!

Hallgass meg engemet, én jó Atyám, 
kegyelmedből, szent Fiadért, az én 
Uram Jézus Krisztusomért, Ámen!

BŰNBÁNAT.
Mennybéli szent Isten, 
Kísérteibe estem; 
Tévedezésemet 
Százszor megkönnyeztem.

Se napom, se éjem; 
Álmomban és ébren 
Bűnöm, mint egy rabló, 
Odaáll elóbem.
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Az én nyugodalmam 
Oda van, oda van!
Tán föl sem lelem már, 
Csak majd a síromban.

Én édes Istenem,
Hová hajtsam fejem, 
Ahol nem égetné 
A kínzó gyötrelem?

A vallás ölére,
Puha kebelére,
Mint gyermek, anyjának 
Örök-hű szívére.

Jöjjetek énhozzám!
Friss balzsamot hozván, 
így szól a Megváltó,
S fölvidul az orezám.

Biztat nyájas szóval, 
Drágalátos jóval,
És oszlik kétségem,
És szűnik a sóhaj.
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Ösvényemen látok 
Derengő világot,
És szívemben érzek 
Egy titkos szent lángot.

Óh, új élet fénye,
Óh, öröm reménye:
E szívbe üdvöddel 
Óh térj be, óh térj be!

S áldjad Istent, lelkem, 
Mit nem érdemeltem:
E nagy boldogságért, 
Örökké, szünetlen! Ámen.

GYÓNÁSKOR.

Én lelkemben elpirulva, szívemben 
megkeseredve, borulok le orczád előtt, 
irgalmas Isten, szent Atyám! Ki a szí
veket vizsgálod, megpróbálod a veséket, 
ismersz Te jól engemet is, látod fo- 
gyatkozásimat, tudod sok gyarlóságo-
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mat, hogy a jóban gyönyörködöm, 
szívem mégis rosszra hajlik.

Megterheltem a szívemet Ellened való 
vétkemmel, óh szentséges nagy Úr
isten! Jövel, könnyítsd én terhemet, 
bőkegyelmü édes Atyám, amaz Igaz 
érdeméért, aki meghalt a keresztfán, 
hogy ón éljek mindörökké.

Szívemet megfertőztettem, Uram, az 
én bűneimmel. Mosogatom könnyeim
mel, a bűnbánat könnyeivel; moss meg 
engem hófehérre a Jézusnak szent 
vérével. Teremts bennem tiszta szívet, 
óh Istenem és ne vess el engem a Te 
orczád elől s Szentlelked ne vedd el 
tőlem! Atyám, add meg nékem a Te 
üdvözítésed örömét s az engedelem 
leikével erősíts, áldj meg engemet!

Elvesztettem bűnöm által a szívem
nek nyugodalmát és lelkemnek békes
ségét. Nem találom ezt föl újra az 
egész világon másban, csak Benned, 
egyedül Benned, óh irgalomnak Istene 
s Abban, aki nem nyugodott, míg csak
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nékünk bűnösöknek teljes váltságot 
nem szerzett.

Áldlak, Atyáin, irgalmadért, áldlak, 
Jézus, szerelmedért, hűségedért s érde
medért !

ímé, lelkem újra éled. Bízom Benned 
és hitemmel megragadom kegyelmedet, 
melyet Jézus által ajánlsz minden igaz 
megtérőnek.

Én gyermekem vagy Te, így szólsz. 
Óh gyermeked vagyok, Atyám, a Te 
tékozló, de immár a Te megtérő gyer
meked.

Távol vagyok még Tetőled, távol 
tart még Tőled bűnöm; de Te mégis 
elibém jösz, Atyám, kegyelmed csók
jával, a szentséges vacsorában. A meg
térés ruhájába öltöztetsz engem ékesen 
s végetlen nagy hűségeddel újra el- 
jegyzesz magadnak, az igazi boldog
ságnak és az örök üdvösségnek.

Szent örömmel s mély hálával érezem, 
hogy mily áldólag munkálkodik ben
nem Lelked.
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Óh munkálkodjál szívemben, irts ki 
ebből minden rosszat, plántáld oda s 
gyökereztesd meg a hitet ott erősen, 
hogy teremjem mind a sírig a léleknek 
gyümölcseit!

Add Szentlelkednek erejét, hogy ne 
csupán magam járjak a Te szent tör
vényed szerint, hanem a bűnösöket is 
taníthassam utaidra. Legyenek ők szó
szólóim ama napon színed előtt s hall
hassam, óh Atyám, szavad: néked sok 
megbocsáttatik, mert sokat szerettél! 
Ámen.

*

Siess én lelkem, óh én szomju lelkem, 
A kegyelem forrásihoz, siess!
Mily édes az Űr — ah, én is ízleltem, 
S mely szomjam oltja, a hely mily kies! 
Kies mező a vallás mezeje, 
Balzsammal és hűs kútfőkkel tele.
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Lelkem sóvárog az üdv balzsamáért, 
Mert üdvöt itt nem adhat e világ; 
Úgy epedek a vigasz harmatáért, 
Miként a szomjas, elalélt virág. 
Gyógyítsd meg az én lelkem, jó Atyám, 
És harmatozd kegyelmedet reám!

Lelkem a nagy öröm miatt megreszket, 
Mert érzem Isten bő kegyelmedet, 
Átölelem hálával a keresztet,
És úgy magasztalom nagy nevedet 
Örvendnek rajtam a szent agyalok — 
Te az enyém, én a Tied vagyok!

ÚRVACSORA ELŐTT.

Te mondottad szent Igédben, óh 
mindenütt Jelenvaló : próbálja meg kiki 
magát és úgy egyék e kenyérből és 
úgy igyák e pohárból.

Tisztábbak a Te szemeid, semhogy 
bűnre nézhetnének. Beismerem bűnei
met az én teljes szívem szerint. Vallom,
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hogy sokat vétettem, gondolatban s 
tetteimben. Óh többek az én vétkeim 
a tengernek fövényinéi. De Te Atyám 
kegyelmes vagy, de Te Atyám irgal
mas vagy, késedelmes a haragra, nagy 
a Te kegyelmességed.

Óh ne vess el színed elől! Lásd meg 
lelkem töredelmét, lásd, mily igaz bűn- 
bánatom !

Emlékezzél Atyám rólam, hogy szent 
Fiad meghalt értem, ki nem jött az 
igazakhoz, hanem jött a szegény, beteg 
és megterhelt bűnösökhöz.

Emlékezem én is Rólad, óh én ke
gyelmes Megváltóm, vigasztaló vallá
sodról, Te szentséges életedről s bűnt 
eltörlő halálodról.

Véled, óh Véled kívánok egyesülni 
lélek szerint, a kenyérben és a borban.

Szent tested, mely megtöretett, szent 
véred, mely kiontatott bűneimért a 
keresztfán, szerezzen most nékem, kér
lek, szerezzen bünbocsánatot!

Rejtsd bűnömet sebeidnek s érdé-
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mednek mélységébe s engeszteld az 
Atyát értem!

Add, Krisztusom, hogy Tevéled együtt 
én megfeszíttessem; éljek pedig többé 
ne én, hanem élj bennem Temagad s 
amely életet most élek ezen testben, 
a Tebenned való hit által éljem azt, 
aki szerettél engemet s adtad Magadat 
érettem a keresztfa halálára. Ámen!

*

Atyám, kegyelmezz, 
Atyám, irgalmazz, 
Törüld el én vétkem! 
ím, oltárodhoz 
Bünbánattal léptem.

Szerelmes Jézus,
Ki a keresztfán 
Érettem megholtál: 
Emlékezz’ rólam,
Hogy hozzám hajoltál!
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Szentlélek Isten,
Titkos erőddel1 
Munkálkodjál bennem! 
Segélj, óh segélj,
Új emberré lettem!

ÚRVACSORA UTÁN.

Áldjad én lelkem az Istent, magasz
taljad az ő nevét, mert igen nagy jót 
tőn veled! Bűneidet elengedte, szívedet 
megtisztította, hited megerősítette, új 
teremtmény lettél Abban, ki jött, hogy 
életet adjon s békességet mindeneknek.

Mély hálával s szent örömmel érzem 
a szent vacsorának üdvösséges áldásait. 
Vajha soha ne feledjem, mily hálával 
tartozom én Istenemnek, Jézusomnak, 
a most megnyert kegyelemért!

Új életet kell kezdenem, új életet, 
mely szent legyen és véghetetlenül 
boldog.
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Óh erősíts, irgalomnak Atyja, engem 
erőtelent és támogass Szentlelkeddel 
az én föltett szándékomban!

Állj előttem, óh Jézusom, hogy jár
hassak szent nyomodban! Add, legyen 
egész életem élet az én Istenemben s 
élet Benned, Megváltómban!

Legyen, Atyám szent törvényed az 
én főgyönyörűségem. Éljen az én sze
gény lelkem, hogy dicsérhessen Tége
det. Óh mily sokat tévelygettem, mi
képen az elveszett juh; de megkerestél 
engemet, a kárhozatnak gyermekét s 
visszavezettél Magadhoz, én Uram Jé
zusom által.

Legyen ezért Néked hála, szent Fiad
nak magasztalás s a Szentléleknek 
dicsőség! Ámen.

*

Istennek tegyen hála:
Nem győz a bűn halála, 
Immár elnyeletett!

Buzgóság könyve, 22
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Krisztus, aki meggyőzte, 
Kígyó fejét megtörte:
Ő adott nékem életet.

Ki bűnbe elmerültem,
Most Véle egyesültem,
Azzal, ki szent s igaz.
Ki szakíthat el Tőle?
Visz erőről-erőre 
A bünbocsánat és vigasz.

Áldott légy Isten, áldott, 
Hogy küldöttéi Megváltót,
Ki így áld s boldogít!
Ő nyújtott békességet,
Ő ígér üdvösséget,
Őt áldjad, szívem, holtodig!
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HAZÁÉRT.

Minden népeknek Atyja, óh nagy Isten, 
Egész világra süt fényes napod, 
Szerelmed mindent áthat, átölel,
És minden nemzetségben kedves az
Teelőtted, valaki Tégedet
Fél, tisztel és igazságot cselekszik:
Azt akarod, hogy én is minden embert 
Teljes szívemből egyformán szeressek, 
Mert egy családnak tagjai vagyunk.
Égy az Úr, egy a hit, egy a keresztség 
És egy az Isten, mindeneknek Atyjuk.

Atyám, óh mégis nem sértünk vele, 
Nem sértjük áldott nagy jóságodat,
Ha a hazát, mely ápol s eltakar,
Azt a hazát, hol őseink pihennek.

??*
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Azt a hazát, amelyhez minket immár 
Egy ezredévnek emléke fűz,
Magyar hazánkat lelkűnkből szeretjük 
S Hozzád könyörgünk boldogságáért; 
Óh mert e drága földnek, szép hazánknak 
Előttünk minden kis porszemje szent.

Szent volt Fiadnak e világnak üdve,
S hogy üdvöziiljön az egész világ, 
Hozzánk azért jött, azért halt meg értünk, 
De szent volt Őelőtte az a föld is,
Szent volt előtte az a drága hon,
Hol született, hol élt, hol meghala,
Nem mondta ajka, ám érezte szíve,
És bizonyíták fényes tettei 
Kimondhatatlan buzgó honszerelmét.
Mit az egész világért végrehajtott,
Azt Ő saját népéért is tévé.
Fájt nagy szívének e világ nyomorja, 
Tudatlansága, bűne és keserve,
De ugyanakkor fájt vérző szívének 
Boldogtalan népének sorsa is,
S látván a romlott Jeruzsálemet,
S honának vesztét a sötét jövőben,
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Hol nem marad egy kő a másikon. 
Nagy fájdalmában sírt és zokogott.

Szent vagy előttem is te drága hon, 
Magyar hazám, imádott szép hazám! 
Imámban kérlek Téged, Istenem!
Áldd meg e hont és koronás királyát 
S e sokat szenvedett magyar hazám, 
Hogy az ő védő szárnyai alatt 
Találjon enyhet gazdag és szegény. 
Trónját szeretet sugarazza be,
S a nép hűsége vegye azt körül!

Imámban kérlek Téged, Istenem: 
Áldd meg e sokat szenvedett hazát! 
Yirágoztasd a békesség ölén 
Dicsőségben, jólétben, szabadon!
Érett kalászt rengessen rónasága,
És termő fái hajladozzanak, 
Csepegjenek víg nedvet halmai,
S növeljen a rét füvet gazdagon!

Add, jó Atyám, óh add megértenem, 
Hogy a hazát boldoggá és szabaddá
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Csupán saját fiai tehetik,
A népeket fenntartó két erő:
A józan tudomány s a tiszta erkölcs.
E két erővel áldj meg engem is,
Add, hogy halhatatlan lelkemet míveljem, 
És ékesítsem szívem szép erénnyel!

Buzgó imám így egeidbe száll,
Buzgó imámat így meghallgatod. 
Hallgasd is ezt meg népek Istene,
S amily forróan szeretem hazámat,
Úgy áldd meg azt minden áldásaiddal,
A nagy időknek végeiglen! Ámen.



BETEGSÉGBEN,
FELGYÓGYULÁSBAN.

BETEGSÉGBEN.

Hozzád fordulok betegségemben, óh 
én vigasztalásomnak Istene! Nálad ke
resek erőt, bizalmat, megnyugvást és 
reménységet; Nálad, ki hatalmadat böl- 
cseséggel s bölcseségedet jóságoddal 
kötöd össze. Óh Uram érzem gyenge
ségemet s erőtlen voltomat; érzem, 
hogy csak egy szavadba kerül s min
den dicsőségem oda van. Hányszor 
feledkeztem meg erről, míg egészsé
ges voltam! Mily ritkán jutott eszembe, 
hogy Te adtad testembe az erőt s Te 
tartottad meg békességemet! Mily há- 
ladatlan voltam, hogy a legbuzgóbb 
köszönetem helyett feledékenységgel 
fizettem atyai nagy jótéteményedért s
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elbizakodva nem vigyáztam eléggé 
egészségemre. Hányszor mentem el 
hidegen valamely szenvedő embertár
sam mellett? Hányszor álltam meg igaz 
részvét nélkül a beteg ágyánál? Bo
csásd meg hálátlanságomat vigyázat
lanságomért s részvétlenségemért, óh 
én irgalmas Atyám! Jöjj a Te bete
gednek oldala mellé! s nyugtass meg 
azon gondolattal, hogy bölcseséged s 
jóságod hozta rám e nyavalyát, lel
kemnek igaz javára. Óh csak ez a szent 
érzés is, mely lelkemet egészen eltölti 
s szívemet reád irányozza — mily nagy 
áldás rajtam! Óh fogadom szentül, hogy 
el nem felejtkezem Rólad soha, míg 
csak élek. Engedd, óh Atyám, hogy 
beválthassam szent fogadásomat. Add 
vissza, ha jónak látod az én egészsé
gemet s eltűnt békességemet. Ne vígy 
el még engemet az én életemnek fe
lén, hanem megtartván életemet, cse- 
lekedd, hogy azt kedveseimnek, ember
társaimnak igaz boldogítására s Néked
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dicsőítésedre szentelhessem. Lásd meg 
bánatos hitestársamat, tekintsd nevelet
len árváimat s az ő békességükért gyó
gyítsd meg betegedet! Óh mi várna 
őreájuk, ha én többé nem volnék! Ke
serű az özvegy, keserű az árva sorsa, 
velem együtt mindezeknek öröme, nyu
galma koporsóba lenne zárva, elte
metve ! Ha pedig mégis — óh, oly 
nehéz kimondanom — ha mégis úgy 
akarná szent tetszésed, hogy koporsóba 
lépjek, állj mellettem és ne hagyj el ne
héz harczomban. Biztass, hogy meg
bocsátod minden bűneimet s e töre- 
dékeny test helyett örökkévalót öltö
zöm fel boldog hajlékidban. Nyugtass 
meg, hogy az itthagyott kesergő ked
veseimnek pártfogójuk, atyjuk s min
denük leszesz s egyesíted az itt elsza
kadott szíveket ama fényesebb hazá
ban. Atyám, ha lehetséges, múljék el 
tőlem a keserű pohár, de ha el nem 
múlhatik, állítsd lelkem elé ama nagy 
Szenvedőt s engedd, hogy tűrő, meg-
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nyugvó lelkét lelkembe zárva azt mond
hassam vele: mindazáltal ne úgy legyen, 
amint én, — hanem amint, Atyám, Te 
akarod. Ámen!

BETEG IMÁJA.
Ismét elmúlt az éj,
S nem múlik siralmam. 
Ah, oda van immár 
Az én nyugodalmam! 
Kerüli az álom 
Lankadt pilláimat,
Érzem, hogy nekem már 
Nyugtot csak a sír ad.

Mi lenne belőlem,
Ha e betegágynál 
Lelkem vigaszára,
Uram, Te nem állnál ? 
Megrémülve néznék 
Sírom éjjelébe,
Ha igéd sugárral 
Azt nem hintené be.
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Áldlak vallásomért, 
Melyet adtál nékem,
S végig megőriztél 
Atyáim hitében.
Éj fog bé engemet,
S elvész mind, mi drága, 
Csak hitem maradt meg, 
S hitemnek világa.

Most tudom csak, Atyám, 
Most érzem igazán,
Hogy mennyit nyer a szív 
A vallás vigaszán,
Most érzem leginkább, 
Mikor elhágy minden, 
Hogy mindenben Te vagy 
Mindenem, óh Isten!

E drága hitemben 
Tűröm nehéz sorsom, 
E hitem fényénél 
Nem rémít koporsóm.
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Bízvást veszek búcsút 
Tetőled, óh világ,
Melynek dicsősége 
Csak hervadó virág.

Magasabb örömök 
Várnak rám az égben,
Ha lelkem megtisztult 
A Bárány vérében.
Óh Atyám, bocsásd meg 
Jóságom csorbáit,
És ifjúságomnak 
Ne említsd hibáit!

Töredelmes szívem,
S bánatomat lásd meg! 
Halld meg kérésemet,
S én bűnöm bocsásd meg 
Ekkép nyugodt leszen 
És csendes, halálom — 
Lelkemet már, Atyám, 
Kezedbe ajánlom !

*



Betegségben, felgyógyulásban 349

HOSSZAS BETEGSÉGBEN LEVŐNEK
IMÁJA, HOGY TEMPLOMBA NEM 

MEHET.

Miképen kívánkozik a szarvas a folyó
vizekre, aképen kívánkozik az én lelkem 
Tehozzád, óh Isten! Tenálad van, óh 
Atyáin, az életnek kútfeje s a Te vilá
gosságod által látunk világosságot. Az 
evangyéliomnak kies mezején táplálod 
a Te híveidet s az Igének gyönyörű 
fényénél vezeted a Te népedet, szent 
hajlékaidban, óh Atyám.

Mily boldogok, kik a Te pitvaridban 
imádhatnak Tégedet s ott meríthetnek 
erőt és vigasztalást! Szomjuhozik az 
én lelkem az Istenhez, az élő, erős 
Istenhez, ezt mondván: vájjon mikor 
mehetek el, hogy bémutassam maga
mat az Isten előtt?

Atyám, e lelki szomjúságomat én 
nem csillapíthatom a Te templomod
ban, mert e hosszú betegség nem bo
csát híveidnek örvendező sokaságához,
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kik nagy örömmel és dicsérettel áldják 
ott a Te szent nevedet. De miért hagy
tad el én lelkem ilyen igen magadat 
és nyughatatlankodol énbennem ? Bíz
zál az Istenben, mert még én Néki 
hálákat adok az ő orczájának szaba- 
dításiért.

Letörlöm az ón könnyemet s lelki 
buzgóságom által templommá lesz e 
betegszoba, oltároddá lesz e szív s Te, 
óh Atyám, érzem, itt is jelen vagy; 
mert az én Jézusom így tanít: „Mikor 
imádkozol, menj bó a te titkos házadba 
és ajtód bézárolva imádjad a te Atyádat, 
aki titkon vagyon, és a Te Atyád, aki 
reád néz titkon, megadja néked nyilván, 
amit kérsz.“ Buzgón kérlek Tégedet, 
óh én mennyei Atyám, engedj meg
nyugodnom . a Te szent akaratodon! 
Áldj meg engemet béketűréssel, hogy 
panasz nélkül emeljem a keresztet, 
melyet reám mértél! Te tudod, Atyám, 
hogy mi szolgál az én lelkemnek javára; 
Te tudod, hogy mi munkálja az én
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üdvösségemet, azért Reád bízom biza
lommal magamat s ha fáj is e hosszú 
betegség, szívem csendes megadással 
nyugszik meg Tebenned. Ha minden 
elhagyna is engemet, csak Te ne hagyj 
el s mindennel bírok. Óh mindennel 
bir az, akinek Te vagy Istene és akit 
Te erősítesz, Te vigasztalsz a vallásnak 
balzsamával.

Teljes szívemből adok Tenéked hálát, 
én jó Istenem, hogy apáim tiszta val
lásában engemet megtartottál. Áldalak, 
hogy egyszülött Fiadat lelkem elé állí
tod, az ő kínos keresztjével s a keserű 
pohárral. Az ő tanítványa óhajtok én 
is lenni, azért fölveszem a keresztet 
és úgy követem Őt, — megiszom a 
keserűség poharát, mert a Te aka
ratod ez, óh szent Atyám s tudom, 
hiszem, óh érezem, hogy édes az en
gedelmesség és édes a megnyugvás a 
Te titkos utaidon s a Te bölcs és jó 
akaratodon.

Óh én lelkem, mire csüggednél el?
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Bár könnyhullatás nékem éjjel és nappal 
kenyerem, várjad az Istent, mert még 
én hálákat adok Néki, mert Ő az én 
orczámnak megszabadító ja és Ő nekem 
Istenem!

Istenem, óh Istenem vagy Te nékem 
most is, jó Atyám és az maradsz, min
den időben. Óh engedd, hogy én is a 
Te hű gyermeked maradhassak, hitemet 
megtarthassam s elvehessem kezeidből 
az életnek koronáját! Igazgasd az én 
szívemet, óh Isten, a Te szerelmedre 
és a Krisztusnak, békességgel való el
várására! Ámen.

FIATAL BETEGNEK IMÁJA.

Mint harmatért esd a hervadt virág: 
Én lelkem égi harmatért eped! 
Megesik szíve rajtam, aki lát —
Lásd meg, Atyám, a Te betegedet!
Ne vigy el még engem virág-koromba’, 
Ne fektess még le mély, sötét síromba!
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Hogy menjek el, midőn körös-körül 
Minden virul, mosolyog és örül!

Még fényesen ragyog a napsugár,
Még tündökölnek fenn a csillagok, — 
Vigan dalol bokrán a kis madár,
Csak én vagyok bús, csak éh elhagyott! 
Ne vigy el még, Atyám, virág-koromba’, 
Ne fektess még le mély, sötét síromba! 
Hogy hagyjam itt a szép természetet, 
Hol minden vigad, ünnepel s szeret!

Körülálljátok betegágyamat,
Szerető lelkek, drága kedvesim! 
Siratgatjátok ifjúságomat 
S én tiértetek ontom könnyeim,
Ne vigy el még, Atyám, virág-koromba’, 
Ne fektess még le mély sötét síromba! 
Hogyan búcsúzzam tőletek, hívek,
Ti áldott, forrón szerető szívek!

Mint egy király, fejemen hordozám 
A legragyogóbb, legszebb koronát:

Buzgóság könyve. 23
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Egyéni volt a végetlen tartomány, 
Tündérországod, óh szép ifjúság.
Ne vigy el még, Atyám, virág-koromba', 
Ne fektess még le mély, sötét síromba! 
Elhervadjon-e koszorúm korán?
Vagy ottan nyíljék, síromnak porán?!

S ha innen mégis el kell mennem, el, 
Mert óh Atyám, Te szent tetszésed ez, — 
Ha megszűnik dobogni e kebel 
S tán nemsokára majd a sír fedez: 
Ám vigy el hát, Atyám virág-koromba’, 
Fektesd le testem mély, sötét síromba: 
De adj lelkemnek fényesebb hazát,
És hervadatlan, örök koronát! Ámen.

ATYA VAGY ANYA FOHÁSZA BETEG 
GYERMEKÉÉRT.

Isten, jó Atyám! vérző szívvel járulok 
Tehozzád, de egyszersmind gyermeki 
bizodalommal is. Lelkemnek nagy bu- 
sulása, szívemnek nagy aggodalma van,
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mert az én kedves, jó gyermekem igen 
nagy beteg.

Szeretetnek drága gyümölcse ő, éle
temnek boldogsága, féltett kincsem, 
földi mindenem. Ővéle oly gazdag 
vagyok, őnélküle olyan szegény!

Óh lásd meg, Istenem, óh lásd meg 
az én bánatomat! Szívemből kérlek, 
reménykedem, esedezem: gyógyítsd 
meg őt! Add őt nékem vissza! Tartsd 
meg életét! Szüntesd a kis ártatlannak 
fájdalmait, hűvösítsd meg balzsamoddal 
égető kínjait! Adj nékem erőt, óh Iste
nem, erőt, e nagy próbában, hogy el 
ne csüggedjek, ne zúgolódjam, sőt 
állhatatosan bízzam Tebenned. Óh add, 
hogy mind örömben, mind keserűség
ben kössön Hozzád a gyermeki bizalom.

Ha néked, óh Atyám, úgy tetszik, 
hogy életét megtartsd, könnyeim között 
adok hálát megtartásodért s fogadom, 
hogy Néked szentelem őt, utaidra taní
tom, hogy lenne kedves gyermeked.

Ha pedig magadhoz vennéd őt, bár
23 k



356 Betegségben, felgyógyulásban

sírva mennék utána a koporsóba, így 
is megnyugszom a Te szent akara
todon. Tudom, hogy minden test olyan, 
mint a fű és annak szépsége, mint a 
mezei virág. Megszárad a fű, a virág 
elhull. Az én kis virágom élete is ilyen. 
Tudom, hogy amaz örök tavaszba plán
tálod át e kis virágot, hogy ott nyíljék 
örökké. Tudom, hogy angyalaid sere
gébe viszed őt, az én karomról saját 
karodra teszed őt. E földön oly sok 
az ártalom, oly sok itt e szenvedés. Te 
tudod, egyedül Te tudod, óh Atyám, 
mi szolgál a mi lelki javunkra. Csele
kedjél bölcseséged és jóságod szerint 
s én sírva is imádom a Te nagy ne
vedet! Ámen.

FELGYÓGYULÁS UTÁN.

Minden érzés, minden gondolat ben
nem s minden sóhajtás ajkamon: egy- 
egy hálafohász most, Istenem, mely
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Téged áld, Téged magasztal. Keresem 
a szavakat, de nem találom, amelyekkel 
kifejezhetném irántad, óh jóságos Atyám, 
mély köszönetemet. Mit szóljon a hajó
törött, ki a halál torkából megmenek- 
szik ? Mit szóljon a halálra ítélt, kinek 
megkegyelmeznek? S mit szóljak én, 
ki küzdöttem a kínos nyavalyával, kinek 
nem volt sem napom, sem éjjelem s 
most újra fénylik rajtam jóvoltodnak 
édes napja? Óh mily édes az élet! 
Szívni az áldott jó levegőt, látni szép 
világodat, örülni kedveseimnek, ölelni 
őket s vidáman tenni a megszokott 
kötelességet: mily boldogság ez nekem.

Óh légy egész életem: a jóságos 
Istenhez legméltóbb imádság, hála és 
dicsőítés. Minden szavam, mozdulatom, 
minden cselekedetem s szívemnek min
den dobbanása: dicsérjétek az én Te- 
remtőmet, ki meghallgatta bűnös szol
gájának (szolgálóleányának) kérését s 
visszaadta a jó egészségét. Vedd mély 
hálámat, kegyelmes Atyám, vóghetetlen
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jóságodért s szerelmedért! S Temagad 
nyújts nékem erőt szíves szándékom
hoz, hogy egészségemet megbecsüljem 
s életemnek minden pillanatját jó czélra 
használjam. Új szövetséget kötök Te
véled s újjászületve testemben, újjá
születem lelkemben is. Új szövetséget 
kötök kedveseimmel s a szeretetet meg
újítva s erősítve, minden erőmből bol
dogságukat fogom munkálni. Új szövet
séget kötök mindenkivel s embertár
saim között, mint jótékony angyal 
igyekszem járni, jóltéve, áldva, vigasz
talva és boldogítva. Új szövetséget 
kötök e végre Tevéled, óh én Jézusom! 
Add nékem jó lelkedet, hogy mint igaz 
tanítványod, benned Istennek fiává 
lehessek!

Óh én kegyelmes Istenem, fogadd el 
hálaadásomat s szívbéli köszönetemet 
s adj nékem erőt, hogy ösvényeden 
járva, fogadásomhoz és Tehozzád hű 
lehessek mindvégig! Ámen.
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HALOTT MELLETT.
Óh Uram, hatalmas, erős Isten! A fáj

dalom mélységéből kiáltok Tehozzád! 
Lásd meg, ha van-e olyan bánat, mint 
az enyim?! Leesett, leesett az én fejem
nek koronája s szememből a könny alá
pereg s bár örökké sírjak, mégsem 
sirathatom meg eléggé azt, akinek hideg 
testére hullnak most forró könnyeim. 
Meghalt! E rövid szóban van végeden 
fájdalmam! Mért vetted el őt éntőlem 
óh Istenem ?! Sírva megyek utána a 
koporsóba! Kedves halottam, drága 
mindenem, soha sem szomorítottál meg, 
csak most, hogy itt hagysz engemet, 
oly egyedül, oly igén egyedül! Óh még 
sem egyedül, mert ha minden elhágy 
is, Te velem vagy, óh szent Isten.
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Bocsáss meg, hogy kifakadással vé
tettem ellened! Tűrd el, mikor a por 
zajong bennem; mert a lélek kész, de 
a test erőtelen. Te tudod, óh Atyám, 
mennyire szerettem őt, kinek halála 
most oly mélyen megsebező szívemet! 
Te ismerted nemes lelkét — őt el
veszítve, csoda-e, ha feljajdulok a nagy 
veszteségben! Könyörülj rajtam, óh 
Uram, mert erőtelen vagyok és elher- 
vadott orczám a szomorúság miatt! 
Fogd kezemet, erősíts, vigasztalj, óh 
minden vigasztalásnak Istene! Csele- 
kedd, hogy ha őt el kellett veszítenem, 
csak Téged ne veszítselek el s benned 
vetett hitemet soha, soha, sőt Te légy 
nekem mindenem. Engedd, hogy midőn 
kedves halottamat innen kiviszik s oly 
nagy üresség s némaság lesz körülem, 
a Te titkos súgásodat meghalljam, mely 
engem bátorít. Engedd, hogy necsak 
a sötét sírba nézzek, hanem az égre is, 
hol örök világosság s örök élet honol. 
Óh jó Atyám, mily üdv lesz ez, mikor
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őt újra ölelhetem s tőle semmi el nem 
választ soha többé.

E szent reménnyel táplálj engemet 
s hogy reményem megvalósulására 
méltó lehessek egykoron a Te örök 
kegyelmedből, adjad, hogy életemet 
szent tetszésed szerint folytassam. S va
lahányszor nagy veszteségem emléke 
bennem megújul s lelkemben a fáj
dalom megjajdul, taníts, indíts engemet, 
hogy ne kérdezzem, miért történt ez 
így, hanem elég legyen azt tudnom, 
hogy kitől jött a csapás. Tőled jött ez, 
Atyám, ki dorgálva is szeretsz. Ámen!

GYERMEK HALÁLAKOR.

Elvetted óh Atyám, elvetted gyer
mekem, a drága gyermeket. Itt fekszik 
hidegen. Szólítom, nem felel, ölelem, 
nem ébred, nem veti rám szemét, az 
már lezáródott. Óh édes Istenem, óh 
édes jó Atyám, miért vetted el őt?
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Mivel vigasztaljam én szomorú szívem? 
Hozzád jövök Atyám keserűségemben 
s ha az egész világ nem adhat kárpót
lást, Te megvigasztalhatsz. Óh állj, állj 
én mellém, mert én gyönge vagyok; 
állj mellém a vallás égi erejével s 
mondd, csak a test halt meg s a lélek, 
gyermekem ártatlan jó lelke egeidbe 
szállott, hogy ott angyalaid körében 
fejlődjék s örvendjen végnélkül. Nyug
tass meg Istenem, hogy ezen a földön 
nincs teljes boldogság, sőt ezer a próba, 
mely még a jókat is könnyen elejtheti. 
Az én kis gyermekem már túl van a 
próbán, hamar czélhoz jutott s elvette 
jutalmát Bűn nem kisérti őt, tisztán 
ment elődbe, szép volt elmúlása, édes 
az ő álma, boldog az ő lelke. Óh Atyám, 
légy velem, hogy gyermeki hittel hívő 
megnyugvással, teljes bizalommal nyu
godjék meg lelkem szent akaratodon 
s meglássam gyermekem egykor egeid
ben! Ámen.
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Elnyugodtál, jó gyermekem,
Sirat szülőd keservesen.
Van-e szív, mely úgy érzene, 
Mint a szülő hü kebele ?

Itt és túl a csillag-körön,
Nincs magasabb, szentebb öröm, 
Mint melyet a jó magzat ád, 
Megáldva az atyát, anyát.

De itt s a csillagok felett, 
Mélyebb keserv s bú nem lehet, 
Mint azoké, kik szeretik 
Gyermeküket s eltemetik.

Csak egy van még hatalmasabb, 
Drágább, mélyebb és magasabb: 
A jó Isten szerelme ez,
Mely meggyógyít, ha megsebez.

Hozzád jövök, jó Istenem, 
Hozzád hozom fájó szívem:
Te sebhetél meg engemet,
Te gyógyítsd meg én lelkemet!
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KIS GYERMEK HALÁLAKOR.

Elaludtál — lefektettünk, 
Elhervadtál — sírba tettünk,
S beborult az ég felettünk.

Nem látok mást, csak a képed’, 
Nincs más velem, csak emléked, 
Nem csókolhatlak már téged!

Nem repülsz már az ölembe, 
Nem mosolyogsz a szemembe, 
Fényt nem hintesz éjjelembe.

Gőgicsélő picziny ajkad 
Mindörökre néma, hallgat,
Csak az ón búm, csak az jajgat.

Óh Atyám, ne büntess engem, 
Ha az én nagy keservemben 
A lelkem sír, zokog bennem!

Te vagy csupán a tudója:
Mint szerettem, féltve, óva, 
Születése napja óta!
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Búm tengerén örömcsepp volt, 
Éjszakámon a szelíd hold,
Lelke tiszta, mint a mennybolt.

Elveszett gyönyörűségem!
Ki pótolja őt ki nékem?
Hol a vigasz földön, égen?

Te vagy csupán szent vallásom: 
Balzsamom, vigasztalásom,
Mind itt, mind a másvilágon.

Liliom a tövis között,
Fehér ruhába öltözött,
Múló létért nyert örököt.

A jó Isten akarta ezt!
A szív nyer akkor is, ha veszt, 
Javamra lesz még e kereszt.

Tanulok a mennynek élni, 
Sírtól, haláltól nem félni,
Szebb, örökös hont remélni.
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Ott jaj, sírás nem lesz többé,
A sírhalom ott nem föd bé,
Ott élünk, élünk örökké! Ámen!

HALOTTAK ESTÉJÉN.

Könnyes szemmel s fájó szívvel bo
rulok le előtted, óh Örökkévaló, e bús, 
őszi estvelen. Együtt sírok, együtt em
lékezem s együtt bízom ezernyi ezrek
kel, kik mindenkor, de ma még inkább 
érzik, hogy mit rejt a néma temető. 
Ott alusznak az én sokszor megsiratott 
drága kedveseim, kiket a halál a szí
vemről leszakított. Ah, szívemből is 
elvittek ők egy részt magukkal, azért 
fáj a szívem. De viszont érezem, hogy 
lelkűkből a lelkembe leheltek egy részt, 
azért nem felejthetem őket soha, soha! 
Óh miért kellett őket elveszítenem? 
Bocsásd meg, óh Atyám, az én nagy 
keservemet azon nagy szeretetért, mely- 
lyel az ón kedves halottaiinat szerettem,
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s szeretem most és mindvégig! Nyug
tass meg engemet, békítsd ki szívemet 
azon hittel, hogy Te mindeneket böl
csen és jól cselekszel. Add nékem azon 
gyermeki édes megnyugvást, mely nem 
kérdezi miért a csapás ? elég, ha tudja, 
kitől van az.

Békíts ki azon gondolattal, hogy 
nemcsak magam, sokan vannak, kik 
ma könnytől ázott friss koszorút tesz
nek a hervadt helyébe, szeretteik sír
halmára. Ah, olyan az ember, mint a 
fű és a hervadó virág! Én is, én is 
életemnek őszére sietek s leszállók majd 
a drága porokhoz. De a Te napod le 
nem hanyatlik; megígérte szent Fiad, 
hogy a Te házadban, óh Atyám, sok 
hajlékok vannak. Míg ott feltalálom 
kedveseimet, engedd, hogy kifakadás- 
sal ne vétsek, hanem az ő áldott emlé
kezetük tegye nemessé szívemet.

Tedd lángolóvá, tedd hévvé, tedd 
hűvé szeretetemet azok iránt, akiket a 
Te atyai kegyelmed boldogságomra
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még oldalam mellett hagyott, hogy 
egymásnak életét megédesítsük a köl
csönös szeretet által!

Adj nékem bölcs elmét és tiszta szí
vet, hogy árnyék-életemet a Te dicső
ségedre tölthessem s jó emléket hagy
hassak itt magam után!

Add nékem Szentlelkednek erejét, 
hogy áldjalak Tégedet Istenem, ki a Te 
nagy irgalmasságodból újonnan szül
tél engemet az élő reménységre, a 
Jézus Krisztusnak halálból való feltá
madása által, az örökségre, mely el 
nem veszhet, meg sem mocskoltatha- 
tik, meg sem hervadhat, mely nékem 
mennyekben tartatik. Ámen.

*

Múló a világ, virágja lehull,
Csillag leesik, minden megavul. 
Legszebb örömünk víg napja leszáll, 
Mindent megemészt a sír, a halál.
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De túl a síron, azt vallja hitünk: 
Valódi hazánk partján kikötünk;
S míg itten a szív mély gyászban eped, 
Ott szűnik a könny, a seb beheged.

Óh drága remény, jer, szállj le ide, 
Óh szállj ide s ülj e sír fölibe;
S ha itt a kesergő sírva fakad, 
Nyugtassa meg a Te szent ajakad!

Ámen.

TEMETŐBEN.

Itt nyugosznak mind a földben,
Itt e csendes temetőben.
Nem zavarja őket semmi,
Édes lehet itt pihenni.

A virág itt, bárha egy szál,
A fohász, mely égre felszáll,
Könny, mely itt hull, bú, mely itt kél: 
Drágább, szentebb mindeneknél.

Buzgóság könyve. 24
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A virág itt, ahol állok,
Szebb tavaszra szende zálog;
A fohászban szív erős lesz,
S könnyek által enyhülést vesz.

— Én szívem is itten áldoz,
S vigaszt szellemkéz alához;
Legyen e kéz áldva tőlem,
E békés szent temetőben!

*

Örökkönélő, szívben meghatottan,
S könnyezve állok a sírok felett;
Itt van, velem van mindenik, halottam, 
Felkelti őket‘a hű szeretet.
Csókolom arczát, megfogom kezét,
S oly édes nékem e titkos beszéd!

Szemem harmatja sűrűn hull a sírra, 
S mint piczi csillag, éppúgy

reszket ott,
S a szent szövétnek: — sebhedt

szívek írja —
Vigasztaló hitem is ott ragyog.
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Szememben könny, szívemben drága
hit:

Ragyogtassátok az ég tájait!

Ott vannak ők, a dicsőült halottak, 
Haláluk nem más: megdicsőülés: 
Felkelnek ők, ha eleget aludtak,
És véget ér itt minden szenvedés.
El nem rabolja őket semmi sem, 
Addig, szívem, tűrj s bízzál csendesen!

SÍRNÁL.
Örökéltű felséges Isten,
Óh adj vigasztalást nekünk!
Drága halottunk fekszik itten,
Kiért most búsan könnyezünk. 
Könnyeinket a föld felissza 
S a holt nem érzi melegét, — 
Halottaink nem térnek vissza — 
Sötét a sír, jaj, oly sötét!

Mégsem sötét! Egy égi angyal:
A vallás hint a sírba fényt:

21’
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Van egy szebb élet! így vigasztal — 
Óh zárd szívedbe e reményt; 
Testünkre nézve elenyészünk.
A por a porba visszatér,
De a mi lelkünk, e jobb részünk 
Istennél s jó emlékben él!

Nyugtasd, Isten, e drága hamvat, 
Aki nekünk nem, nem halott:
Aki igaz volt, meg nem halhat: 
Már éltében feltámadott.
Erősebb vagy te száz halálnál 
Örökéletű szeretet —
Míg minket is a mennyben várnál, 
Áldott lélek, Isten veled!

*

Én édes Istenem,
Az élet oly nehéz,
Kevés itt az öröm,
De sok a szenvedés.
Állítsd lelkem elé 
Az égi Szenvedőt.
Hogy nyerjek nyomdokin 
Türelmet és erőt!
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Gazdagság, hatalom 
S hírnév mind porba hull, 
Forgó szerencse jön 
S eltün nyomtalanúl. 
Állandó és örök 
Csak Te vagy egyedül, 
Atyám, mily boldog az,
Ki Benned hisz s örül!

Elmúlik e világ,
A csillag leesik,
A földnek remekét 
Mély sírba temetik;
A szépség és erő 
Lesz egy maroknyi por, 
Óh az enyészet itt 
Mi mindent eltipor!

Csak egyen nem lehet 
Hatalmad, óh halál, 
Örökre él ez egy,
Bár minden romban áll:
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Lelkünk, a lélek az,
Mely munkál, él, szeret,
Még ott is, akkor is,
Ha már rég sír temet.

Óh kérlek Tégedet,
Én áldott Istenem,
Engedd, lelkem javát 
Keresnem szüntelen!
Ekkor nem rettegek,
Bár ég-föld összedűl, 
Tégedet áldalak,
Atyám végetlenűl! Ámen!

ÍTÉLET.
Eljön az Úr, mint ígérte, 
Hogy megítélvén megítélje 
A földnek minden népeit. 
Reszkessen meg a gonoszság, 
Örvendezzen a szent igazság, 
Isten keze működik itt. 
Minden bizonnyal ád 
Győzelmi koronát
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A jóságnak;
Napfényre hoz 
Mindent, mi rossz,
S villámival megostoroz.

Itt is vészen már jutalmat 
És arat fényes diadalmat 
A viaskodó szent erény.
A szív csendes békessége,
Az öntudatnak édessége 
Bizonyság erre, érzem én.
S az a tűz, az a láng,
Az a vád és fullánk,
Mely itt mardos:
Arról beszél,'
Hogy Isten él
S megbüntet, hogyha vétkezél.

Bízzatok hát, Isten nézi 
Ügyeteket, Krisztus vitézi,
Az Úr, az Úr van veletek! 
Bárha sírba eltapossák, 
Föltámad újra az igazság,
S örülnek rajta az egek!
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Minden szent gondolat 
És nemes indulat 
Méltó bért nyer.
Legyen hited,
S bár hull könnyed,
Fölírta Isten nevedet!

A gonoszok is megértsék: 
Bételik egyszer majd a mérték 
S iszonyú lesz a fizetés: 
Süssön bár szerencse napja,
A nap vétküket föltakarja,
S pokoli lesz a szenvedés;
S ha elmaradna itt,
Az óra egykor üt:
Megmérettél!
Ott majd a vád,
Ha szól Birád,
Az ítéletet dörgi rád !
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AMA NAP, A HARAG NAPJA,
— Celano. —

(Dies irae, dies illa.)

Ama nap, a harag napja 
A világot megolvasztja, 
Prófétáknak ez szózatja.

Rettentő lesz az ítélet,
Óh Birám, ha megítéled 
Szigorúan mind a népet.

Tompán pattan sírok zára,
S az ítélet trombitája 
Trón elé hajt, népek nyája

Természet s halál remegnek, 
A halottak amint kelnek,
S a kérdésre mind felelnek.

Immár a könyv tárva-nyitva, 
Ahol nyilván föl van írva 
Minden ember szíve titka.
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Ami itt volt elrejtetten,
Kiviláglik akkor rendben,
Nem marad bűn büntetlen.

Én szegény! ott szót hogy’ ejtek? 
Kárhozattól ott ki ment meg,
Hol a jók is úgy reszketnek?

Mennynek, földnek szent Fölsége, 
Népek ingyen-üdvössége,
Rejts irgalmad tengerébe!

Édes Jézus, szánj meg engem, 
Aki jöttél énérettem,
Tarts meg ama napon lelkem!

Mint fáradtál, mint kerestél,
A keresztfán mint szenvedtél, 
Legyen jómra, amit tettél!

Igaz Bírám, mérlegeddel 
Bűneimet mind engedd el,
Míg megítélsz ítélettel.
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Bűnöm súlya ím, alányom, 
Elpirulva mélyen bánom — 
Légy kegyelmes, én Királyom!

Máriát lám megtartottad,
A latort is meghallgattad,
Ezt reményül nékem adtad.

Bár méltatlan esedezem,
De Te hallgass meg kegyesen, 
Kárhozatba hogy ne essem.

Híveidhez ott számláltass, 
Gonoszoktúl ott elválassz, 
Jobbod felől engem állass!

Ha szól átkod rosszak ellen, 
Kiknek sorsuk menthetetlen, 
Boldogokhoz szólíts engem.

Töredelmes szívvel kérlek, 
Porba hullva, óh segélj meg, 
El ne vesszek, hanem éljek!



380 Halál, temető, Ítélet

Óh nap, napja siralomnak, 
Nyilván zára sírhalomnak, 
Föltámadnak mind a holtak.

Akkor Isten, tégy irgalmat! 
Kegyes Jézus, nyújts oltalmat 
És adj örök nyugodalmat! Ámen.



ÉGI HANGOK.

Magasból zengő égi hangok, 
Hányszor beszéltetek velem,
Mint túlvilági szent harangok,
Oly tisztán s oly rejtelmesen. 
Midőn, mint gyermek, összetettem 
Első imára két kezem,
Ti szóltatok s én önfeledten 
Boldog valék — emlékezem.

S hogy utam a hév ifjúkornak 
Szép rózsás erdejéhez ért,
Az érzések hol forrva-forrnak 
És lángol a szív mindenért:
Ti szavatok szólt e kebelben,
Hogy vágya légyen szent, nemes; 
Most visszhangként az égbe reppen 
Fohásza, mely Istent keres.
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Majd hol a komoly férfi-évek 
Útja visz át derűn, borún,
Hol a bölcső- és síri ének 
Zeng vígan és zeng szomorún,
Hol önző érdek s bűn hatalma 
Már-már a por- és sárba ránt:
Ott is zeng szótok diadalma,
Hogy hűn megállják egyaránt.

— Óh majdha végezvén a pályát, 
Hazámba hívnak angyalok: 
Szóltok-e hozzám? vedd a pálmát! 
Óh égi hangok, szóljatok!
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