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ELŐHANG. 

A földi szomjúságot oltani 
A nö Jákob ős kútjához megyén: 
„Oh hol fog, ha van, 0I3' víz omlani. 
Mely belső szomjara enyhítő legyen ? 
Ha volna forrás, mely titkos vizével 
E belgyötrelmet örökre oltaná el. 
Nem e kúthoz járnék meríteni, 
Ott fognám én szomjam enyhíteni!" 
Jákob kútjánál vándorember ül, 
Ki a nőnek ilyen forrást igér 
S ez, hogy ne szomjuzzék s szünetlenül 
Ne fáradjon, ily forrást esdve kér: 
„Adok" : mond az, „de hivd el férjedet!" 
,Nincs', mond a nő. — „Én látom szívedet. 
Öt férjed volt s ki most férjed, vele 
Szövetséged nem istenként kelé." 
S ott áll a nő, oly némán mint a kő, 
Szivében bámulat van s rettegés; 
A szózat, a nagy vétket felfedő 
Keresztüljárja, mint kétélű kés: 
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S a porba nagy fájdalmától omolva 
Szól, a vándornak térdét átkarolva: 
„Bűnös vagyok, de üdvem szomja nagy. 
Uram oltsd el, mert te próféta vagy ! 
Garizim és Sión a két halom. 
Hol Istenét imádja Izrael, 
Melyiktől jő bocsánat, ótalom, 
MelyiKhez fussak bűnöm terhivel ? 
Imádandó az irgalomnak atyját, 
Hol mntassa bé lányod áldozatját ? 
Az üdv forrása melyiken fakad. 
Enyhet lelkemnek vájjon melyik ad?" 
És Jézus Krisztus a próféta szól: 
„Asszony! a rég várt óra megjelent! 
Hogy annak, a kinek parancsitól 
Alatt a földön és az égbe' fent 
Minden függ, nem lesz többé tisztelése 
Helynek s időnek tévelygő lesése 
S nem lesz mennyben imára hallgatás. 
Mely küláldozat s ajakjártatás. 
„Az Isten Lélek s a ki tiszteli. 
Lélekben és igazságban tegye: 
Lélekben, mert csak a lélekteli 
Imádónak int a Lélek kegye: 
S igazságban, hogy buzgalmát bezárva, 
Míg földi pálya áll előtte tárva. 
Imája légyen lelke ihlete 
S imádás légyen teljes élete!" 



A nőt többé a fold kietlenén 
Ma a vándor hiában kémleli, 
De a prófétát Isten jobbfelén 
Imádó lelke most is felleli; 
Fel őt, fel szózatát a szentírásban — 
Hited s éltednek nincs alapja másban — 
Azon forrásból, mely innét omol, 
Meríts — s örökké nem szomjúhozol! 
S ha e könyv — gyarló embernek mivé 
Ama fon-ás felé vezérlene 
S mindenben, a k i a L é l e k hive. 
Lélek szerint imádást keltene: 
Ugy válj imává, zengj hálát oh ének, 
A minden áldás örök kútfejének, 
Hogy szolgájához kegyelmes vala 
És egyházát építé általa. 
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ELMÉLKEDÉSEK 

AZ IMÁDSÁGRÓL. 



.\z Cr kiíiel van! Epén ne szorfjoskodjalok, ha
nem minden kiínyörjííshen és imiidságban, haladással 
tudassátok kivánalailokal Isten elŐtl. 

Filipp 4, C. 



1. Az imádság fogalma és tartalma. 

Kivel "beszélek, midőn imádkozom ? nem az én 
Istenemmel-e ? Igenis, veled beszélek mindenható 
Atyám s imádságom nem egyéb, mint nálad múla
tás, veled társalkodás. Imádkozó lelkem veled fog
lalkozik. 

S mit mondhatok neked imádságom által ? 
Kedvtelve csügg lelkem magasztos tökélyeiden. 

s midőn örvendetes ámulatát fejezik ki szavaim, di
cséretté lesz minden szó ajkamon. -

Ki intézi a földet, melyen lakom, s kinek enge
delmeskednek a megszámlálhatatlan égi testek? A 
világok szózatodra figyelnek, végetlen hatalmad 
tartja fel azokat. — Dicsérlek téged mindenható 
Istenem, ki követeiddé teszed a vihart s kinek pa
rancsától a villámok függenek! — 

Semmi nincsen czél nélkül világodban, a leg
kisebb és a legnagyobb. magas czélok felé törek
szenek. — Mi bölcs vagy te, kegyelem Istene! 
hányszor volt okom bölcsőmtől kezdve mind e napig 
magasztalni bölcseségedet, mely rejtélyes sor
somnak nem remélt üdvös kimenetelt adott. — 
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A gouosz nem kerüli el az ítéletet, és a jónak 
gyümölcse boldogság; az ember mindig azt aratja, 
a mit vet. — Ki a jókat véded, s a gonoszok szán
dékából üdvét fejtesz ki, igazságos vagy oh Atyám 
és az igazság kedves te előtted. 

Ki számíthatja meg jótéteményeidet, melyekkel 
boldogítál engemet, melyek megújulnak rajtam és 
embertársaimon minden reggelen ? — Dicséret né
ked könyörülő jóságos Istenem! 

A nap, a hold és a csillagok még ma is ugyan
azon rendben tündöklenek felettem, melyben ragyog
tak évezredek előtt. — Örök Isten! kiben kezdet 
nincs és nincs végezet, hogyan imádjalak méltán 
tégedet, én, ki egy pillanatnak vagyok gyermeke, 
téged, ki előtt ezer év olyan mint egy nap! 

Minél állandóbban csüggök tökélyeiden, minél 
mélyebben merülök el müveid nyomozásában, annál 
több okom van dicsérettel telni el irántad. Az ily 
dicséret imádságom méltó tartalma, mivel szent, 
leirhatlan öröm sarjadoz nyomán. 

Mit mondhat neked imádkozó lelkem? Ki
fejezi háláját irántad. A hálátlanság gálád vétek
nek tárta tik embernél ember ellenében. Pedig mi cse
kély minden jótétemény, melyet társainknak köszön
hetünk, melyért hálát kellene adnunk nekik, azon 
megszámíthatatlan jótéteményekhez képest, melye
ket a te kezeidből vettem és veszek. 
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De szükség-e, hogy hálámat fejezzem ki irán
tad, ki különbség nélkül áldasz mindeneket, ki nem 
számítasz hálaérzelmeimre ? — Nem éretted, ön
magámért teszem ezt, mivelhogy lelkem megemlé
kezik rólad, mivel hálám örömérzelem, mivel hálám 
kötelez, adományaidat, melyekkel boldogítál, em
bertársaim és enmagam boldogságára s azon czélok 
elérésére fordítanom, melyeket velők kitűztél nekem. 

Oh, az ily hála imádságomnak méltó fogla
latja, mivelhogy szent öröm és szent szándékok sar
jadnak nyomdokán. 

S kihez könyörögjek fel, ha szükség és inség 
környeznek engemet? Az emberekhez folyamod
jam-e, kik velem együtt gyarlók, és gyengék erő
ben? Te vagy a segedelem egyedüli s mindenható 
kútfeje. Hozzád, hozzád vezérel tehát szívem, ha 
lelki javakért esedezni vágy. E könyörgésem soha 
sem leend követelő, hanem mindig Jézusom szavai
val megegyező, ki kérelméhez hozzácsatolá : ,,Ne 
^gy lögyeii> a mint én akarom, hanem mi-
kint te , mennyei Atyám!" Nem könyörgök 
múlékony javakért, hanem örök, lelki kincsekért. 
Könyörgésemhez csatlakozik azon bizodalojn, hogy 
megadod, mit üdvösnek tartasz,. ŝ azon igyekezet, 
hogy méltó legyek kérelmemnek meghallgatására. 

Ha tehát kisértetek környeznek, ha erőm gyenge, 
ha saját lelkem fel nem leli az üdvözítő utat, ha 
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szenvedésim ingadozóvá tesznek, hozzád kiáltok fel, 
bölc^eségért, erőért, szent lélekért, ki a bölcseség 
teljessége vagy, s imádságom tartalma könyör
gés leend. 

Hogyha a szállongó égi testek 
Némán liii-dctik hatalmadat; 
Ha látom, hogy jóságod tanúi 
Alkony és dél, s a naptámadat; 
Hogyha műveidbe elmerülve 
Bámulnom kell alkotmányodat; 
Önként támad a dicsérő ének, 
Néked a menny és Hild Istenének I 

Ha jóságod özönébc látom 
A virágot s l'íivet diszleni; 
A Tűidet s a csillagok világát 
Üdveid napján melengeni; 
Elhal bennem minden fijldi érzet, 
Felkél minden a uii isteni; 
S templomában az érző kebelnek 
Há lahangok há l á t énekelnek. 

Bölcseségnek ki'uforrásal hozzád 
Emelkednek hö fohászaim. 
Hozzád segedelmek segedelme 
Szent erőért szentebb vágyaim, 
Enyhet tőled egyedül remélnek 
Kegyelemért esdő kinjaim : 
S igy kiízötte bármiU" szenvedésnek 
Könyörgés im tégedet keresnek 1 



2. Hogyan kell imádkoznom? 

Kivel beszélek, midőn imádkozom ? Nem az én 
Istenemmel-e? — Ha emberrel beszélek, kit sze
retni és tisztelni okom van, nem gondolom-e meg, 
mit neki mondani akarok ? S ne gondoljam-e meg, 
mit az emberek főatyjának mondani akarok, ne száll-
jak-e magamba, ne vessek-e számot lelkemmel, a 
neki mondandók felett ? 

Ha imádkozom, lelkem teljes ébrenségé-
vel kell tennem azt, úgy hogy semmi idegenszerűre 
ne gondoljon lelkem. Egész lelkemet be kell sza
vaimba lehelluem, különben imám zengő érez leend 
s pengő czimbalom. 

Ha imádkozom, komolyan kell végeznem azt. 
Nem szabad csak a szókra gondolnom, s mellettök 
hidegen maradnom, hanem azt a mit Istenem előtt 
mondani kivánok, komolyan akarnom, szivemből 
óhajtanom, mélyen kell érzenem. Ha fohászkodom: 
Teremts bennem tiszta szivet, oh Isten! a szívbeli 
tisztaságra igazán s minden erőmből törekednem is 
kell. Mert ha ezt tenni elmulasztanám, imádságom 
nem volna őszinte, s Istenemmel csak játszani fog
nék. Maradjon távol tőlem e bűn. oh Atyám! 

Ha imádkozom, a láza t ta l kell tennem azt. 
At kell magamat adnom Istennek, testestül és lel
kestül, s teljes bizalommal lennem iránta, hogy ő 
úgy teend velem, miként szent tetszése legjobbnak 
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látandja. Egy pogány bölcs igy imádkozott : Isten! 
add meg a mi jó nekem, ha nem kérlek is; a go
noszt pedig ne add meg nekem, ha kérném is tőled. 
Megszégyenítessem-e mint keresztyén magamat ál
tala ? Ne kövessem-e Üdvözítőm példáját, ki imád
ságát így végezé : ,,De ne úgy legyen mint én aka
rom, hanem a mint te, oh Alyám!" Megalázom 
tehát magamat, Isten hatalmas keze alá, s nem 
magam határozom meg teljesülését, hanem ö reá 
bizom. Egyszersmind pedig a legjobbat várandom 
tőle, azon meggyőződésben élvén és halván, hogy 
az ő leghatalmasabb, legbölcsebb, legjobb akaratja, 
rám nézve a legjobbat eszközlendi. E bizodalmam 
ösztönözni fog, szives igyekezettel érdemelnem meg 
áldásait, s tehetségemhez képest megtennem tisz
temet. 

így imádkoznom nehéznek látszik ugyan, mivel 
én, a múló föld gyermeke, buzgóságom szárnyain 
a mennybe, a mindenható Isten közelébe emelke
dem fel; de ha egyet teljesítek, ha sz ivemből 
imádkozom, ha ajkaim azt rebegik, mivel keblem 
teljes, imádkoznom könnyű , és k ö n n y í t ő is. 
Könnyű , mert az előtt beszélem el szívem érzel
meit, ki segíteni egyedül képes; k ö n n y í t ő pedig, 
mert akar örömeimet, akar panaszaimat öntöm ki, 
legjobb barátom, legjobb Atyám előtt, ezen ömle-
dezés maga áldás én reám, s bizonyos vagyok, hogy 
mennyei részvéttel fogadtatik. , 



De hogyan imádkozzam szivemből? Gyarló 
ember, hogy kérdezhetem ezt. Zöld színben diszlö 
vetemények mellett halad utam és szólok : Jóságos 
Istenem! e veteményt te érleled az embereknek táp
lálékul; nélküled nem volna kenyerünk! Vajha 
hálások legyünk jótéteményeidért és törvényednek 
engedelmeskedjünk. Vagy dörög és villámlik körü
lem! Szeretetnek Istene! egyszersmind mennyire 
vagy hatalmas! Mert hisz a mennydörgés is jótéte
mény, a telkeket termékenyíti s a levegőt tisztábbá 
teszi. így vagy te még nagyságodban is a szeretet, 
méltó, hogy bízzam benned, és te reád vessem min
den gondomat. Vagy hosszas, veszélyes betegség
ből gyógyulok -fel : mi könnyen halhattam volna 
meg, töredékeny gyenge halandó én. Te tartál meg 
engemet, oh Atyám! Fogadd hálámat! Neked szen
telem megmentett éltemet! 

Ez az imádság legjobb neme. De minek akkor 
az imádságkönyvek, ha magam is imádkozhatom '< 
Ezek ösztönül, útmutatásul szolgálnak nekem. Ezek 
figyelmeztetnek, hogyan, miért, mit kelljen imád
koznom. Fellelem bennök, hogyan könyörögtek 
embertársaim, oly esetekben, melyekkel az én álla
potom rokonságban áll. Megtanítanak, nem csak 
magamért, hanem másokért is imádkoznom. S itt 
eltel lelkem hálával, oh Jézusom, ki megtanítál 
minket a mia tyánkban . hogyan kelljen magunk
ért és másokért imádkoznunk. Ah! adjad, hogy út-

J 
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mutatásodat követhessem, valaháuyszor dicséretem
mel, hálámmal, könyörgésemmel, hozzád és atyád
hoz folyamodom. Imádságod legyen imádságom tü
köré. Add, hogy aimak minden szava átjárja lel
kemet, hogy soha gondolatlanul ne mondjam el azt. 

Átalában minden imádságomban jelen legyen 
lelkem teljesen. Hogy is beszélhetnék a fö való
val szórakozottan, holott a földek nagyjaival, kik 
hozzáképest elmúló porok, lelkem egész ébrenségé-
vel szoktam szólani. Komolyság vonuljon el egész 
áhitatosságomon. ,Ha azt mondanám : Te a szere
tet vagy, oh Istenem! s szivem nem érezné, mit 
ajkam mond, zengő érez volnék s pengő czimbalom. 
De imádságom legfőbb sajátsági önalázkodásom s 
bizodalmam legyenek. Amaz, hogy kívánságaim 
hogyan, mily mértékben leendő teljesítését legjobb 
atyámra bizzam. Emez, hogy imádságom meghall
gatását bizton reméljem, s midőn erőért könyörgök 
a jóhoz, mindent is elkövessek, hogy saját erőmet 
a kért jónak elnyerhetésére fordítsam. 

Lelkem veled cp;jesiilni 
Hozzád kivan menekülni 

Aty.im s Istenem! 
Földi tciiiek, földi gondok 
Félre! rólatiik Icraondnk. 
Félre minden csábjilak 
Szivemből kiirtalak; 
Mert tevéled egyesülni. 
Benned tisztán elmerülni 

Vágyok, Istenem! 

\ 
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3. Az imádság helye és ideje. 

Voltak és vannak népek, kik az Istennek imá-
dását és az imádkozást bizonyos helyhez és az év
nek s napnak bizonyos részeihez kötötték, vagy 
részint azt hivék, hogy az ily kitűzött helyeken és 
időben végzett imádság a többinél foganatosabb. 
Urunk Jézus teljesen felvilágosít minket ezen tekin
tetben. 0 a samáriai asszonynak azon kérdésére, 
vájjon Garizim hegyén vagy Jeruzsálemben kell-e 
imádni Istent, így válaszol : E l jőazóra , mely
ben sem e hegyen, sem Jeruzsálemben 
nem imádjátok az Atyát. Eljő az óra, 
sőt már i t t van, mikor az igaz imádók 
imádják az Atyát lélekben és igazságban; 
mert az Atya ilyeneket keres, kik őt imád
ják. Az Isten Lélek; és a kik őt imádják, 
szükség, hogy lélekben és igazságban 
imádják. Itten tehát világosan kimondja, hogy 
az imádságnál a hely nem fő, hanem mellékes do
log, és pedig azért, mivel Isten l é l ek , szellem s 
ezen szellemi természeténél fogva nem lakozik egye
dül templomokban, vagy valami kitűzött helyen. 
A legtisztább istentiszteletnek ott van helye, hol 
Istent mint az Atyát tiszteljük, mivelhogy az ö 
lelkét befogadtuk, s vele ez által szellemi és élet
béli kölcsönösség viszonyába léptünk. Az isteni imá
dásnak szentelt templomok, hol öszvesereglenek a 
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hivek, hogy közösen imádják az Atyát, hallgassák 
szent igéjét és megszegjék a kenyeret nagy, örömmel 
és tiszta szívvel, mindenkor szent helyek legyenek 
előttünk, hol mint egy Atyának gyermekei, egy 
Üdvezítö megváltottai, egy reménynek örökösei, 
testvérek és atyafiak az Úrban egyenlő akarat
tal jelenjünk meg Atyánk színe előtt. De soha se 
feledjük, hogy az igaz keresztyénnek teljes élete isten
tisztelet legyen, imádás templomban és templomon 
kivül. Midőn Urunk azt kívánja tőlünk, hogy szün
te len imádkozzunk , azt kívánja, hogy az 
Istenség gondolata mindenütt velünk legyen, min
denhova elkísérjen, mindennel szövetkezzék a mi
hez fogunk, a mit véghez viszünk. Csak így lehet 
imádás és istentisztelet teljes életünk. 

Ha felébredek, ríj munkához nyerve új erőt, 
ki adta nekem a vidámságot, az enyhet hozó álom 
karja közt ? Ha az éj beáll, s nyugalomra int, ki 
fog engem megóvni a veszélytől, ha álomba merü
lök, önmagammal tehetetlenül? Bizalmas fohász-
szal könyörgök ekkor az én Istenemhez : Atyám! 
légy őre alvó gyermekednek. 

Ha a természetnek mulatok nyugalmas ölében, 
mi végtelenek itten a művek, mi felszámíthatla-
nok az alkalmak, melyek buzgóságra intenek! A 
nap. mely felkeltében áldásával üdvözli a láthatárt, 
melegítve s világítva halad meszsze pályáján és a 
felföldtől áldva vesz bucsut; éjjel Isten megfogha-

I 

i 

J 
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tatlan hatalma és nagysága néma hirdetői a fénylő 
csillagok, a fellegtelen boltozat, a gőzkörnek a vil
lámokkal dörgő háborúja; a felhőket szaggató 
bércztetők, és a termékeny völgyek zöldjei; a fa, 
gyümölcscsel terhelt ágaival, a királyi díszt meg
szégyenítő liliom. — A természet, bölcseséged tük
re, a kiterjesztett erősség hirdet tégedet, dicsősé
ged tolmácsa a nap, és a setét éj jóságodat beszéli! 

E vagy ama munkám sikerül, és társaim bol-
dogítatnak általa. Mit tehettem volna én gyarló 
erőmmel ? Munkám sikerült, mert te voltál velem, 
ki az emberszándék végrehajtója vagy. — 

Váratlan öröm és szerencse ér. Kegyelmes in
tézője sorsainknak, örömkönnnyes szemekkel adok 
hálát jóvoltodért. 

Vészes, nehéz napok következnek el reám, s 
szenvedések kelyhét kell ürítenem. — Nekem a 
szenvedés is jótétemény, ha tőled jöne, fájdalmak
nak legjobb orvosa, a kinek napja szebben derül fel 
a vihar után. — 

Valamelyike azoknak, kiket társaimul adál ez 
életben, beteg ágyba dől, és hozzája hőn csatolt re
ményem alkonyodni készül. Midőn a fold mulandó-
sági közt a kilátás elsőtétül előttem, ne ohajtson-e 
lelkem tégedet, ki hatalmas vagy meggyógyítani, 
s megóvni a haláltól engemet! — 

Leverő gyászhír rettenti meg keblemet. — Le
gyen meg a te akaratod, oh Atyám; bizom benned 
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s el nem csüggedek, mert csudálatos a te tanácsod, 
de te bölcsen hajtod végre azt. 

A halál elragadja közelemben embertársimat. — 
Életemnek atyja, meddig mosolyog még nekem na
pod, meddig terjednek éveim határi, mikor térek 
be dicsőségedbe ? — Nincsen idő, nincsen hely, mely 
Istenemre ne emlékeztetne ; vele, általa, magasabb 
jelentést nyer minden körülöttem, s buzgóságra szó-
lítatom fel minden nyomon. 

Minden pont, mc l j jóságod tanúja, 
A buzgóság felszentelt helye 
A világ, hatalmad liiidetője, 
A nagy tenger távol szigete, 
A hajó, nieij' hullánintnn úszik, 
Hajlékomnak minden szöglete, 
Oltár, melyen hála-lángok égnek 
Neked éltem kegyes Istenének-

Slinden perez, mel}' áldásod hozója 
Hnzgóságra intő perczenet, 
A sziilenilő év s az év halála, 
Minden óra, jövet és menet, 
Jlindcn rész, és minden hó az évben. 
Naplenyngvás, dél és napkelet 
Szent követként intnck szent imára, 
Mig az óra végkép le nem jára. 

I 



— 15 — 

4. Az imádság czélja. 

Azt mondják sokan : Elmegyek a templomba 
vagy visszavonulok szobámba, hogy ott Istenemnek 
szolgáljak, s azt hiszik, hogy Istennek szolgálatot 
tesznek, ha imádkoznak. Vájjon igaz-e ez ? Vájjon 
boldogabb, nagyobb, tökéletesebb lesz-e az Isten
ség, ha a földnek minden milliói imádkozva borul
nak le előtte, vagy minden ajak néma, s nincsen 
szó, mely könyörögve folyamodjék hozzá ? A mi 
Istenünk a gyarló ember imádására nem szorul. 
Nem neki, hanem magamnak teszek szolgálatot, ha 
imádkozom. — Azért imádkozzam-e, hogy tudtára 
adjam szüksége imet? Ö, ki előtt a jövendő 
tudva van, s életemnek minden útai, nem jobban 
tudja-e. mi szolgál javamra? — Vagy meg kell-e 
öt ind í t anom könyörgéseimmel , hogy 
tel jesí tse a mit tőle kérek? Avvagy gyar
lóvá tegyem-e az erők kútforrását, kit kérelmekkel 
kelljen meglágyítanom ? kevélynek hidjem-e őt, kit 
hízelgés által kelljen megnyernem? Mivé nem te
szik a mindenhatót olyan társaim, kik az imádság 
czélját ilyesmiben keresik? 

Ámde így nincs is tán szükség az imádkozásra ? 
Gyakran hallom az emberek okoskodását, kik ily 
szavakkal fordulnak hozzám : Ha Isten meg akarja 
adni, a mit kérsz tőle, nem szükség kérned öt, ha 
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pedig meg nem akarja adni azt, hiszed-e, hogy imád
ságoddal ellenkezőre birandod őtV 

Mit válaszoljak ezen ellenvetésekre':' Érzem, 
hogy imádságom által Isten végzeteit meg nem vál
toztathatom, sőt ezt mint szerény imádkozó, nem 
is akarhatom. De vájjon nem vehette-e tekintetbe 
már imádságomat, s nem áldhatott-e meg valamely 
jóval öröktől fogva, azért, mivel előrelátta, hogy 
könyörögni fogok ama jóért ? S ha az méltó az üd
vösségre, ki mindent elkövet hogy annak feltételeit 
teljesítse, nem a buzgó imádkozó-e az, ki az Isten
től! függés érzete, a szivtisztaságra törekvés és bizo
dalom által, az üdvösséget, a nem imádkozó, vagy 
balul imádkozó felett leginkább megérdemli. Es 
így Istennek nem kell megváltoztatnia akaratját, 
hogy meghallgasson engemet. Mert ha Jézus nevé
ben, azaz lelki jóért, üdvös ismeretért, az erényhez 
erőért, nyugasztalásért könyörgök, ezen könyörgés 
teljesítését Isten részint megígérte fia által, ki igy 
szól : , ,Valami t k é r e n d e t e k az A t y á t ó l 
az én n e v e m b e n , m e g a d j a n e k t e k " (Ján 16, 
23.) részint, ha igazán vágyakozom a kért javak 
után magam is elkövetek mindent, hogy elnyerhes
sem azokat. Ha pedig az igazán imádkozó földi jóért 
könyörg, ezt mindig azon feltétel alatt teszi, ha Isten 
azt üdvösnek tartja reá nézve. Tehát nem azt kí
vánja, hogy az ő akaratja legyen meg, hanem Istené. 
A meghallgatás már magában rejlik az imádságban. 
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Ha ellenben akar illetlen valamiért, vagĵ  azon fel
tétel nélkül könyörgök, miszerint magam is igye
kezni fogok, hogy a mit kérek elérhessem, úgy imád
ságom nem valódi, s így nem is hallgattathatik meg. 
Ki meghatározottan világi vagyonért, hivatalért, di
csőségért, sőt egészségért is esdekel, soha sem tud
hatja , vájjon az csakugyan javára szolgáland-e. 
Szűkölködés, alacsony sors, sőt hosszas betegség is, 
tán sokkal üdvösebb lehet az én erkölcsi művelődé
semre nézve, mint az ellenkező. 

Nem a meghallgatás végett imádkozom tehát 
hozzád szeretetnek örök Istene, hanem mivel a ve
led foglalkozás lelkemnek szüksége. Ne 
éljen-e bennem eszes teremtményedben, a hozzád a 
legmagasabb észhez vágyokozás ? lélek én, a legfőbb 
lélekhez ne vonassam-e V Mikor gyermek valék, tá
vollevő atyám és anyám után vágyakozám s köze
lökben óhajtottam lenni. Ne kivánjon-e lelkem jobb 
természete, az alacsony földi körökből felemelkedni 
egy fensőbb hazába. Ne társalogjam-e gondolkodó 
ember én, veled világigazgató barátommal, veled a 
jónak kútfejével, veled a tökéletesség teljességével, 
kit be nem foghatnak a mennyeknek meny-
nyei? Valamint érzéki természetem eledel, álom, 
nyugalom nélkül el nem lehet, úgy kivan szellemi 
életem szellemi táplálékot. — S mikor érezhe
tem saját becsemet jobban, mint midőn hoz
zád emelkedik buzgóságban olvadozó szivem? Az 

2 
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ember több. mint az állat, mint a föld, minden 
kincseivel eg^̂ ütt. S liol érzem ezt jobban, mint mi
dőn nálad mulat lelkem ? Ekkor értem, hogy jobb 
vagyok, mint minden mit szemeimmel látok, füleim
mel hallok, kezeimmel tapintok. Én Istent gondol
hatok , ezt semmi földi nem teheti. A mi korlátoz, 
az kitágul a végtelenbe ; a mi különben alávonz, a 
felett túlemelkedve érezem magamat. Imádlak té
ged mindenható Isten, Üdvözítőm Atyja, emberi és 
keresztyén méltóságomat soha jobban nem érezem, 
mint midőn lelkem imádkozva mulat körülötted. 

A földi élet múlékony kiirében 
Enyészet lebeg; ininileniitt lelem. 
Es addig csábit a biin száz alakban. 
Mig megszokám és társammá tevém ; 
Addig lüiTong véremnek gerjedelme. 
Addig kér enyhet a világ szerelme. 
A niig feledve fentebb czélomat 
A füldliöz kötiim minden vágyamat. 

De ha imámban hozzád járulok. 
Lelkem s lelkeknek Atyja, Végtelen 1 
Ki fő jóság vagy, fő szentség s tökély. 
Kinek nem teszik a szentségtelen. 
Feltündöklik a nagy végzet előttem. 
Uj színben lép fel a világ körültem, 
Törekvésiinnek új irányt találtain. 
•S az öröklétnek gyermekévé váltam. 

Ekkor, óh ekkor léted közelében. 
Érzem valódi méltóságomat. 
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Hogy, mit nem képes tenni más teremtmény, 
Tiszteilietick s legszentebb vágyómat, 
Mint véled rokon, nálad bár alantabb, 
Kiiintlioteni s keblem sokkal nyugodtabb — 
Keblem nyugodtabb annak érzetében, 
Hogy nyngpüntját fellelte Istenében. 

5. Az imádság haszna. 

Adj erőt, oh Istenem! hogy megismerjem az 
igaz, a buzgó imádság üdveit. Az imádság vagyont, 
hirnevet nem szerez, betegségtől s csapásoktól nem 
óv meg: de hisz a tudomány sem eszközli ezeket, 
és becse mégis nagy. Akaratom helyett Istenét, 
gyarlóságom helyett isteni erőt, büubánatomért 
Istennek nyugalmát, aggodalmimért Isten örömét 
nyerem általa. 

Ha pedig közelebbről nyomozom ezen üdveket. 
világossá lesz előttem, hogy az imádság gondol
kodásmódomat javítja. Haimádkozom, Isten 
tökélyeire gondolok, s azokat jobban tanulom is
merni. Ha igy imádkozom : vajha méltóan tisztel
jelek téged Istenem! az igaz imádást a félszegtől 
megkülönböztetem. Ha Isten munkáira gondolva 
szólok : Uram! mi nagyok és számosak a te mun
káid, ezek egész nagyságtikban s terjedelmökbeu 
tűnnek fel előttem. Ha Isten hátaim ára gondolva 

2 * 
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szólok : mi vagyok hozzád képest, tehetleuségem 
szembetűnőbben jelen meg előttem. Ha életemre I 
gondolva szólok : Áldj meg engem ép lélekkel ép 
testben, oh Uram! szent czélokra fordítandom nap
jaimat. Ha a keresztyénség áldásai jutnak eszembe, 
s hálát adok a jótéteményekért, melyekben Jézus J 
által részesültem, a vallás méltósága mindig szebb] 
világban tündöklik felém. Nincs vallásos ismeret,] 
nincs szent igazság, mely az imádság által valóabbj 
fényben ne tűnne fel előttem. 

S hány jó szándékot nem szül az imádság,] 
s mily nagy mértékben erősit meg abban. Van-el 
lelkemnek oly foglalkozása, mely a jóra, szentre,] 
az örökkévalókra hathatósabban buzdítana engemet?! 
Imádságomban a mindenhatót látom, ki tetszésej 
szerint bánhatik velem. Vájjon végezvén imádsá
gomat, megfogom-e szegni parancsait ? Látom lé-J 
lekben a mindentudót, ki mindent szemlél, tudj 
és hall. Fog-e eszembe jutni, hogy rosszat tegyek,] 
melyet ő megtudand ? Aszentet szemlélem benne. 
Nem borzadok-c önmagamtól vissza, ha szentség
telenek tetteim? A főjósághoz intézem szavai
mat. Ne teljek-e el szeretettel s hálával, hogy tet
szésének örvendhessen lelkem ? Törvényhozóm 
az, a kivel beszélek. S nem leendenek-e eszem tör
vényei szentebbek előttem, melyek egyszersmind 
Istenem törvényei ? Legfőbb jótevőm, legjobb ba
rátom vagy, szeretettel teljes Istenem! Nem kér-
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dendem-e meg magamat : vájjon jótéteményeire 
méltó vagy-e ? 

Ennyi jó szándékot szül bennem az imádság, 
és az ilyen jó s zándékoka t m e g e r ő s í t i , a 
mennyiben az azokat gátló akadályokat megszün
teti. Akadályok az életnek szórakozásai; de az imád
ság kényszerít magamba szállanom. Akadály a rósz 
kívánságok hatalma : de imádságom e hatalmat 
megtöri. Ha imádkoznék a kevély : alázatosság 
szállna meg szivét. Ha imádkoznék a haragtartó : 
kibékülésre nyujtná kezeit. Ha imádkoznék az irigy: 
az örülővel örülni, a síróval sírni tudna. Akadály 
a b i z a l m a t l a n s á g önmagunk i r á n t , ki gya
kran gyengének érzem magamat, jó szándékaim ki
vitelében. De ha mértékletességért kérem Atyámat, 
érzem, hogy tudok uralkodni magamon, s Isten se
gedelmével megkísértem a nem lehetetlent. Aka
dály a földi j a v a k vak í tó fénye : de a csalóka 
fény épen az imádságban enyész el, s a való lép elő. 

Ki imádságában magasabb örömökhöz szokik, 
arra nézve eltompul a földi kéj ingere. De feled
jem-e, hogy az imádság b á t o r s á g g a l s v idám
sággal áld meg. Ha bánat és keserűség köszönte
nek be nálam, felfohászkodom : Istenem s Atyám! 
te tudod mi szolgál javamra, te leveheted a terhe
ket vállaimról, benned bízom, te vagy reményem 
és vigasztalásom. S imé a jelen elviselhető, a szen-

^ védés jótékony, a jövendő reményteljes leend, a 
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halál pedig félelmét elveszíti. S ez még cíak egy 
üdv a számtalan között. mely hnzg^ imádságomb'^1 
lélekderitőleg fakad számomra. 

Yégre pedig m e g i s m e r t e t az i m á d s á g /kö-
t é l e s s é g e i m m e l , s azoknak teljesítését konv-
nyíti : Kerülnöm kell a gonoszt: i'iszinte imádsá
gom bevallja liogy e részheu l)űnös vagyok. A p 
cselekedetekben nem szabad megrestüln.'nn: meg-
restül-e az. kihez imádkozom V A j'ít önhaszon nél
kül kell cselekednem: megszűn-e az áldani, kihez 
l)uzgó lelkem emelkedik? Szeretnem kell ember
társaimat: nem teszem-e ezt örvendeteselíben. ha 
Istent szeretem, s általa tár>imat. kik gyermekei 
és testvéreim':' Hosszntüri'inek kell lennem; hogyan 
ne legyek az. lia látom, hogy Istenem felhozza nap
ját a gonoszokra is. Szorgalmasnak, rendszeretőnek 
kell lennem: Isten müveil)en örök munkásság, örök 
rend nralkodnak. s ne intsenek-e liasonlót csele
kednem V — 

Látom imádságoml)an kötelességim t e rmésze 
tes voltát. Te szőtted össze velem azokat, oh isten! 
teliát teljesítem. Látom bit élességeim jó tékony
ságá t . Különben nyugalmat nem lelhetek, tehát 
hódolok. Látom a segedelmet végrehajtásuk mellett. 
A te lelked gyámolíta engemet, nem vagyok ellia-
gyott! Látom, hogy kötelességeim örökek. Teljesí
tem teliát, mert nincsen idő. és nincsen öröklét, 
mely fel fogna menthetni alólok. Érzem a j n t a l -



m a t, mely imádságomból háromlik reám. A menny 
liajol alá hozzám, minden kincseivel; ne keressem-e, 
ne szomjuhozzam-e üdvösségeit V — 

S mit tevének azon nagyok, kik élő példa gya
nánt ragyognak felém ? — Imádkoztak. — Üdvözí
tőm és apostolai az imádságban kerestek és találtak 
erőt. bátorságot, bizodalmat. S honnan vau ellen
ben az, hogy sokan el nem viselhetik a szenvedése
ket, a veszélyben bátorságukat veszítik, az erkölcsi 
életben szilárdságukat, s a próbát sehol meg nem 
állják V Mivel szívükből eltűnt az imádság, vagy 
bennök soha sem is lakozott, niert: 

Hoj;yha égi czélomat feledve. 
A füldliiiz csatolnak vágN'aiin. 
S a tiiulaiulót kergetik iirök kincs 
űrök biitukképen gondjaim : 
Az ihletnek egy szent pillanatja, 
Mel}' lelkem titkodba beavatja, 
A buzgóság intő őrszavára, 
Visszavonz az üdv vesztett \itára. 

S a növényként a uienny haiinatában. 
Mely üdülve szebb életre kél, 
Egi ihlet nyomdokán a lélek 
Ujabb és mulatlan czélnak él. 
Es ezer jó szándék s eltökélet 
Által szentesül a bűnös élet, 
S boldogítva járván szfik körömben : 
Részesülök égiebb örömben. 



— 2 4 

Buzdítás az imádkozásra. 

Azt vallja bennem minden érzelem, 
Imádandó vagy lejijohb Istenem ! 
S lia vagy magália lelkem betekint, 
Vag)' a világba, minden erre int; 

Erre intnek műveid, 
Es jótéteményeid. 
Erőm a tehetetlen. 
Hatalmad a végtelen : 

S igy kiin^'iirgve és dicsérve 
Hálát adva, áldva, kérve. 

Csak hozzád folj'amodom, 
Legjobb atyám s gyámoloml 

Azt vallja bennem minden érzelem. 
Imádandó vagy legjobb Istenem! 
S ha kérdezem, hogj'an intézzem el, 
Törvényed, Eiad s lelkem megfelel; 

A világtól elvnnult 
Szentségeddel rokonult 
Lélekkel, mely bizni tud, 
Bármilyen Ínségre jut . 

Minden gondot ellVledve, 
A szív hő lángját követve, 
A múlóból bontakozva. 
Az örökhöz csatlakozva. 

1 
Azt vallja bennem minden érzelem. 
Imádandó vagy legjobb Istenem! 
S ha a helyet és a kort kérdezem. 
Mind a kettőt mindenkor fellelem : 

Reggel hogyha felkelek, 
S közelemben érzelek, 
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Sínlöilvén vészek között, 
Hol jobbod inegöiözött. 

Ha a nap jár tündökölve, 
S dűlőiig a vész öldökölve, 
Minden perczek és helyek 
linádsásra intenek. 

Azt vallja bennem minden érzelem, 
Imádandó vagy legjobb Istenem! 
S kétkedjék bár az álésznek tana, 
Nines mi engem .megtántorítana. 

Mert ha rólam végzeted 
Már kezdetben végezett, 
A midőn határozál. 
Imámra is gondolái : 

Hát n^'omán szent mesteremnek, 
Vágyin\ nálad me^elennek, 
Blint neked fog tetszeni, 
Ugy fogsz vélem végzeni. 

Azt vallja bennem minden érzelem, 
Imádandó vagy legjobb Istenem! 
Es tekintvén nagj' üdvét imámnak, 
Hozzád vágyiin még hívebben szálnak. 

Mert ha véled egyesül 
Lelkem, jobban istenül. 
Ha hozzád hivcn ragad, 
A kisértet elmarad, 

A SZÍV gyötrő bánatában, 
Imájának harmatában 
Ha buzgósággal teli, 
A várt enyhet felleli I 
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Imádság az imádkozhatásért. 
Változliatlan nagy jóságú Isten! kihez annyi 

fohász emelkedett, mióta emberek lakják a told szí
nét, legyen kedves előtted az én szivenmek buzgó
sága is. A természet és a tapasztalás, az alkot
mánynak nagyságos müvei, lelkem hajlamai és te
hetségei, naponként felőled oktatnak engemet: szent 
igéd, melyet Jézus Krisztus hirdetett s •ielkismere-
tem hangoztat mindenkor, csalhatatlan tanúságot 
tesznek lételed, jóságod, szereteted felől: a te szent 
lelked erejét és kegyelmed hatalmát érzem maga
mon reggel és estve és a napnak minden részeiben. 
És én mégis annyiszor feledkezem meg rólad, oly 
kevéssé társalkodom veled, és sem az idő, mely Ín
séggel fenyített, sem az emberek s dolgok válto
zékonysága, nem birtak mindig arra engemet, hogy 
hozzád a boldogság kútfejéhez, ki örök vagy és el
múlhatatlan, könyörgőleg folyamodtam volna. Ma
gamra támaszkodám nem te reád, az embereki-e és 
nem Istenemre, s midőn gyarló törekvéseim süke-
retlenek s az emberek segedelme hasztalan valának; 
nem kerestem mindenható erődet, hogy bizalommal 
s hittel folyamodtam volna hozzá. Bocsássad meg 
ezen l)űneiraet! Vezess engemet közeiebi) magad
hoz, hogy mindenkor, minden helyen, minden körül
mények között, hozzád emelt szív. feléd hajló indu
latok, téged kereső gondolatok lakozzanak l)ennem. 
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Hisz nincs szükségein mesterséges és bőséges szavak
ra, hogy veled beszéljek. Oly kedély, melyben álnok
ság nincsen, oly szív, mely irántad vágygyal van 
teli, kedves te előtted, ha ajkamról egy szó sem 
hangzanék is. 

Ám tehát könyörületes hosszútűrő Isten! ki be
látsz szívem titkaiba s minden rejtek nyitva áll 
előtted, ki tudod mi nagy , vagy mi csekély a te 
utánadi vágyódás bennem, ki a gyengékben erősnek, 
a csüggedőkben hatalmasnak tanúsítod magadat, 
hajolj alá hozzám nagy kegyelmeddel, ha téged 
kereslek, ha Ínségem közepett hozzád kiált lelkem. 
Engedd a te szent Fiad nevében minden könyörgé
semet hozzád jutni s add meg mind azt, mit a Jé
zus nevében kérendek tőled. 

Különösen pedig, minthogy a boldogság s az 
örök üdvösség szomját te magad költötted fel ben
nem, s megígérted, hogy nem akarod a bűnösnek 
halálát, hanem hogy mindenki éljen és örök élete 
legyen, hallgassad meg azon fohászimat, melyek 
ezen örök javak felé irányozvák. Ezt add meg oh 
Atyám, de itt is ne az én, hanem a te akaratod 
legyen meg. Hisz ha lelkem lelkeddel rokonul, s a 
te isteni közeledben istenül, kérjek-e többet és 
nagyobbat, hogy osztályrészem üdv legyen ? kiván-
jak-e nagyobb vigasztalást, mint azon öntudatot, 
hogy atyai kegyelmedet bírom s szereteted árnyéká
ban pihenhetek ? Oh Atyám és én Istenem, hoz-
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zád fogok csatlakozni örökké, jó és rósz napjaimban 
te lesz a menedék, hová örülni vagy sirni elmegyek 
s örömem abban álland. hogy előtted Atyám, vé
dőm, segedelmem előtt, hullattam örömem vagy 
bánatom könnyeit. Oh tekints mindenkor kegyelem
mel reám. jussanak hozzád fohászaim, hálám és di
cséretem, míg egykor bűn és szeny nélkül imád
hatlak tégedet, az örök élet szebb virányain. Hall
gass meg engemet, s adj erőt szent szándékom ki
viteléhez : hallgass meg engem szent fiad nevében. 
Ámen. 4 

f' l 



II. 

URUNK IMÁDSÁGA. 
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Imiidkozvi'iri pedifí, ne be-^/iMjclek hossz.Tsnn. mi-

kétit a pogányok, kik azt hiszik, ho£ry sok beszriiok 

;tlla! hallg'atlaliiak luc^. Ne ulánozzálok azokat ; raerl 

tudja Atyátok, miben sziiköiködlíík, előbb lioyjy sem 
ktM'elik 61. í;rv imádkozialok tehát : Atvánk! sal. 

m 
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Urunk imádsága. 

Atyánk, ki az egekben vagy! Szentel
tessék meg neved! Jőjön el országod! Le
gyen meg akara tod , mikép a mennyben. 
úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma! És bocsásd meg vét
keinket, miképen mi is megbocsátunk 
ellenünk vétkezteknek! És ne vigy min
ket k í sé r te tbe , de szabad í t s meg a go
nosztól! Mert tied az ország és a hatalom 
és a dicsőség mind örökké! Ámen. 

Urunk imádsága 
kegyes keresztyének felíogása szerint. 

Mennynek földnek Ura! Te ki végtelenül hatal
masabb és nagyobb vagy mindeneknél, és még is 
reánk gyermekeidre atyai szemekkel tekintesz alá. 
s atyai szeretettel gondoskodói értünk, vajha min
denek mély tisztelettel neveznék a te szent ne-
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vede t , benső illetődéssel csudálnák dicsőségedet 
s csendes buzgósággal liódolnának a te nagyságod
nak! Oh vajha mindenek atyjoknak ismerjenek és 
valljanak tégedet szeretettel s bizalommal imád
kozok te hozzád. 

Vajha a te szen t fi a d o r szaga , a világosság 
és igazság ezen hazája, mindinkább terjedjen a föld
nek népei között, vajha a keresztyénségnpk igaz, 
evangyéliomszerü elvei mindinkább uralkodjanak s 
isteni ereje minél teljesebb megtérést és üdvösséget 
eszközöljön közöttük. 

Te csak a jót akarhatod! Oh adj erőt, nekünk, 
hogy magunkat a te szen t a k a r a t o d n a k , éle
tünk minden helyzetében, egészen alávessük s an
nak, mint a felsőbb szellemek és a mennynek sere
gei, örömest és állhatatosan engedelmeskedjünk. 

Nem gazdagságért könyörgünk oh Atyánk, ha
nem csak azért, a mi t é l e t ü n k f e n t a r t á s a na
ponkén t kivan. Ovj meg minket aggságos gon
doktól ; taníts meg a íoldi jók után esengő vágyain
kat mérsékelnünk, és azt, mit a te jóságos atyai 
kezedből veszünk, hálával és örömmel élveznünk! 

Mi gyarló teremtmények vagyunk, a legcseké
lyebb alkalom is a tévelygés utaira csábíthat el 
minket, hogy eltávozzunk tőled a világosság és üd
vösség kútfejétől. Bocsássad meg a mi vét
k e i n k e t s ne engedd, hogy a bűnnek súlyos követ
kezményei erőt vegyenek rajtunk, hanem inkább jó-

f 
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zansúgra, okulásra, javulásra intsenek minket. Adj 
erőt nekünk, hogy fiadnak tudománya és példája 
szerint, szeressük azokat kik gyűlölnek, áldjuk kik 
átkoznak, jót tegyünk azokkal, kik gonosszal illet
nek, imádkozzunk azokért, kik bántanak és üldöz
nek minket. 

Melyekkel szünet nélkül küzködnünk kell, ha
talmasok akisér tések, oh Atyánk. Azért segíts, 
liogy szerencsésen megvíhassunk velők! Segélj meg 
minket, hogy a belsőnkben tomboló gonosz kíván
ságok és szenvedélyeken diadalmaskodjunk s még 
akkor is megmentsük erényünket és becsületünket, 
ha ez erőfeszítésbe, nélkülözésbe és magunk meg
tagadásába kerülne. 

Szabadíts meg minket a gonosztól! 
Légy velünk mindenha, hogy hatalmába ne kerítsen 
minket; mert a bün az emberek veszedelme. És ha 
bölcs tanácsod szerint szenvedések s csapások követ
keznének is reánk, megháborítok napjaink nyugal
mát, adjad, hogy a bölcseség és erény iskolája gya
nánt tekintsük s türelemmel viseljük azokat; add, 
hogy békével várjuk az órát, melyben te a nyo
masztó terhet könnyítendő vagy váltainkról leveendő 
leszesz. 

Te, ki uralkodói mennyben és a földön, te, ki 
hatalommal és dicsőséggel intézesz mindent mind 
örökön örökké, hallgass meg engemet szent fiad 
nevében. Ámen. 

3 
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2. 
Te ki lakozol csillagok felett, fenséged nagy és 

kimondhatatlan. Minden mennyek végetlen hatal
mad s dicsőséged hirdetik. Ez tölti be mély tisz
telettel szíveinket is, és alázattal hajolnak meg tér
deink előtted. Félelem nélkül közeledhetünk tró
nodhoz. Te szeretet vagy és mint jóságos Atyánk 
tekintesz reánk gyarló halandókra, kiket gyerme
keiddé fogadál a Jézus Krisztusban. Gyermekded 
bizalommal fohászkodunk tehát : Mi atyánk ki 
a mennyekben vagy! 

Minden, a mi környez, reád emlékeztet. Te 
alkotád, te viseled gondját. Oh vajha tehát min
den müved szent legyen előttünk és soha szentség
telen czélokra vissza ne éljünk velők. Te szereted 
a jót és gyűlölöd a gonoszt. Minden a te szentsége
det hirdeti. Oli hát soha ne vegyük könnyelműen 
nevedet, hanem mély tisztelettel nevezzük azt s 
soha vissza ne éljünk vele. Maradjon távol tőlünk 
minden vallásgúnyolás, káromlás, babona és hűt
len esküvés, melyekkel azt megfertőztethetnők. 
Igen, óh Atyánk: Szenteltessék meg a te 
neved! 

Az egész roppant világ a te műved s látható or
szágod nagy s megmérhetetlen. Engedd, oh Atyánk, 
hogy láthatatlan országod is, az igazság, méltányos
ság, az erény országa, melyet Jézus alapított közöt
tünk, mindinkább terjedjen és szilárduljon itt alant. 
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Gátoljad meg a lelki setétséget s minden igaztalan
ságot, s engedd helyette az igazság szende éltető 
világát, az erénynek napját, a szeretet öröm s béke 
dicsőségét ragyogni köztünk. Jöjön hozzánk 
országod! 

Véghetetlen! a nálunk boldogabb szellemek 
számíthatlan seregei és a dicsőült lelkek milliói, 
jobban ismerik gyakran kinyomozhatlan tanácsai
dat, mint mi gyarló emberek s annál nagyobb 
örömmel teljesítik parancsolatidat, tisztelik alázat-
taVisteni akaratodat, hüségöknek aratván gyümöl
cseit. Oh vajha e részben is törekednénk hozzájok 
hasonlítani és a te akaratodra SMkadatlanul íigyelni, 
s azt örvendetesen s lelkismeretesen teljesítni. Ne 
az. oh Urunk I mit rövid értelmünk ki\ í-n̂  hanem 
az. mit te tartasz jónak; ne mit testiségünk Vöve-
tel, hanem a mit szentséged ajánl, történjék meg 
készségesen általunk. Legyen meg akaratod, 
mikép a mennyben úgy a földön is! 

Jóságteljes Atyánk! Nem gazdagságért s bőség
ért könyörgünk, hanem hogy annyival áldjon meg 
kegyelmed, mennyire naponként életünk fentartá-
sára szükségünk van. Ovj meg minket nehéz kenyér
gondoktól, szükségtől és Ínségtől, adj a munkához 
kedvet és erőt, áldd meg munkálkodásinkat s adj 
megelégednünk azzal, a mit előtted kedves szorga
lom által szerzünk magunknak. Adjad meg né-
líünk mindennapi kenyerünket! 

3 * 



3G 

• 1 ' 

t I 

Mindnyájan gyarló bűnösök vagyunk. Mindnyá
jan sokfélekép vétkezünk s előtted, ki a főszentség 
vagy, a legjobbik is meg nem állhat közölünk. Ne 
szállj perbe velünk, hanem tekintsed kegyelmesen 
a mi bűneinket. Bocsáss meg nekünk szent fiad 
nevében az ö érdemeiért, melyekkel minket kibé
kéltetett veled. Add hogy igazán megtérjünk hoz
zád, újjá születvén a szent lélek által s igazságra 
és szentségre törekedvén. Egyszersmind tedd hajlé
konnyá szívünket, hogy megbocsássunk mindazok
nak, kik meghántottak minket, hogy győzzünk raj
tok szeretettel, s a gonoszért gonosszal ne fizessünk. 
Bocsássad meg a mi v é t k e i n k e t , miképen 
m i is mesff'Ocsátunk az e l l e n ü n k vétkez-

teknei'"-' 
Hogyan vehetnők számba mind azt. mi a hit

től, szeretettől s reménytől el akar szakasztani min
ket. Szerencse és szerencsétlenség, öröm és szenve
dés kísértetbe hoznak, s oly hajlandóság, kívánság, 
gondolat s tettek felé vonzanak, melyek néked nem 
tetszenek, oh Atyánk. Ily veszélyek között álljon 
őrt felettünk a te jó lelked mennyei ereje ; ne engedj 
inkább kisértetni minket, hogysem elviselhotuok, 
sőt hagyj vitat találnunk a vétekbőli kiszabadulásra, 
s add minden kisértet oly véget érjen, hogy elvisel
hessük azt. Áhitatteljesen kérünk : Ne vigy min
ke t k í s é r t e t b e ! 

Egy halandónak élete sem tökéletes boldog. Jó 
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és rósz napok, öröm s fájdalom által is kivánod gyer
mekeidet magasb czéljokhoz közelebb vezérleni, te
hetségeiket gyakorolni, bátorságukat edzeni, szívó
két tisztítani s javítani. Ám tehát a borús napo
kat is nyngodt lélekkel s hatalmas karod alatt meg
alázkodva veendjük atyai kezeidből. Csak azért kö
nyörgünk, oh Atyánk, hogy maradj velünk jó és bal 
sorsunkban, erőt adandó aekünk, a föld szenvedé
seit keresztyén hosszútűréssel és állhatatossággal 
viselhetnünk s mind attól megszabadulnunk, a mi 
itt nyomaszt és terhel minket. Szabadíts meg 
minket a gonosztól! 

Trunk és Atyánk! légy kegyelmes s könyörül(> 
irántunk s hallgassad meg szives kérelmünket, 
melyet gyermekded bizalommal bocsátottunk hoz
zád. Te meghallgathatod, te meghallgatod azt. 
Mert minden a te birodalmadban van, s a mit te 
akarsz és parancsolsz, annak meg kell történnie 
most és mindörökké. Mert tied az ország a 
hatalom és a dicsőség mind örökön örökké'. 
Ámen. 

Mi Atyánk! ki minket minden emberekkel 
egyetemben képedre alkotál, hogy mint gyermekeid 
egymást testvérileg szeressük s szentek legyünk, 
mint te szent vagy, engemet elpártolt s veszni térőt 
egyetlen egy fiad Jézus Krisztus által kegyelmedbe 
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fogadsz s szent lelked által a hit])en újra gyerme
keddé nemzesz, ki égben vagy szent hajlékod
ban, minden földi lények felett, de ki onnan lete
kintesz az emberekre s azoknál lakozol, kik őszinte 
s szelid szí\üek, kegyelmedet árasztod a magasság
ból azokra, kik tégedet félnek: szent fiad parancsá
ból járulok hozzád hitben s kérlek tégedet: 

S z e n t e l t e s s é k neved, mely által téged lé
lekben ismerlek, istenem s atyámnak vállak, mély 
velünk hatalmad, jelenléted s segedelmedet tudatja. 
Ítéleteid rettentsék s tiltsák el a gonoszokat. kik 
nevedet szidalmazzák, szent igéd által jelenj meg 
nekem s szolgáid oktassanak engem. Add, szent 
nevedre kérlek, dicsőséged a fjldön nagy legyen, 
különösen nálam, ki rólad neveztetem. 

Jöjön o rszágod! hogy ha bűnnek hatalmá
ban vagyok, kiszabadulván a setétségnek bilincsei
ből, szent fiad országába jussak. Szent lelked, 
mennyei Atyám! tegyen engemet szent igédnek 
követőjévé, s hatalmad uralkodjék lelkemben. Ke
gyelmed országát terjeszd ki mindinká1)b minden 
országokban, minden nemzetek s közönségek között 
s add hogy én is választottid száma közé felvétes
sem, s hogy a dicsőségnek végetlen országa meg
jelenjen. 

L e g y e n a k a r a t o d m i n t é g b e n ú g y a 
f ö l d ö n , oly gyorsan, oly örömest s oly tökélete
sen. Hirdettessék a te szent s kegvelmes akaratod 

i 
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minden emberek között, s teljesítessék mindnyájok
tól az őrök üdvösség elnyerése végett. Add, min
denben, mi szent végzésed szerint tennem vagy tűr
nöm kell, szent akaratod alá rendeljem akarato
mat , tudván, hogy azoknak kik tégedet félnek, s 
parancsolatid megtartják, minden dolgok javokra 
szolgálnak. 

Adj mindennapi kenyeret. Add-, tartsd-
s áldd meg, mire földi éltemben szükségem van. 
Áldd meg munkámat sikerrel, ha bár arczám verí-
téki közt is s segítsd meg azokat, kik inség s szük
ségben szenvednek. Add, hogy megismerjem s hal
adó szívvel vegyem mind azt, mit testem táplálá
sára s szükségére nyújtasz; de adj szellemi eledelt 
is, lelkem fentartására s erősítésére, azon eledelt, 
mely égből jő s világokat táplál. 

Es bocsásd meg bűne ime t mint én 
megbocsátok az el lenem vétkez tekuek . 
Te tudod mit vétettem ellened, gondolatimban, sza
vaimban, tetteimben; te szívem tisztátalanságát is
mered ; ismered jobban mint én. minden vétkeimet 
s hibáimat. Segíts meg engem, hogy ezeket mind
inkább megismerjem, megvalljam és ne menteges
sem , de a Krisztus érdemeért bocsásd meg nekem, 
ki töredelmes szívvel bánom meg s kegyelmet kere
sek minden előttem ismert és ismeretlen vétkeim
ért , mint én is örömest megbocsátok azoknak, kik 
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engemet megsértenek s türelemmel vagyok azok 
iránt, kik ellenem vétenek. 

És ne v í g y k í s é r t e t b e , hol a bűn ingeré
nek ellenállanom igen nehéz lenne. Ne adj a gonosz
nak s a világnak hatalmat lelkemen, tartsd meg 
bennem, míg a testben élek, az ez iránti üdvös fé
lelmet. De ha még is kísértetbe jőnék, add, hidjem 
erősen, hogy az nem történhetik erőm felett s nyiss 
oly kimenetelt nekem, hogy tűrvén és bízván, dia
dalmat nyerjek. Ne hagyj el engemet semmi szük
ségemben. 

De s z a b a d í t s meg a g o n o s z t ó l . Segíts 
te engemet minden lelki s testi szükségeimben, s 
végre ha utolsó órám eljövend, adj boldog kimúlást. 
Semmisítsd meg a bűnnek hatalmát rajtam, hogy 
mint gyermeked megszabadulván minden gonosztól, 
téged az égben örökké áldjalak és dicsőítselek; 

M e r t t i é d az o r s z á g a h a t a l o m és a 
d i c s ő s é g ! Ámen . 

4. 

Szent Atjáiik, kit .Jézus tanja liirtlct 
S minden szellem biizgóan nevez. 
Kit riildlinkföl nem választ el a menny 
.S annyi esillag, mely kiiriilevezi 
Végetlen dicsőség szent nevednek 
Fenségednek buzgó ámulat; 
A biilesőfül a feltámadásig 
Áldjon téged minden indulat. 

Ili i 
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Jőjön cl békéli oiszága, a mely 
Hülesfség s szeretetben viri'il ; 
Melyet Jézus épített, a melyben 
A por élni a mennynek tanul. 
Akaratod teljesüljön itten. 
Mint ott, bol tündöklik égi fény, 
Hogy angyallá tegye a balandót 
Az igazság és a szent erényi 
Örök kéjek nagy l'orrása add meg 
A mit birni a szükség szeret: 
Kincseket nem kérünk, gyöngyöket nem, 
Adj elégedést és kenyeret! 
Hogyba botlanánk a szent erén3'nek 
Utján, üli bocsásd meg vétkeink, 
Valamint mi meg lógunk bocsátni 
Hogylia megsértettek feleink. 
Légy velünk a kisértet között, hol 
A gonoszszal küzd jol)b szellemünk, 
Es az égi koszorúra néznünk, 
Ha befogná a világ szivünk! 
Szabadíts meg kénink a gonosztól, 
Mely lelkünket vágyik veszteni. 
Es a bú s a bánat elenyésznek, 
S nem lesz kin mely fogna sérteni. 
Országod, dicsőséged s hatalmad 
Örök. mint örök te és hono<l; 
Minden mennyek szent neved dicsérik. 
Az öröklét a te templomod. 

A t y á n k , k i az e g e k b e n v a g y l 
Igen! minden magas nevek között 
Atyánknak mondunk Isten tégedet, 
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Mert azt vallja kcbliinkiipk szózata 
Hogy e név hozzád lei;kiizelb vezet, 
Hozzád s azokhoz a kikkel lakunk 
Eg_y Rildet és áhitiiiik egy eget. 
Hogy testvérekké lennénk mindenekben 
S te egy Atyánkká, ki vagj' a mennyekben. 
S midőn Atyánknak mondunk tégedet 
Erezzük liogy ez Jézus érdeme, 
Hogy a te tőled elpártolt világ 
Elfítted kedvet Jézusban n3'ere; 
Szerinte valljuk, a ki mindenütt 
Téged édes Atyjának iieveze. 
Hogy üdvnapokban s bánatfergetegben 
Te vagy a mi legjobb atyánk egekben. 

Szente l tessék meg neved! 
Szenteltessék meg a te nagy neved 
Akárhonnan hangozzék az felénk. 
Öntsön bizalmat, hivő tisztelettel 
Forrón testvérült ihletet belénk; 
Hogy a bölcsőtől kezdve a midőn 
Szavad n3'omán életre ébredénk. 
Mind a sírig, melj' pályánk végezése 
Lcgj'cn éltünk nevednek szentelése, 

Jöjön el o rszágod! 
JőjÖn hozzánk országod oh Atyánk, 
Országod, mely erén}' s békében áll, 
Mely a szent lélek által eszközölt 
Kgy J"^^ világnak üdvével kinál, 
Hogy a halál, a bűn és fájdalom. 
Mely jobb éltünket öldökölve jár. 
Helyt engedjen országodnak közöttünk 
S a menny lakozzék a földön köröttünk. 

I 

í 
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1>egye 11 meg aka ra tod ! 
S iriiként a menny szavadnak engedelmes 
Boldog készséggel és feltétlenül 
S miként fö üdve a jobb szellemeknek 
Hogy általok parancsod teljesül; 
Oh add, tekintsük fő czélunk gyanánt 
S a boldogságban fő feltételül, 
Hogy az nálunk is akként teljesüljön. 
S ebben a föld a uienynyel egyesüljön. 

Mindennapi kenderünket add meg in 
Add meg. mi a test szükségét fedi 
Szorgal.ounknak diját, a kenyeret. 
Ma add meg azt, hogy a jövő miatt 
Ne ápoljunk jelen gyötrelmeket. 
Hanem bizván jóságodban, a mely 
Világokat táplál és férgeket, 
Leginkább az égi mannát n^'omozzuk 
S az élő víz forrását szomjúhozzuk. 

Bocsásd meg vétkeinket i 
•S minthogy miként minden nap éhezünk 
Ugy vétkezünk is Isten ellened. 
S a vétek átka a rósz öntudat 
Kinnal gyötri a bűnös kebleket; 
Mint éhségünk ugy vétkünk érzetébea 
Könyörgésekkel kérünk tégedet, 
Ugy légy kegyelmes a mi bűneinknek 
Miként mi megbocsátunk elleninknek. 

Ne vigy kisér tetbel 
Hatalmas a kisértet oii Atyánk 
Csábitónkká lesz mirulen alkalom, 



— 44 — 

Küzilelmünk vége veszteség, lia nem 
Fedez be luinket égi oUalom; 
Oh adj erűt liogy bátran szembeszálljunk 
Ha ostromol kül- vagy belártaloin, 
Szenvedni készek, készek vérzeni 
Ha a hitel s erényt kell védeni 1 

S z a b a d í t s m e i r 0 n 0 s z t ó 11 

Az élet ürme. a kin s szenvedés, 
De a bűn több. ez életünk halála, 
.\ kín gyógyszerré válhat s a javnll 
Lélekből nyomán kelhet tiszta hála : 
De a bűn gyermekét csak kárhozathoz 
Vezérli végén minden loldi pálya, 
A kín gyötrelme gyakran éltet hoz 
A bűn a legfőbb s egyetlen gonosz. 

Ha bánatot mérnél ránk jó Atyánk 
Tégy erőssé keservét elviselnünk, 
A kin iirömkelyhéből szellemi 
Tartós üdvét engedj merítenünk, 
A bűn ellen hagyj tiad érdemében 
Bocsánat- s mentségei reraélennnk. 
Te ki országolsz orlik dicsőségben 
Hallgass meg minket Jézusunk nevében. 
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1. 

Életemnek Ura és Atyja! Te vagy ki életem 
felett örködöl. a ki a múlt éjjel is védted éltemet. 
Te újítád meg az álom által erőmet, hogy vidámon fog-
liassak mai napon, melyre kegyelmedből felvirad-
tam. foglalkozásaimhoz, s azt keresztyén hivatásom
nak s kötelességemnek szentelhessem. Oh, fogadd 
hálámat ennyi jóságodért. Engedj minden napot, 
melyet jóságod túléltet velem, azon feltétellel kezde
nem, hogy hozzád és az én üdvözítő Jézusomhoz 
mindinkább hasonló legyek. A te szent lelked le
gyen velem s kisérjen mindenütt, hogy e napot is 
bűntől tisztán, hitben erősen, jó tettekben gazda
gon tölthessem. Hallgass meg engem szent fiad 
nevében! Ámen. 

N.ipofl Telkei, én is kelek 
Ne add hogy el feledj elek : 
Add liogj miként világítva 
Jár szép napod boldogítva 
Magam Atyám világítsam 
Einbertársiin boldocítsam ! 
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3. 
Atyám ('s Istenem 1 
Az éj után 
Napiid rag3'oí;\;i tün fel fén^'-után; 
S míg erűm a munka küzbe' Párad, 
Rám az i'ij nap új élettel árad. 
Üdvüzlillek imádkozva téged 
Embereknek Atvja, 
ná la , hála néked 1 

Életnek Istenei 
Reád mutat 
A nap, folytatván a szokott utat 
S mint jóságod avatott követe 
Ilomálvűzü fén3-lnntő menete 
S új erőt önt minden tagjaimba 
S téged áldiioiri oktat. 
Eletemnek atvja 1 

Jóságos Istenem I 
A nap alatt 
Imádó lelkem esak veled halad. 
Ébreszd íel hát bizalmát szivemnek 
Hogy meg legyen áldva két kezemnek 
Mimién műve szent fiad nevében 
S lelkem megnvugodjék 
Legjobb Istenében I 

Erőnek Istciu'l 
Légr gyámolom, 
Te a biin ellen legfőbb oltalom ! 
Add hogy mindenektői elliag^-atva, 
A hit biztatását megragadva. 
Enyhért esdve nagy kisértetemben 

1 
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Benned leljek enyliet. 
Erős Istenemben! 

Legszentebb Istenem I 
Te szent neved 
Legyen napom a mely feléd vezet! 
Testem lelkem neked szentelem fel 
Tettel, gonddlattal, érzelemmel, 
E kebelnek minden indulatja 
Váltig téged áliit. 
Szellemeknek atyja! 

Legbölcsebb Istenem ! 
A mint vezetsz, 
A mint kegyeddel büntetsz és szeretsz, 
A mit jóságod végzett felőlem. 
Szent hálával lesz fogadva tőlem. 
Nyugodtan tekintek, bármi ére 
A főböleseségnek 
Örök Istenére! 

Szeretetnek Atyja! 
Minden óra 
Készen leljen a nagy égi szóra; 
Eletén vagy a siron keresztül 
Hordozzak bár Ínséget keresztül. 
BÍZÓ lelkem azon gondolatja. 
Hogy te jó Atyám vagy. 
Nyugtomat megadja. Ámen. 

4. 

A sötétséget elűzi a te napod, oh Isten, mely 
meleget és világosságot hintve emelkedik fel a tá-
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volláthatáron. Ah vajha lelkemben is nappal le
gyen, s a bűn és tudatlanság s bizalmatlanság sötét
sége ne lakozzék benne. Azért folyamodom hozzád, 
ki a napok napja, a világok intézője s az emberek
nek atyja vagy, hogy az ünnepélyes reggeli csend
ben imádásomat bemutassam nálad. A te karjaid
ban, a te szíveden nyugvám, oh Atyám, mig az 
álom fogott körül engemet. Te álltál őrt felettem, 
midőn semmit nem tudtam magamról: te védelmez
tél a veszélytől, melynek magam ellent nem állha
tok vala. Az új erő, melyet tagjaimban és lelkem
ben érzek, a te ajándékod, s a vidámság mely el
terjed valómon, tőled származik. Ah fogadd, jó 
Atyám, hálámat, fogadd megindult szivem hálás 
imádását mindezekért! 

A nap munkára int. Áldanom kell az alkalma
kat melyek munkát nyújtanak nekem, hogy általuk 
ismeretemet gyarapítsam, erőmet gyakoroljam s 
izzadva és fáradva magamnak és másoknak üdvös
séget szerezzek. Te bíztad ezen munkákat reám s 
így örömmel járandok el bennök. Az akadályok 
ne rettentsenek vissza engemet. A rendszeretet 
szabja élőmbe a teendőket, hogy kevés idő és erö 
által sokat végezhessek; a szorgalom ne engedje más 
napra halasztanom, mit ma végezhetek; a hit és 
vallásom intsenek, hogy mindent veled és általad 
és a te neved dicsőségére végezzek. 

Az új nap emberek közé vezet. Segíts, oh Atyám, 
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hogy mindenkor és mindenütt szelíden és szeretet
teljesen bánjak velők, hogy egyiköket is szóval avagy 
tettel meg ne sértsem s mind azok iránt, kikkel ta
lálkozom közölök, szolgálati készséget tanúsítsak. 
Adjad kiváltképen hogy azokkal, kikkel közelebb 
viszonyba helyeztél engemet, békeségben s egyet
értésben éljek. Add hogy a szeretettel fedjem be 
a fájdalmat, melyet talán okozhatnának nekem, 
s a félreértéseket engedékeny szívességgel egyen
lítsem ki, hogy életök örömem, életem örömük 
legyen. 

Ha ez nap is örömökkel áldasz engemet, óvj meg 
kevélységtől s a bizakodástól; ha bánatot bocsátasz 
reám, óvj meg a zúgolódástól, a bizalmatlanságtól, 
a kétségeskedéstöl; sőt add hogy örömet és bána
tot hálásan vegyek kezeidből, mint czélteljes aján-
dékidat. 

Szabadíts és oltalmazz meg a bűntől engemet. 
Törvényed lebegjen szemeim eMtt, szent lelked se
gítsen hogy megtartsam azt s ne vétkezzem ellene'. 

Adjad arra használnom e napot, a mire adtad 
azt, gyarapodásra szívem bölcseségében és a szent
ség utáni törekvésben. Hogyan fogna engem vá
dolni e nap szent szined előtt, ha veszve lenne a 
czélokra nézve, melyek végett felvirasztád azt én 
reám! Ments meg engem ezen veszedelemtől. Add 
hogy ez nap legyen nyereségem az öröklétre nézve, 
hogy szószólóm lehessen ama nagy, ama végső na-

4* 



pon. melyen megjelenek előtted L5irám, Atyám 
Istenem. Ámen. 

5. 

Ezren meg ezren ébredtek fel az erőt adó álom
ból jóvoltod által, oh mennyei Atvám ! Hálás ille-
tődéssel emelkedik szivök hozzád, oh Mindenható! 
s a megviradt napnak örömtelt remónynyel néznek 
ellenébe. Szent, magasztaló énekeknek kara száll 
a földről hozzád s köszönetet visz, mely tégedet illet, 
szerencséltetője s megtartója éltünknek. Napod vi
lágít mindnyájunknak s jóságod ad örömet s áldást, 
s minden nap. ha reád feltekintünk, közelebb vezet 
magas czélunkhoz. Igen, egész éltünk szeretetednek 
élő bizonysága. Azért bár szívem mindig tiszta kö
szönettől volna áthevülve s adoniányid helyes él
vezetével s csendes vidámsággal érdemleném meg 
mindinkább jóságodat. — De viszont engedd, oh 
Uram, hogy hozzád jótett s szelidség által igyekez
zem hasonlítani. Valamint tégedet mint Atyámat 
szeretlek, ugy szeressem embertársaimat, kik gyer
mekid s testvéreim nekem, kikkel ugyanazon ösvé
nyen, ugyanazon rendeltetés felé vándorlok. Oh, 
add hogy szívem megteljék, mint tied. a másokat 
örvendeztető s jóltevő gondolattal, hogy a hol csak 
lehet, a bölcseség s erény ösvényén tanácsadójok s 
vezet('íjök lehessek. Add- megismertetnem velők, 



hogy bűnös létünkre semmit nem tehetünk, a mi 
előtted kedves, hanem ha a Jézusban való cselekvő 
hit által új emberekké születünk. Egy nap se múl
jék el életemből, melyen egy nemes szándékot vég
hez nem vittem, jó érzelmekre nem buzdultam s 
másokat ne buzdítottam, vagy valami jót ne tettem 
légyen. Mindentudó! hallod szent óhajtásomat, ad
jad hogy ahoz hü maradjak s ezen napod is igaz 
keresztyén erények gyakorlásában teljék el; hogy 
ha tetszésedből a nap lenyugtat megérem, jutal
mazzon engem azon édes öntudat, hogy a te és Jé
zusom és embertársaim szeretetében gazdagabbá 
lettem. Lebegjen előttem szent törvényed ma is, 
mely szerint tégedet teljes szivemből, elmémből és 
lelkemből szeresselek, feleimet pedig úgy, mint 
önmagamat. És e törvényed teljesítésében legyen 
vezérem, a te szent fiad, megváltó Jézusom, ki éret
tem hagyta életét és legyen segítőm a te szent lel
ked, ki fentartson engem hogyha botlandó volnék. 
Szeretetnek örök Istene, embereknek atyja és nekem 
is Atyám, hallgassad meg fohászkodásomat, kivite
léhez adj erőt. Ámen. 

6. 

Uram Istenem! életemnek atyja, hálát adok ne-
líed s dicsőítem szent nevedet. Életet és jótéteményt 
juttattál nekem, s megőrized leheletemet. Ez ok-
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ból örvendek neked és szívein szerint dicsérem jó
ságodat. Hogyan háláljam meg minden kegyelme
det, melyet naponkint megújítasz rajtam? Bocsás
sad meg minden bűneimet, melyekkel irántad leg-" 
főbb jótevőm iránt hálátlan, melyekkel társaim iránt 
igazságtalan valék. Vezérelj engem, e napon is, 
úgy vezérelj engem oh Istenem, hogy mindenben a 
mihez fogok, a te szent igédet kövessem. Engedj 
járnom, nem mint sötétben, hanem mint világos
ságban, hogy semmi gonoszt ne tegyek, hogy ne 
vétkezzem ellened, s ne fordítsam el tőled szívemet. 
Világosítsad meg szent orczádat felettem és vezess 
egyenes utakon. Add hogy ma is részesülhessek a 
te kegyelmedben; ne hagyj el engemet, ne vond el 
tőlem áldó karod hatalmát. Vajha mindent a te 
akaratod, a te szent törvényed s az én uram Jézus 
Krisztusom példája szerint cselekedjem; mert te 
vagy az én Istenem, könyörülő s hosszútűrő Isten, 
ki atyaiképen vezetsz engemet. Lássad meg, vájjon 
gonosz úton járok-e, és vezess engem egyenes ösvé
nyen. Segíts meg, oh Atyám s mozdítsad elő lel
kem és kezeim munkáját. Igazgasd lépteimet a te 
ösvényeden, hogy meg ne tántorodjanak lábaim. 
Kisérts meg engemet oh Uram, vájjon a te irgalmassá
godat szemeim előtt tartom-e és szüntelen a te igaz
ságodban járok-e! Ur̂ m Istenem 1 tanácsban nagy, 
tettekben hatalmas, erősíts meg engem a te jó lelked 
által, hogy tiszteljem nevedet. Őrizzed meg kimene-
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telemet és bejövetelemet, hogy legyen mindenkor 
testem a te szent lelked temploma, életem pedig 
imádásod lélekben s igazságban. Hallgass meg en
gem szent fiad nevében. Ámen. 

7. 

A viiadó természet áldozik 
S hozzád oh Isten felfohászkodik. 
Viradj oh szív te is hő imára 
Vessed gondod a világ urára ; 

Mert az álomnak halála 
Közben, ő melletted álla, 

Édes álmod 
Hogy ne lenne tán halálod. 

A természet mint Isten rendelé 
Folj'ton működve tör a czél felé. 
Add hogy én is működésre keljek 
S néked tetsző dolgokat miveljek; 

Nehogy mint álom képei 
Eltem múlékony évei 

Elrepülvén. 
Hozzád jöni remegjek én. 

A természet e végetlen terem 
Vet és növeszt s gyümölcsöket terem. 
Add hogy én is gazdagon teremjek 
S ha intesz hogy nálad megjelenjek. 

Azon hitben hogy tetszenek 
Gyümölcseim Istenemnek, 

Mint az álom 
Oly édes legj'en halálom! 
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8. 

Kőnyörület Istene oh Atyám, örökös forrása min
den örömeknek I hálát adok neked, hogy gyermek
koromtól fogva mind e napig úgy vezérlettél enge
met, mint a szerető atya édes gyermekét. Oh igen, 
te naponként ujabb tanúságait adod atyai szerete
tednek irántam, ugy annyira, hogy szent örömmel és 
ámulattal telve kelljen fohászkodnom; nem vagyok 
méltó mind azon irgalmadra és hűségedre, melyet 
ma és tegnap is és mindenkor tevéi velem. Hány
szor nem pártoltam el én tőled az én bűneim által. 
De te mégis áldó hosszútűrő szereteteddel környezsz 
engemet. Oh adj nekem valódi gyermekded szívet. 
Szoktass el a világtól s annak hiúságitól. Add, 
hogy a te előképed tűnjék ki egész magamviseleté
ből. Teremts tiszteletet bennem törvényed iránt, 
hogy az vezércsillag gyanánt ragyogjon mindenkor 
előttem. Fordítsad el szemeimet a világtól, hogy 
ne keressék annak kéjeit s fordítsad hozzád, hogy 
mint magzatod, szent bizodalommal tekintsek fel 
hozzád legjobb Atyámhoz. Szenteljed meg ajkai
mat, hogy semmi vétkest ne szóljanak. Tedd hajlé
koddá szívemet, hogy tisztátalan gerjedelem ne lak-
hassék benne. Add, hogy e világ igazságos javait 
bölcsen használjam és a te neved dicsőségére s tár
saim boldogítására éljek velők. Támassz részvétet 
szívemben az ügyefogyottak iránt, kiket hozzám 
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küldesz. Győzz meg engemet, hogy eléggé gazdag 
leszek, ha tégedet bírlak, eléggé boldog, ha kegyel
medet mondhatom enyémnek, eléggé bátorságos, 
ha lelkemet megmented a haláltól. És így végez
zed el a munkát, melyet elkezdél bennem ! Ha sze
rencsét és napvilágot adsz, add, hogy hálásan élvez
hessem azt. Ha keresztet bocsátasz reám, add hogy 
nyugodtan fogadjam kezedből az üröm-poharat s 
meggondoljam, hogy az időnek szenvedései nem ér
nek fel azon dicsőséggel, mely egy jobb életben vár 
reám. Ha tudatlan vagyok, oktass engemet; ha 
érzéketlen, indítsad meg lelkemet: ha a j(5ban rest, 
buzdítsd szívemet; ha szomorú, küldd el vigaszta-
lásodat a te szent igédben, hogy ínségem kárt ne 
ejtsen rajtam. Végre pedig vezess engemet ezen vi
lág gyarlósági közöl amaz igaz hazába, melyben 
színről színre imádhatlak tégedet. Ámen. 

9. 

Az Úr az én világom s üdvösségem, az ür az 
én életemnek ereje. Az én segedelmem Istennél van, 
ki a mennyet és földet alkotá! — Hálát adok neked, 
mennyei Atyám, hogy mindeddig kegyelmesen meg
tartottál s a múlt éjjel is atyailag örködéi felettem. 
Bocsásd meg minden bűneimet szeretetnek atyja, a 
Jézus Krisztus érdemeért és fogadj oltalmadba e 
napon is! Vezessed és világosítsad értelmemet szent 



— 58 — 
lelked által, hogy világosságban járjak, semmit ne 
gondoljak, szóljak vagy cselekedjem, mi szent aka
ratoddal ellenkeznék. Ovj minden veszélytől, min
den ártalomtól s áldjad meg jóságoddal minden mun
kámat, melyhez szent nevedben fogok. Oktass enge
met, hogy megértsem s megtartsam törvényedet. 
Add hogy megújuljak s ne szabjam magam a világ
hoz, hanem megtagadjam az istentelenséget és a 
világi vétkes gyönyöröket. Ne hagyj zúgolódnom ha 
büntetsz, ne felfuvalkodnom, hogyha áldasz; sőt 
irányozzad minden gondolatimat az égiek felé, hogy 
a mennyet viseljem magamban s legfőbb vágyaim a 
mennyet keressék. Őrizzed ajkaimat, hogy se téged 
se társaimat meg ne bántsanak. Ovj meg gonosz 
társaságtól s a csábítóknak tőreitől, hogy alkal-' 
mam ne legyen bűnbe esni. Áldjad meg az én ba
rátimat, kik könyörögnek értem és jót tesznek ve
lem , hogy mindnyájan mennyei áldásodat, gond
viselésed vigasztalását, s a szilárd bizadalom jóté
teményeit ízleljék. Teremts békét a háborgók, sze
retetet a gyűlölködők, hitet a hitetlenek, bizalmat a 
csűggedezők között. Adjad kegyelmedet nekem, 
hogy szent életet élhessek, s ha halálom órája el
jövend, boldogul múlhassak ki. Hallgassad meg 
fohászkodásomat, oh Atyám , a Jézus nevében! 
Ámen. 

i 
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10. 

Mindenható Atyám! új életért adok hálát ne
ked, melyet az éjjelen megtartottál számomra. Add 
hogy az igaz, isteni, mennyei élet, kegyelmednek 
lelke által újuljon meg bennem, hogy ne én éljek, 
hanem éljen a te szent fiad s az ő tudománya és pél
dája bennem, hogy legyek az igazságnak növénye, 
mely zöldeljen s viruljon dicsőségedre és teremjen 
gazdag gyümölcsöket, tetszőket neked, feleimnek 
pedig hasznosokat. Újra átadom magamat neked cse
lekedjél velem tetszésed szerint, oh Atyám! tisztí
tsad meg belsőmet, hogy legyek igaz keresztyén, 
szentségre és jóságra törekedő. Nem kivánok egyéb 
kitüntetést, minthogy a te méltó gyermeked legyek, 
nem kivánok egyéb gazdagságot, mint bövölkcdni 
Jézus Krisztus igazságában; nem kivánok egyéb 
örömet, mint hogy lelkem szent lelkednek legyen 
hajléka. Te gondot viselsz a testiekről, mert azt; 
mondod, oh uram : „El nem hagylak, sőt megtar
talak tégedet." De ments meg engem a hivalkodás-
tól, s ne add hogy fösvénységért működjem, hanem 
szeretetből társaim iránt. Terjesszed ki könyörű-
letedet minden emberekre és jóságodat minden te
remtményekre, hogy az árvák atyjokat, a betegek 
ápolójokat, a szenvedők vigasztalójukat találják fel 
benned és a féreg is örvendeni tudjon jótéteményeid 
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élvezetében. Emlékezzél meg gyermekeidről, kik 
ismernek, kik keresnek tégedet s egyesítsd őket 
szent lelked által testvérekké, kik egymásnak javát 
előmozdítani törekedjenek. Add hogy mindnyájunk 
imádsága egy imádság legyen elői,ted és foganatát 
éreztessed mindnyájunkkal. Áldd azokat kik sze
retnek engemet. Sértőim és elleneimre tekints ke
gyelemmel, és bocsásd meg nekik bűueiket. miként 
én is szívemből megbocsátok az ellenem vétkezők
nek. Minden rokonimat s hozzám tartozókat atyai 
kezeidbe ajánlom. Az egyházak és iskolák, a felső
ségek és alattvalók legyenek vezérelve , oktatva és 
áldva általad. Óvjad az üdvösség minden intézeteit, 
hogy mindnyájan a mennyországra és mennyei pol
gárságra készüljünk elő s törekedjünk tökéletesekké 
lenni, mikint te is tökéletes vagy. Gyomláld ki a 
bűnt az emberiség közöl és tenyésztessed a jót bőven 
közöttünk. A gyermek tégedet rebegjen, az ifjúnak 
ifjúsága. dicsérő dal legyen szent nevedre. a férfi 
és nő veled fogjanak munkáikhoz és áldásod kisérje 
előmenetelöket; a véneknek adj bölcseséget, mely 
a halálhoz elkészítse őket s a nagy számadáshoz, 
melyet tőlök kivánandsz. Uram és Istenem, testem, 
lelkem mindenem, jelenem és jövőm legyen neked 
ajánlva, életem tiéd. add hogy akaratod dicsőites
sék általa, hogy halálom nyugalmas legyen és a 
rövid szenvedés után örök boldogságra ébredhessek 
fel a te országodban. Legyen tetsző imádságom 

J 
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előtted a Jézus Krisztusért a te szent fiadért, ki 
veled él és uralkodik. Ámen. 

11. 

Imádásodra ébredek fel, oh Mindenható I Első 
szavam dicséreted legyen! Te az elfáradt tagoknak 
nyugalmat adál és új erőben új munkára új örömökre 
ébresztél fel engemet! Oh add, úgy háláljam meg 
jóságodat e napon, hogy minden erőm neked legyen 
szentelve, hogy benned örvendjek s kivüled főörö-
mem azon munka legyen, melyet rám bizál hogy el
végezném azt. Legyen lelkem bölcsebb e napon, 
szívem hajlandóbb, akaratom készebb, mindazt mi-
velni. mi tetsző s kedves neked. Törvényed a leg
szentebb, akaratod a legtisztesebb, tetszésed legyen 
a legkivánatosb, a mit lelkem kereshet. Gondvise
lésed utain engedj járnom bizodalommal és gyer
meki tisztelettel. Akármit mérsz reám, azon gon
dolatban, hogy te, a főjóság, csak jót tehetsz ve
lem, meg fog nyugodni az én hivő szívem. Oh 
erősítsd meg szívemet ezen hitben, hogy ha minden 
ingadoznék is körülöttem, e hitben tűrni, remélni 
és győzni tanuljak. 

Ugy óhajtanék élni, oh Atyám, mint a kit min
dig látnak szemeid. A te szent lelked, a világos-

^ság s erőnek lelke, tartson meg engem e szent igye
kezetben ! Tarts ébren engemet, hogy őrt állhassak 
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gondolatim felett, nehogy kísértetbe essem általok. 
Szavaim legyenek az igazság, bölcseség és szeretet 
szavai, reggeltől estig, minden pillanatban, min
den alkalommal. Távolítsad tőlem a csábításokat, 
hogy tőreikbe ne essem. 

Jézus Krisztus, egyetlen megváltóm ! vajha ugy 
éljek, mint tanítványodhoz illenék, s neked bará
taim leghivebbike, mindeneknek, kik keresnek té
gedet, megáldója, öröme a téged ismerőknek, re
ménye a reményteleneknek, boldogítója a benned 
bízóknak — vajha neked tetszeni, nyomdokodon 
járni, érdemeid által üdvözülni legfőbb, legállha-
tatosb törekvésem legyen ! Hozzád emelkedjék fel 
szívem ma és mind örökké. Akaratod legyen akara
tom, utad utam. Atyád Atyám, irányod irányom. 
Vajha soha ne tévesszelek szemeim elől, hogy gyen
geségem érzetében reád támaszkodjam, bűneim kö
zöl hozzád menekedhessem! Add hogy a te közben
járásod által az Atyánál rendeltetésemhez mind
inkább közelebb juthassak s e napnak estvéjén is, 
nyugott lelkismerettel nézhessek vissza az elmú
landó órákra. Ha pedig előbb utóbb utolsó órája 
ütne életemnek, vezesd az én lelkemet az örök élet 
üdvösségeihez, ki az élet és halál Ura vagy, ki 
Atyád jobbján élsz és uralkodói most és mindörökké. 
Ámen. 

« 
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12. 

Hálákat adok néked oh teremtőm, hogy eddigien 
kegyelmesen megtartál és a múlt éjjelen is atyailag 
gondomat viselted. Bocsásd meg nekem minden 
bűneimet Jézus Krisztus szent fiad érdemeért és végy 
a te védelmed alá e napon is. Intézzed és világosí
tod értelmemet szent lelked által, hogy világosság
ban járjak és semmit ne gondoljak, szóljak vagy 
tegyek, mint a mi előtted kedves. Ovj minden ve
szélytől, hogy lépteim ne ingadozzanak és áldjad 
meg jóságoddal kezeimnek müveit. Taníts enge
met , hogy megtartsam törvényeidet és kifejezzem 
egész életemmel. Ne hagyj zúgolódnom hahogy 
megkísértesz szenvedésekkel, őrizzed meg kevély
ségtől lelkemet, ha áldásidat ízlelteted velem; irá
nyozzad minden gondolatomat és indulatomat a 
menny felé, melynek polgárává rendelél. Segíts 
szent erőddel végrehajtanom mindazt, mit tiszta 
lélekkel feltettem magamban. Ne add, hogy nyel
vem, mellyel téged dicsérlek, embertársaimat sé
relemmel illesse. Kisérj engemet életemnek min
den változásaiban, hogy jó s bal sorsom között, ör
vendve vagy könnyezve, közeledben leljem üdvemet; 
ovj rósz társaságtól s minden alkalomtól mely vé
tekre csábítna. Áldjad meg társaimat, áldjad meg 
azokat kik szeretnek engemet, elleneimnek osszad 
kegyelmedet, hogy mindnyájan élvezzék mennyei 
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legjobb ajándékidat. Ha te vagy velem, ki lehet 
ellenem! Oh maradj velem ezen napon is, hogy 
tisztességben s erős bizodalommal járhassak előt
ted. Teremts békét a szomorú és vádteljes szívek
nek, segítsd meg a szűkölködőt. Elégítsd meg azo
kat, kik javaidat éhezik és áldásaidat szomjúhoz
zák ! Adjad keg\"elmedet, hogy szent életet élhes
sek és ha órám ütend, engedj csendes halállal szen
derülnöm át a boldog hazába. Uram és Istenem, 
hallgassad meg buzgó fohászkodásomat. Ámen. 

13. 

Kegyelemmel teljes mennyei szent Atyám! a te 
égi trónodhoz emelem fel szívemet és kezeimet, 
honnan annyi áldás szállott alá reám. mióta érzek, 
élek és lehelek. A legközelebb múlt éjjelen is a te 
karod védett engemet. Te voltál erőm, védelmem, 
váram és segítőm, vigasztalóm, mindenem! Nem 
vagyok méltó ennyi jóvoltodra. Nem hálálhatom 
meg ennyi hűségedet, minden hálám neved dicsőítése 
és imádásom, mellyel buzgóan hozzád járulok. Légy 
ezen napon is szerető Atyám, légy ma is segedel
mem, vezérelj tanácsod szerint és készíts fel enge
met a szent lélek fegyverzetével, hogy országodat 
terjeszthessem mindenha és mindenütt. Ha téged 
enyémnek mondhatlak, nem törődöm semmivel, mert 
mindenek megadatnak nekem. Vezéreljed gondola-
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timat s igazgass engem, hogyan beszéljek hogy meg 
ne sértselek. Taníts engemet, mit kelljen csele
kednem, hogy gonoszt ne tegyek. Szent lelked ha
talma szálljon meg engemet, ha el volnék távozandó 
tőled. Engedd, oh üdvözítő Jézusom, hogy képed 
lebegjen előttem, a mint szenvedéseid közben a ke
resztfán vérezel; hogy ezen kép visszarettentsen 
minden csabaiaktól s hozzád csatoljon, kiben bűn 
nem találtatott, ki midőn szidalmaztatnál viszont 
nem szidalmazol vala, hanem Atyádra bízád a bün
tetést. Áldj meg és taníts meg a világi javakat 
úgy tekintenem, mint múlékony árnyékot, hogy ne 
hozzájok ragaszkodjam, hanem az örök kincseket 
áhítsam. Ha dolgozom, erősíts meg engemet; ha 
imádkozom hallgass meg engemet; ha kimegyek, 
légy kísérőm nekem; ha megtérek, maradj velem, 
oh Uram! Végy körül figyelmeddel enyéimmel 
együtt, hogy a te gondviselésed árnyékában boldo
gul érhessem el az estnek alkonyát. Hallgass meg 
engemet szeretetnek Atyja, hallgass meg engem 
üdvözítő Jézus! Ámen. 

14. 

A keletnek messze táját 
Bibor önti el, 
Isten napja kezdve pályát 
Oszlatván az éj homályát 
Tiindiikölve kel; 
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S a mint lényét újra hinti 
Az embert muiilíára inti, 
Mert ámbár most tijra éled 
Minden ember minden élet, 
Közel lelict az ítélet. 

Ah nehéz a fijldnek harczal 
Kenyerét az ember arcza 
Izzadásával aratja. 
Mert mit használ küzdencd 
Mit bir a gj'arló erő? 
Oh ez csak úgy lesz nyerő 
Ha leliilről áld Istened I 
Küzdj lélek, de imádkozva, 
Gondod Írja hő imád, 
A uienn}' titkon néz reád. 
De áldását nyilván hozza; 
Ha magadra támaszkodol 
Bár miként aggságoskodol, 
Minden munkád sikertelen 
Ha Istened nem lesz jelen. 

Tehát fel buzgón kezeddel 
S áhítattal telt szíveddel. 
Áldásiért kérjed öt 
A fű jót a fö erőt. 

Hozzád, hozzád fordulok! 
Benned bizom oh szent Atyám, 
Ha munkámra indulok 
Tekints kegyelmeddel reám; 
Áldd meg munkáját kezemnek, 
Vessed végét szükségemnek. 
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Segély meg lia szent czélokcrt, 
Örök jókért, nem múlókért 
Hiven küzdök szent nevedbe', 
Imám liasson fel egedbe! 

Vasárnap reggel. 

1. 

Uram! halljad meg szavaimat és figyelj beszé
demre ! Halljad fohászkodásomat, királyom és Iste
nem ! mert imádkozva közelgek hozzád. Én, ki por 
és hamu vagyok, meghajtom térdeimet előtted, ki 
örök vagy és mimlenhatő. 

Hála és imádás neked, hogy felviradtam ezen 
áldott napra, mely kegyelmed, jóságod és hűséged 
hirdetője. Ezen napon szent házadba intesz enge
met, melyben dicsőséged lakozik, szent igéd meg
térésre int s a gyülekezet a földet feledve lélekben 
hozzád emelkedik. Követem intésedet, oh Atyám! 
Áldj meg engemet s szent lelked tegyen fogékonnyá 
áldásod iránt: távoztassa tőlem a szórakozást: 
ébresszen bennem igaz buzgóságot! Irtass ki általa 
szivemből mindent, a mi igédet eltávolítaná s nem 
engedné hogy gyökeret verjen és gyümölcsöt terem
jen. Ha szívem a sziklához hasonló, tedd hajlékony-
nyá törvényidnek szent ereje által, lágyítsad meg 
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kegyelmed evaugyéliomával Jézus Krisztusban a te 
szent fiadban. Ha még vigyázatlan és elfogult va
gyok, űzzed el lelkemnek homályát az igazság szent 
világa által. Ha még nehéz gond üli keblemet, és 
a fájdalom vesztegel szívemben, add meg nyugal
mát s töltsd be azon békéddel, mely minden értel
men fölül való. 

Tekints alá kegyelmedből reám, és kövessék ál-
dásid lépteimet! Neked szentelem e napnak minden 
pillanatát, a pihenés öröm óráit is, melyeket szent 
iievedben élvezek. Benned nyugodjék lelkem, hisz 
nyugalmát csak benned lelheti. Tekints kegyel
medből enyéimre is. Neked ajánlom őket és velők 
mindenemet. Távolíts el tőlök balszerencsét, bút 
és veszteséget. Tegyed liajlékomat Isten hajlékává, 
Isten házává házamat s fedezzék be hatalmad szár
nyai. Tegyed üdvnek napjává e napot reám és 
enyéimre nézve. Taníts tetszésed szerint cseleked
nem, szent lelked vezessen egyenes utakon. Hall
gass meg engemet Jézusom neveért. Ámen. 

I 

Felviradtam szent napodra, oh Uram. Te vagy 
benne első gondolatom, legelső munkám hála és 
imádás, mellyel neked buzgóan áldozom. Hogyan 
imádjalak méltán tégedet, kinek jósága mint har
mat a mezőn, minden reggel megújul felettem? — 

4 



— 69 

Te azt akarád, hogy ezen ünnepélyes napot nyuga
lomnak, tiszteletednek, ártatlan örömeknek s az 
emberszeretet müveinek kiváltképen szenteljem. 
Add hogy ezen akaratod szent legyen előttem s tel
jesítsem azt legjobb tehetségem szerint. — Elvonom 
lelkemet a munkanapok aggodalmitól, el a külzajok 
czéltévesztö forradalmitól és magamba szállok, hogy 
gondolkozzam rendeltetésemről s azon ösvényekről, 
melyeken járnom kell, törvényeid útmutatása sze
rint; hogy megértsem és véghezvinni törekedjem 
ama nagy parancsodat : ,,Legyetek szentek . mert 
én szent vagyok!" — Szent hajlékodban megjele
nek előtted, hogy a buzgók társaságába vegyüljön 
dicsérő énekem ; hogy áhítatos imádságban kiönt
sem szent színed előtt vágyaimat, hálámat s kérel-
mimet s lélekben erősebbé, a jóban szilárdabbá 
legyek; hogy hallgassam szent igéd hirdetését, 
melyben örök élet vagyon s buzdításait hivő és 
forró keblembe fogadjam, azt nemes müvekben 
gyümölcsöztetendő. Vagy templommá teszem haj
lékomat s enyéimnek körében, neked főszeretet és 
legjobb Atyám, oltárt emelek s te, oh Üdvözítő, 
kik szent nevedben egybegyülendünk, szentesítőleg 
ott leszesz közöttünk. — Ártatlan örömöket szer-
zendek magamnak, hogy szívem felviduljon s a ko
moly és erökivánó foglalkozások iránt annál fogé
konyabb legyen, mert te magad kívánod, oh Uram: 
„Örvendjetek az Úrban mindenha, ismét mondom 
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örvendjetek!" Nem feledem el, hogy a szegények 
segítéséből, a betegek látogatásából, a szenvedő 
társak fájdalmainak enyhítéséből fakadnak legtisz
tább örömeink itt alant. Ezen örömek szerzése le
gyen ezen nagy napomnak feladása, hogy mit egy-
gyel teszek szenvedő feleim kozől, azt tegye velem 
látogatásod napjain kegyelmed. — Tarts meg e jó 
szándékban engemet, a kivitelhez adj felülről erőt, 
hogy napod legyen reám nézve üdvös nyugalom, 
igaz tisztelet, ártatlan örömek s emberszerető mü
vek nappala. Szent fiad legyen e napon is vezérem, és 
szent lelked ne távozzék tőlem, hogy járhassak előt
ted szentségben s igazság))an s ha földi járásom ezen 
nappal végződnék, méltó legyek áldottaid közé tar
tozni, kiknek igéréd örökségedet. Mindenható Iste
nem, királyok királya, embereknek atyja. Atyám 
nekem is : hallgassad meg könyörgésemet! Ámen. 

I 

Uram és Istenem! előtted jelenek meg ezen szent 
napnak első reggelén. Még örülök életemnek és 
számtalan jótéteményeidnek, melyek a te kegyel
med ajándékai. Hálát adok, hogy engem őrizel a 
legközelebb elmúlt éjjel is, hálát ezen reggelért, 
melyet megvirasztál fölöttem, liálát azon erőért, 
melyet testemben s lelkemben megújulva érzek. 
Érzem, oh mennyei szent Atyám, miként ezen jó-
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tétemények e napon is arra intenek, liogy tanul
jam és cselekedjem, a mi idei és örök boldogsá
gomra szolgál. Add hogy ez legyen fő feladatom 
ezen napon, mely kiváltképen a te imádásodra van 
szentelve. Lelked legyen velem és tegyen alkal
massá a te tetszésed megnyerésére törekednem, bű
neim megismerésére jutnom, s a te kegyelmedet 
szakadatlanul keresnem. Ha társaimmal leborulva 
imádandalak tégedet, szálljon alá leikeinkbe a te 
szentséged, jóságod s hosszútűrő atyai indulatod 
eleven gondolata, hogy lélekben és igazságban imád
junk tégedet. Ha Jézus neve hangzik ajkainkról, őt 
és közelét, példáját és érdemeit érezzük, hogy általa 
óhajtsuk üdvösségünket. Ha a te szent igéd hirde
tését hallók, erősítsed meg azt szíveinkben, hogy 
javuljunk, világosodjunk, vigasztalást és buzgalmat 
nyerjtmk általa. Legyen e nap áldásnak napja, le
gyen a szent buzgóság nappala, hogy tisztaságban 
és ártatlanságban töltsük el azt, a te szent színed 
előtt. 

Minden keresztyén társaimat, kik a te szent 
tiad nevére keresztelkedének meg, neked ajánlom, 
könyörületnek örök Istene ! Könyörülj a tévelygő
kön s vezessed őket az igazság s boldogság ösvényére. 
Térítsed meg a bűnösöket s add hogy igédnek hir
detése hathatósan intse őket égi czél felé. Gyámo
lítsad a gyengéket a hitben, hogy mindig jobban és 
jobban szilárduljanak Jézus Krisztus ismeretében s. 
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minden keresztyén erények gyakorlatában. Adj 
örömet a kesergőknek, a csüggedökbe önts égi bá
torságot. Vonjad a rendületlen bizalom és hit által 
magadhoz a betegeket, hogy közeledben fájdalmaik 
enyhüljenek. Uralkodtassad az igazságot, békét és 
szeretetet a te országodban itt alant, hogy a bol
dogság egyetemes legyen. 

Mindenemet a te bölcs és kegyelmes gondvise
lésedbe ajánlom. Te tudod mire van szükségem, s, 
bízvást folytatom fedező karjaid alatt vándorútamat. 
Csak a te kegyelmed s lelkismeretem felől legyek bi
zonyos : a többit te megadod, oh Atyám. Hallgas
sad meg imádságomat, a te szent fiad nevében. Ámen. 

A hétnek kezdetén. 

1. 
é 

Hálával s dicsérettel jelenek meg előtted jósá
gos Istenem! Az elmúlt éjjel is szemeid őrködtek 
felettem, s a veszélyeket hatalmas karod tartotta 
távol tőlem. Fogadd legbensőbb hálámat e jóságod
ért ! Ezen nappal egy új hét veszi kezdetét, egy új 
időszak, mely alkalmat fog szolgáltatni nekem, hogy 
gyakoroljam és jóra fordítsam erőmet, hasznot sze
rezzek embertársaimnak és érdemesítsem magamat 
felölök. Te engemet testvérévé tevéi azon emberek-
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nek, kik képedre teremtetének; szerető lelkekkel kap-
csolál össze engemet s tisztemmé tevéd, hogy gond-
jokat viseljem: hivatalomban munkákat biztál reám, 
hogy szorgalommal s lelkismeretes buzgalommal 
végezzem azokat; te óránként s naponként nyújtasz 
alkalmat, hogy minél több és több jótéteménnyel 
boldogítsam halandó feleimet. Ezt elfeledni soha 
nem fogom s komolyan fogok a munkához, melyhez 
a te gondviselésed állit engemet. Legyen ezen nap, 
ezen hét is hasznos munkásságnak szentelve. Ne 
add. hogy hivalkodás által vesztegessem el a be
cses , a hamar múló időt, vagy hasztalan dolgokra 
fordítsam azt, sőt testemnek lelkemnek minden ere
jét, mely a te ajándékod, oh Uram! szakadatlanul 
csak jóra használjam. Add ugy tekintenem hivata
lom kötelességeit, mint szent törvényeidet, melye
ket azért szabtál élőmbe, hogy örvendetesen hódol
jak nekik, szoros rendet és pontosságot hozandó fog-
lalkozásimba, hogy minél több üdvöst teremthessek. 
Egy napi pihenés után újult erővel fogok dolgaim
hoz , de mindenek előtt reád gondolok, minden erő 
kútfeje, szent Istenem! Add mennyei segedelmedet, 
hogy ne kedvetlenül, hanem vidámon és serényen 
végezzem a reám bízott munkákat. Add, hogy fő-
gondolatom legyen folytonosan munkálkodni, mig 
életemnek kedvezsz. Ha majd egyszer jól használt, 
hitben s tettekben gazdag életre tekintek vissza, 
lüily jutalmazólag, mily jótékonyan fog ez hatni 
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szívemre; mily nagyon könnyítendi elköltözésemet 
a jobb világba. Igen, oh igen, én ezen elköltözésre 
gyakran gondolandok, hogy munkásságomat fel- ^ 
élesszem általa. Ezen szándékot színed előtt fo
gadom, oh Isten, oh mindentudó! Adjad meg azt, 
és a te jó lelked érlelje bennem a szent szándékot 
szentebb tettekké. Ámen. 

2. 

Nyílj meg a buzgóságnak, oh szívem s a munka
napnak első reggelén jelenj meg színe előtt Iste
nünknek ! Szent bizalommal s új reménnyel fohász
kodom fel hozzád, Jézusomnak Atyja. Dicséret és 
haladás neked megfogyhatatlan jótéteményidért. 
Te áldásokkal veszesz körül engemet, örömeket ké
szítesz számunkra s életemnek minden utain. lélek-
és testvidámító ártatlan gyönyörökkel találkozom 
mindenütt. Még szenvedésim között is, melyekkel 
meglátogatsz, atyai szereteted s bölcseséged nyo
mait sejtem s könnyezve is azt zengi lelkem : Le
gyen áldott az Urnák neve! Mert érzem, hogy föl
dilétem súlyos napjai is áldásokhoz vezetnek, hogy 
a kísértések oktatóimmá lesznek s a csapások vezé
reimmé az örök élet boldogsága felé. Xem tudha
tom mi vár ez nap reám, de szent bizodalommal 
adom át testemet és lelkemet a te gondviselő ke
zeidbe, oh Atyám! Magasztalom szent nevedet a 
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hit, szeretet és remény ajándékiért, a derűért, melyek 
boldog napjaimat körülveszik,a vigasztalásért, melyet 
a kínszenvedés óráiban nyújtanak. Magasztalom szent 
nevedet az evangyéliom világosságáért, mellyel Jé
zus Krisztus által megajándékozád a bűnös világot. 
Vajha minden gyermekeid megnyitnák szíveiket ne
ki, vajha senki ne járna többé a sötétségben, ha
nem követné annak nyomdokát, ki ut, világos
ság és örök élet. Örök szeretet! ki áldva lengsz a 
világok s emberiség felett, add, hogy szerinted sze
retve és áldva töltsem e napot s életemnek minden 
napjait. Add, hogy a múlékony örömeket is hálás 
derültséggel élvezzem, a jövőnek nyugton nézhes
sek ellenébe s reményemet egyedül benned vessem. 
Ha a sors semmivé teszi is kivánatimat, ha mit hőn 
vártam és reméltem, elenyészik is, add, hogy nyu-
gott kebellel imádkozhassam : Legyen meg a te 
akaratod! Add, hogy annál állhatatosabban keres
sem a te országodat s az égi javakat, melyekhez az 
enyészet férni képtelen. — Ily értelemben áldd meg 
e napot is, melyet kegyelmed felhozott reám, sze
rető, de bűnös gyermekedre. Adj erőt. munkáim
hoz és sükert foglalkozásimhoz. Hálásan imádlak 
tégedet, fogadást teszek, hogy tőled sem magasság, 
sem mélység, sem élet, sem halál el nem szakasz
tanak, ki főszeretet, főjóság vagy, oh Uram I Tiszta 
örömmel fogok munkámhoz s kitürő indulattal vi
selem a nap terheit, mert te nem hagysz fölebb ki-
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sértetni minket, hogysem elviselhetnők. Áldj meg 
és segíts meg, hogy életemnek mind végső napjáig 
gyermekded szeretet, engedelmes indulat s ragasz
kodó bizodalom csatoljanak hozzád, kegyelmes és 
szerető Atyámhoz, a Jézus Krisztusban, az én 
Üdvözítőmben. Ámen. 

i 
A hétnek Tégén. 

Áldjad én lelkem az Urat, mert jósága irántad 
örök és megújul rajtad minden reggel. Szívem leg
forróbb hálájával áldozom buzgóságom oltárán, oh 
én Istenem, azon nagy jóvoltodért, mellyel irán
tam a múlt éjjel is viseltetél. A hétnek utolsó reg
gelére viradtam fel s nem tudhatom, vájjon ez éle
temnek nem végső reggele-e; mert napjaim számát 
csak te tudhatod. Oh adjad meggondolnom életnek 
és halálnak Istene, hogy 

Eltem minden ériitéssel 
Siromlioz közclb vezet 
.S míj; itt véreim körében 
Boldogít az élvezet, 
Észrevétlenül alászáll 
Eletemnek nappala 
S számadásra int elődbe 
Az öröklét angj'ala. I 



— 77 — 

Ne hagyjad soha elfelednem magas rendelteté
semet. Taníts hatni míg nappal vagyon s boldogí
tani enyéimet, kiket reám biztál s kikért itéletra 
vonzasz engemet. Emlékeztessen ezen nap is, hogy 
egykor életem utolsó hete, utolsó napja is eljövend 
s buzdítson ugy kezdenem, ugy folytatnom, ugy 
fejeznem be minden napjaimat, hogy végső óráim
ban ne kelljen pirulnom és panaszkodnom leélt nap
jaim miatt. És ha oda jutok, hol többé az idő nem 
számíttatik napok, hetek szerint, hol ítéletet tar
tasz és megjutalmazsz mindenkit érdeme szerint, 
engedj kegyelmet és üdvösséget nyernem ítélő szé
ked előtt. Ámen. 

e-
ít 

Oh mindentudó ! hozzád emelkedik e reggel fel-
viradtakor megindult szívem s köszönettel áldozik 
neked. Neked, ki előtt semmi sincs elrejtve, ki 
ismered legtitkosb gondolatimat, látod érzelmeimet, 
vélekedésemet méltánylod s szívem belsejét ismered. 
Oh! bár szeretetem s bizalmam annál szorosabb 
lenne irántad, ki mindent tehetsz, mindent ad
hatsz. Bár a mindentudásod felőli gondolat élte
met megszentesítné s neked szolgálatul szentelné 
fel. Egy nap, egy pillanatja éltünknek sincs föl
mentve a kísértések alól. Mily könnyen szolgál
hatnak más emberek példái veszélyes ingerül annak 
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tevésére, mi Isten előtt nem kedves! Mily sokszor 
véletlenül támadnak belsőnkben szentségtelen gon
dolatok s nemtelen kivánatok, melyek elrabolhat
ják szivünk nyugalmát! Bizonytalan vagyok, hogy 
e mai nap nem teendi-e próbára hitemet s erénye
met. Oh! azért hassa át belsőmet a mindentudásod 
felöli gondolat s védangyalul álljon mellettem, hogy 
büntetlenül járhassak s semmit se tegyek parancso
latod ellenére. Minthogy pedig ezen reggel a hét
nek utolsó reggele és én nem tudhatom mit végeztél 
felölem. oh Atyám, kezeidbe ajánlom mind teste
met, mind lelkemet s kérlek tégedet, ne hagyd so
ha felednem, hogy ugy éljek, mint ki minden pil
lanatban itélö széked elébe állítathatom. Add hogy 
mindazokat, kiket reám biztál s kikről egykor szá
mon vész engemet, így tanítsam élni. Egyszers
mind adjad, hogy e nap előkészület legyen a hol
napi napra, a te nyugalmad és imádtatásod napjá
ra ; add. hogy tiszta maradjon szívem minden bűn
től és alkalmatos a te szent igédnek befogadására, 
mely boldogságom eszközlője lesz. Neked és a te 
gondviselésednek adom át magamat és hozzámtar-
tozóimat s mindazokat, kik gyermekeidnek nevez
tetnek itt alant. Vezérelj mindnyájunkat szent fiad
nak nyomdokán az örök élet felé s hogy méltóknak 
találtassunk dicsőülteid sorába felvétetni s téged 
mindörökön örökké dicsőítni és magasztalni. Ámen. 

I 
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3. 

Ismét egy hétnek végén állok, oh Uram ! s is
mét annyi ujabb jeleit tapasztalam atyai szereteted
nek irántam, hogy nagy mértékben hálátlan volnék, 
ha a haladó időben hozzád az örök Atyához fel nem 
emelném szívemet, hálákat adandó minden áldásid-
ért, melyekkel megörvendezteted lelkemet. Oh igen, 
szeretetnek örök Istene , dicsőség neked minden jó
ért, melyet ezen hétnek folytában juttatál nekem. 
Vajha azt mindig megismertem s a te szent akara
tod szerint használtam volna! Vajha mindig töre
kedtem volna, szeretőleg és jótevőleg járni ember
társaim között s naponként jobbá, bölcsebbé, hoz
zád és a te szent fiadhoz hasonlóbbá lenni. Oh bo
csáss meg nekem könyörület Atyja, ha nem mindig 
az valék, minek lennem kellett vala, ha sokat, a 
mi tilalmas volt, véghezvivék, sokat, mit tennem 
kellett volna, elmulaszték s add, hogy a jövendő 
napokat bölcsebben s lelkismeretesebben fordítsam 
lelkem üdvére és a te nagy neved dicsőségére. Ah! 
hisz az idő oly gyorsan reppen el s én nem tudha
tom, vájjon ezen hét nem volt-e életemnek utolsó 
hete. Oktass tehát, az emberiség legjobb nevelője, 
oh Atyám ! a földi dolgok mulékonyságát elevenen 
megismernem s rövid napjaimat bölcsen, hitben erő
sen, szeretetben és reményben gazdagon töltenem. 
Engedj ne csak azért élnem, hogy éljek, hanem 
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hogy jámborul, az erénynek és kegyességnek éljek 
s neveltessem az örök életre. Taníts megismernem, 
hogy mindaz, miben itt alant vétkesen szoktam 
helyezni dicsőségemet, hiú és mulandó, s hogy 
mindaz, mit itt magaménak nevezek, a veszendö-
ség törvénye alatt áll. ' Az életnek azon örömeit 
pedig, melyekkel megáldál, add ugy vennem és 
ugy használnom, hogy általok irántad hálámat 
fejezzem ki s a velők való mértékletes élésben a 
mennynek végetlenül nagyobb üdveit előre Ízlelhes
sem. Talán sokkal közelebb állok czélomhoz, mint 
hinném. Ám engedj tehát ugy élnem, hogy minden 
napnak mint éltem végsejének nézzek ellenébe s 
örvendhessek azon vigaszteljes reménynek, melyet 
az öröklétben Ígértél nekem. Jézus Krisztus az én 
Uram és Megváltóm által. Ámen. 

Keresztyén család 

reggeli imádsága. 
Téged imádunk mindenható Isten, világosság 

alkotója, életünknek Atyja, minden teremtmény
nek megtartója! Űj örömmel csüggünk rajtad min
den reggel. Hálát adunk neked az éj nyugalmaért. 
A te akaratod volt, oh Atyánk, hogy bátran és gond 
nélkül szunnyadánk. A te kegyelmed, oh Atyánk, 
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hogy ismét felviradánk egyetemben imádandók tége
det és új jótéteményeket nyerendők kezedből. Új 
bizodalommal emeljük fel szíveinket s kezeinket 
hozzád és átadjuk magunkat atyai vezérletednek 
ezen napon is. Ma is kegyelmednek és áldó gond
viselésednek új bizonyságát tapasztalandjuk. Ma is 
mindent megadandasz nekünk a mire szükségünk 
van. Könyörgünk hozzád, hogy áldjad meg mun
kánkat és hivatalos foglalkozásinkat. Buzdíts min
ket, kérünk tégedet, hogy reád és mindent látó sze
meidre gondoljunk. Tegyed e napot áldott nappá 
mindnyájunkra nézve. Szivünk soha ne távozzék tő
led és szüntelen közelebb és közelebb járuljon hoz
zád. Mindenért a mit élvezünk, gyermekileg hálát 
adunk neked, minden jónak egyedüli adója. Akár
mi történjék velünk, megfoghatatlan és bölcs taná
csod gyanánt tisztelendjük azt. Adj minden hely
zetünkben szükséges hölcseséget akaratod megisme
résére, és vidám kom'olyságot annak kivétel nélküli 
követésére. Adj alkalmat jót cselekednünk és őrizz 
meg minden gonosztól, előpéldánk és vezérünk oh 
Jézus Krisztus! Igéd mindig elevenen lebegjen előt
tünk és lelked vezéreljen minden valóra, bölcseségre 
s erényre. Tisztíts ki minket minden bűneinkből 
hogy Atyád és Atyánk kegyelmét megnyervén, jár
junk lélekben s igazságban előtted, mint megvál-
tottaid, mint egymásnak tagjai, mint általad egy-
gyek az Atyával. Áldd meg e napnak kezdetét, 

6 
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folytát és végét s szent lelked kisérjen minden mun-
kálatinkban, hogy életben és halálban hiveid ma
radhassunk. Ámen. 

Anyának reggeli imája 
gyermekei felett. 

Még szunnyadnak s oly csendesen, 
OI3' gond nélkül, oly édesen, 
Blintha égben mulatnának 
S angyalokról álmodnának. 

Atyára, fogadd imámat cl. 
Mely e reggel szivembe' kel. 
Mely engem bennük bőven ért. 
Hálát adok áldásidért. 

Lelkem kész, de erőtelen. 
Azért kérlek oh Végtelen! 
Te lég3' körülük gj'ámolóm. 
Te légy ügyökben pártolóm. 

Áldd meg őket testiekben. 
Áldd meg őket lelkiekben. 
Hogy testök — bár a föld pora 
Legyen szent lelked sátora. 

Adj leiköknek niagasb irányt. 
Szeretetet a jó iránt. 
Hogy megőrizzék képedet. 
Melyre őket teremtetted. 
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Ha csábító közeigcne 
S liitük rendülni kezdene : 
Ovd meg, liogy el ne essenek, 
inkább — inkább ne éljenek. 

Hogy hozzád mentek, e tudat 
Enyhítené siralmamat; 
De bűnös életök felett 
Sírva kérném a sírhelj'et. 

Oh add nékem szent lelkedet, 
Hogy betöltsem szent tisztemet, 
S az úton, mely hozzád megyén, 
Elüképök. an3'jok legyen. 

S ha csontjaim rég porlanak, 
Add, hogy rólam jót valljanak. -
Hallgassad meg fohászomat, 
Atyám! áldd meg szándékomat. 

G-yenneknek reggeli imádsága. 

1. 

Te adtál minden jót jó Atyám Istenem, 
Azért imádlak én minden lij reggelen; 
Te adtad a napot, mely ma rám virradóit. 
Te adod az ételt, te a ruházatot. 
Engem szülőimnek, nekem szülőimet, 
Te adtad vezérül hű nevelőimet. 
Te adtad éltemet, te egészségemet. 
Neked köszönhetem testemet lelkemet. 
Köszönöm jó Atyám sok ajándékodat. 
Légy velem s taníts meg becsülnöm azokat. 

C* 
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Hozzád fokászkodom 
Oh Isten, jó Atyáin, 
Te űrzél engemet 
Homályos éjszakán : 
Vezesse szent karod 
Ma is gyermekedet. 
Hogy el ne tévesszem 
A te ösvényedet. 

Oh adj erőt nekem 
A jóhoz Istenem, 
Engedd áhlásidat 
Hálásan érzcnein. 
Oh védje szent karod 
Kedves szülőimet 
Istenem és Atyám 
Halld meg kérésemet. 



IV. 

ESTI BUZGÓLKODÁSOK. 



Miiradj velUnk oh Crurik, meri beestveledik is A | 
nap banyallúban van. 

Luk 24, 29. 

É 



1. 

Hálát adok, mennyei szent Atyám! e nap alko
nyán számtalan jótéteményidért, melyekkel ma meg-
ajándékozál. Add, hogy szent tetszésed szerint éljek 
velők magam és társaim javára s a te szent neved 
dicsőségére. Neked adom át magamat ez éjjel is és 
minden hozzám tartozóimat. Add, hogy őrködő 
gondviselésed alatt békével nyugodjam s erőt sze
rezzek hasznos munkára és jótettekre. Ha vigy tet
szik neked, hogy a holnapi napra felébredjek, engedd 
éltemet Jézusom szellemében, szent lelked vezérlete 
alatt, úgy folytatnom, hogy méltó legyek fiadnak 
neveztetni. Bocsásd meg nekem minden bűneimet 
s engedd keresnem országodat itt alant, hogy egy
koron választottaid közé számláltassam. A te ke
gyelmed , az én Jézusom szeretete s a szent lélek 
bátorító ereje legyen és maradjon velem most és 
mind örökké. Ámen. 

2. 

Atyáin! a nap leszáll, 
.\ táj homályban áll, 



Eröadó álmod int. 
A nap feljű mcf;int, 
De CM nem szállok-e 
Napotlan síiba le. 
Jőjön élet vagy halál, 
Jobbod mindig feltalál. 
Mely véd, vezet, takar, 
S így későn vagy hamar, 
Halálban vagy életben. 
Megnyugszom végzetedben. 

3. 

Uram maradj velem I 
Maradj velem, mert a nap leszálla, 
S már az eslhajiialhan végsugára 
A sötéttel halvánj'odva vív : 
így hull egj-kor éltem végsugára 
Halvány színben síromnak porára. 
Ha a halál innen messze hivi 
De nem félek, ha Istenem, 
Ha jó Atyám marad velem ! 

Uram maradj velem! 
Maradj velem, inert az éj ölébe 
Ha álom száll a világ Hilébe 
Ki viraszt majd gyermekid felett? 
Ki virasztna, mint te, ki kezeddel 
Égi testek sorsát rendeled el, 
S rajtok a tavaszt, nyárt, őszt, telet; 
Remegjek-e ha Istenem, 
A hatalmas marad velem? 

Uram maradj velem 1 
Maradj vélem, mert a bűn hatalma. 

M 
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Mint az éjnek sötét birodalma, 
Egcdnelí fényétől zárva tart. 
Adj szent lelket, hogy járjak fiadnak 
Nyomdokán, mig napjaim haladnak, 
Míg i'eltün az örök békepárt! 
Hol megjelen jó Istenem 
Előtt a Megváltó ve'em ! 

Uram maradj velem I 
Maradj velem és vezess karoddal 
llahogy éltem mint a nap nyugottal 
Az öröklét tengerébe száll, 
S jobb valóm, ha érintesz kezeddel. 
Újra ébred, mint a nap kelettel, 
A túlélet hajnallánginál, 
Hol a fő üdvét éldelem 
Én Istennel, Isten velem I 

Hozzád emelkedik, oh Atyám! szent vágygyal 
teljes lelkem, ezen ünnepélyes órában. Képed lebeg
jen körül, oh födicsöség, előbb hogysem álomra be
zárkózik szemem. Te vagy ki mindent átkarolsz, 
mindenütt hatsz, mindenütt boldogítasz és jót te-
szesz mindenütt. Mily boldogító ezen gondolat, 
mily szívemelö ezen érzelem! — Tebennem vagy. 
Azon csudás világosság, mely éltem homályos tá
jait gyorsan és messze gyakran felderíti, megmér-
hetlen fényednek sugara s a vidám érzelem, mely 
hozzád emel s vég nélkül boldogít, tőled származik, 
örömnek és üdvnek kútfeje! A szent vágy, mely 
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ellenállhatlanul vonz engem feléd, dicsőséged tel
jességéből fakad. Te nálam vag}'. Ha a buzgó
ságnak szárnyain hozzád emelkedem. szent borza
lommal sejtem közelléted. Ha a természet templo
mába lépek, a te szellemed lengedez körülem. 
Munka közben bennem működő erődet érezem s a 
szelíd derültség, mely dolgaimhoz kisér, te tőled 
ered. Az álomban védsz; kínjaim közt vigasztalá
som vagy s midőn az erény felé törekszem, te vagy 
a vezércsillag, melyen szemeim csüggenek. — Iste
nem! te velem is vagy. Ha erőm hanyatlik, te 
feléleszted azt. Ha belátásom homályos, te deríted 
fel azt. Ha rögös és veszélyes az út,_ melyen járok, 
mindenhatóságod az akadályok- és vészeknek paran
csolhat, hogy ártalmamra ne lehessenek. Te köny-
nyíted a terhet, mely vállaimat nyomja s megéde
síted a keserű fájdalmat is. Azért átadom maga
mat neked, oh én Istenem, örömben és bánatban, 
életemben és halálomban, mivelhogy te bennem, 
nálam és velem vagy. Mi árthat nekem? Köze
ledben nincsen ártalom. És így bízvást fogadjon 
erőadó karjaiba az álom, a te kegyelmed el nem 
hagy engemet. Uram, maradjon velem a te szent 
kegyelmed! Ámen. 

5. [ 
Könyörület Istene, szent Atyám! e nap estjén 

újra tapasztalom nagy kegyelmedet a benned bizók 

• 
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iránt, mert nem hagyál megszégyenülni engemet, 
ki benned bizám s a mai napon is számíthatlan 
javaidat közlötted velem, érdemetlen gyermekeddel. 
Vájjon ki szégyenült meg, ki az ürban bízott ? vagy 
ki hagyatott el, ki megmaradott félelmében ? vagy 
ki vettetett meg általa, miután segítségre hívta őt ? 
Kegyelmes az Úr, hosszútűrő és gazdag irgalomban, 
megbocsátja a bűnt és megtart az Ínségnek idején. 
Oh Isten, én Istenem! te kegyelmesen kimentél 
engem a veszélyekből, megóvtad a haláltól éltemet 
és a betegségtől testemet: nem engedted, hogy 
nevemet kisebbség, javaimat csonkulás, enyéimet 
csapások érjék. 

Azért szivemből áldlak és dicsérlek, benned ke
resi, benned találja fel lelkem legfőbb, legtisztább 
örömét és üdvösségét, oh Uram! Mivel pedig ily 
kegyelmesen megadtad érnem e nap estveiét, taníts, 
meggondolnom, hogy egykor éltem végső estvéje is 
eljövend és a lenyugvó nap gyanánt lelkem búcsút 
veend a földtől. Mert az asszonytól született ember 
rövid életű, és háborúsággal bövelkedők az ő napjai. 
Te határt vetettél neki, melyet áthágnia nem lehet, 
íme egy tenyérnyire tetted napjaimat és az én időm 
ugy mint semmi előtted, ügy jár az ember, mint 
az árnyék, mig él; szorgalmaskodik és halomra 
gyűjt, de nem tudja, ki élvezendí azt. 

Ezeket jutassad szüntelen eszembe s add meg
gondolnom, hogy jövevény vagyok és zsellér előtted, 
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miként minden atyáim voltának. Add, hogy éber 
készülettel várjam kimúlásomnak boldog óráját és 
lelkemet kezeidbe ajánlhassam, melyekből vétetett. 
Mivel pedig e napon is megszegtem törvényeidet, 
kérlek : ne szállj pörbe velem s ne büntess engem 
érdemem szerint. Szerető Atyám! szálljon meg
alázott fejemre irgalmad, és a bekövetkező éjjel is 
légy kegyelmes gondviselőm nekem. Ha az álom 
karjai között a holthoz fogok hasonlítani, álljon őrt 
felettem mindenhatóságod szelleme. Kezeidbe aján
lom lelkemet, testemet, minden hozzámtartozóim-
mal egyetemben. Légy védőm, légy paizsom, légy 
intéző kegyes Istenem. Ha ugy tetszik neked, adj 
a holnapi napra ép felviradást. Ha pedig örök vég
zeted szerint az öröklétben kell felviradnom, maradj 
kedvesimnek fedező Istene s engedj lelkemnek üdvét 
találnia az üdvezült népek sorában. Ámen. 

i 

1 
Légy ébren oh szívem és figyelj magadra! A 

nap -elmúlt, a munka végezve, az éj közéig és te 
egy nappal ismét idősb levél. Hagyd eltehát a to
vábbi aggodalmakat, szállj magadba és éjente is di
csérjed uradat Istenedet. Uram . örök Isten, kinél 
nincsen világosság és setétség változása, te mindig 
az maradsz a ki vagy és éveidnek soha sincsen vége. 
Tiéd a nap és tiéd az éj is, és te cselekszed, hogy 
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mind a napnak, mind a holdnak kimért futásuk 
legyen. Te gyámolítasz, hogy egyik napot a másik 
után megéljük, egyik terhet a másik után levessük 
s a te jóságod által éltem meg ezen estét is. Mind 
az, a mennyivel e nap jobbá, okosabbá, gazdagabbá, 
áldottabbá lettem, te tőled jő, oh Atyám. Miért 
is szívem teljességéből mondok hálát neked minden 
jótéteményeidért, hogy nem csak a napot munkára, 
hanem az éjét is alkotád nyugalomra; hogy meg-
hallgatád reggeli imádságomat és e napon át szám
talan javaidban részeltettél; hogy megtartád élte
met, intézted lelkemet. megvilágosítád szemeimet, 
megóvád egészségemet, elősegíted szándékomat, 
megáldád munkámat s most is vidámon és épség
ben engeded nyugalomra hajtani fejemet. Uram és 
Istenem, mennyi jót vevék tőled csak ezen napon 
is s ha mindjárt valami gonosz ért, vagy nem min
den kívánságom szerint ment volna is, nem lettem 
vala-e kétszerte boldogtalanabb, ha szenvedéseimet 
a te könyörületed nem enyhítette volna. Oh kegyel
mes, jóságos, hosszútűrő Isten, nem mindig voltál 
gondolatimban jelen s mégis megáldottál engemet. 
Sokért nem kértelek és mégis megadtad azt. Szám
talanszor vétkeztem és te még is megtartád atyai 
indulatodat irántam. Ám tehát dicsőség és magasz
talás neked mind azért, a mit velem, enyéimmel és 
minden egyéb embertársaimmal cselekvél szent böl-
cseséged, hatalmad és szereteted szerint. Legyen 
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hála neked tőlem s mindenektől, hogy áldásaidat 
megbecsüljük s velők magunk idei és örök boldog
ságának és a te országodnak gyarapítására éljünk. 
A te segedelmed gyámolítson ezen szándékunk ki
vitelében is s a te szent lelked intézze lépteinket 
ezen neked tetsző czél felé. Dicsőség és magaszta
lás neked, oh Atyám, mind örökön örökké. Ámen. 

7. 

Csillagos est. 
Eln3nip;odott a nap sugáiöziinje, 
Sötétből a mennybolt ezernyi gyöngye 
Világot hintve néz alá reám, 
Ki a napnak terliét átfáiadáin. 

l>égy ébren oh szív s buzgó ámulattal 
Csüggj a csudákon, uieUek alkonyattal 
Feltűnnek, hogy mint éltető elem 
Derüljön beniied a szent sejtelem. 

Ki számlálná meg e világok árját, 
Mel3-ek borítják a menny láthatárát? 
Ki lelné fel a tenger partjait, 
Ez alkotmány végső szemlánezait? 

„Az én Atyámnak sok liajléki vannak" 
Az elhunyt édes lelkek hol mulatnak? — 
Ott tündöklik felém az égi pont 
Ottan lelték fel ok a békehont. 

Árnyék völgj-éből sújtó bánatodnak 
Nézz fel hónába ama csillagoknak; 

Ik 
4i 
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S ha él benned csak egy inustárnyi hit, 
Ez leszárítja kinod kiiiinyeit. 

Oh a mennynek e csudás boltozatja. 
Csillagbetűkkcl irt könyvben mutatja, 
Hogy Istenünk nem holtak Istene, 
Ki jobb életre ne ébresztene. 

S e jnbb élet sejtelmét elpecsétli, 
Midőn lelkünket felfelé vezérli; 
S hogy el ne nyelje a roldnck pora, 
Ragyog felettünk csillagsátnra. 

Oh add Atyám, hogy mindig azt keressem 
A mi fent van s ne a Pdldit szeressem, 
Hogy járjak, mint a mennynek sorsosa, 
A földnek ugy sincs örök városa. 

Örömvirágok bár itt is teremnek 
Gazdag kegyéből legjobb Istenemnek; 
De a föld kincse minden kincsivei, 
A lélek szomját nem olthatja el. 

Lelkemnek szomja, míg az óra kedvez. 
Méltóan élnem hozzád Istenemhez 
S te szent kezedbe, ha a sír temet. 
Nyugodtan adnom vissza lelkemet. 

Ismét egy nap múlt el, múlhatatlan Isten, s az 
Ítélethez közelebb juttatott. Alászáll a nap tisztét 
teljesítve, éltető meleggel s világossággal boldo
gítva földünket. Oh Uram Istenem ! ha egykor le-
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uralkodik éltem nappala, mondhatom-e én is, hogy 
tisztem teljesítve, földi társaimat boldogítva szál
lok alá síromba ? megállhatok-e szent széked előtt, 
s méltó leszek-e helyet fogni az üdvezültek boldog 
seregében ? Érzem gyarlóságomat. Most még élek; 
még mosolyg nekem kegyelmedből a lét nappala. 
Magamba térek; előbb hogy aludni mennék, erköl
csi számadást tartok magammal. 

Maradj jámbor s'járj igaz utakon, úgy 
lesz végezetre békeséged neked." így intesz 
engemet. S valljon jámbor vagyok-e, igaz utakon 
járok-e ? Van-e hitem. szeretetem, reményem ? 
Uramhoz tartom-e magamat naponként, miként 
atyjához az engedelmes gyermek ? Szeretlek e tége
det, oh Istenem? Szeretlek-e embertársaimban? 
Teszem-e mindazt velők, mit hogy velem tegyenek 
— óhajtom? Nem kivánok-e roszat másoknak, 
nem-e elleneimnek sem? Nem botránkoztatom-e 
meg a gyengéket ? Szeretem-e az embereket ugy, 
mint enmagamat? ügy viselem-e magamat, mint 
bölcs józan polgárhoz illik? Nem hizelgek-e a 
nagyok vétkeinek s a szegények erényeit nem neve
tem-e ? Tiszta-e szivem ? Szeretem-e a békét ? Ka-
gyogtatom-e világosságomat az eml)erek előtt, hogy 
az engemet látók dicsőítsék Atyámat a mennyben? 
Jámbor vagyok-e és járok-e igaz utakon, 
hogy végezetre elnyerhessem a békét? 

Mindentudó Isten, te látod szívemet, gondola-
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tim tudva vannak előtted, tetteimet s okait isme
red. Érzem, hogy kérdéseimre nem mindig felel
hetek igeiméi, hogy tudva s tudatlanul törvényid 
ellen gyakran vétkezem s hogy ezen napon is nem 
jártam tetszésed szerint. Oh add nekem szent lel
kedet, oh atyám, hogy járhassak Jézus nyomdokán, 
hogy jámbor legyek és a békeségre szert tehessek. 

Add békeségedet nekem ezen beálló éjszakán is, 
hogy nyugodtan alhassam a tiszta lelkismeret pár
náján. Add békeségedet enyéimnek és a világnak. 
Virassz fel engem békeségedre, hogy holnap és éltem 
minden napjain, jámborság által s utaidon járva ke
ressem és leljem fel az igaz nyugalmat. Ámen. 

Szent Istenem, szeretet és bölcseség Istene! e 
hanyatló napon ismét azt tapasztaltatád velem, hogy 
te vagy igaz atyja mindazoknak, kik gyermekeid
nek neveztetnek a mennyben és a földön : mert vé
getlen jóságod szerint gondomat viselted, hogy 
semmi jóban szükséget nem szenvedtem. Oh Uram, 
nem vagyok méltó mindazon hűségre, mellyel irán
tam viseltetel. És hogyan háláljam meg mindezt, 
ki csak föld és por vagyok. Ne vessed meg az én 
dicséretemet, mely alázatosságából hozzád felbuzog, 
ne vessed meg hálaadásomat, mellyel az est órájá
ban neked áldozom; sőt tekints tovább irgalommal 

7 
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reám. Bocsássad meg, oh kegyelmes Istenem, mit 
ezen napon gondolattal, szóval vagy cselekedettel 
vétettem ellened. Adjad, hogy ruházatommal együtt 
levetkőzzek minden rósz szokást és minden vétket, 
melyek gátolják üdvösségemet, hogy eddigi bűnei
met elhagyjam s az új embert öltözzem fel, ki a te 
képedre teremtetett. Engedd, hogy rokonaim s 
enyéimmel egyetemben, a bekövetkező éjszakán, 
a te kegyelmed védelme alatt szunnyadozzam. A 
nap lenralkodik, de te, az igazság világossága, 
Jézus, világosítsad meg az én szívemet. Újítsad 
meg erőmet az álomban, hogy vidámon élhessem 
meg a jövő napot. De ha hitem és reményem szi
lárdítása végett szenvedést küldenél reám, oh ne 
vond meg segedelmedet tőlem. Vigasztalj meg, ha 
szomorkodom, ínségemben légy támaszom nekem; 
ha elhagyatva volnék, légy velem, hogy ne érezzem 
árvaságomat; ha ingadoznám, bátoríts; ha téve-
dezném, vezess vissza az élet forrásához vivő útra 
engemet. Mindenütt jelenvaló hatalmad, minde
neket látó szemeid őrizzenek meg engemet nappal 
és éjjel a veszélytől, mely lelkemnek ártalmára 
lenne. Hozzád emelem szemeimet az éjnek sötét
ségéből és segedelemért esedezem hozzád: mert az 
én segedelmem az ürtól jön, ki a mennyet és földet 
teremte. Hallgassad meg fohászkodásimat és az én 
lelkem imádsága tessék neked, oh Uram és Iste-

i 

H 

nem ! Á men. 
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10. 
Istenem, Atyám, ki könyörületet gyakorolsz 

ezer Íziglen , hogyan dicsőítsem méltán nevedet, 
hogy váltig szeretsz és e napot is veszély nélkül 
engeded befejeznem? Légy nekem tovább is ke
gyelmes, a Jézus Krisztusért, mert nélküled sötét
ben járok és tévelygek homályos utakon, veled 
ellenben világosság életem, mert te oszlopom vagy 
és védelmezőm. Te megígérted hogy el nem feledsz 
engemet, oh fogadj be tehát kegyelmednek kar
jai közé. 

Bocsáss meg mindent, a mit ma ellened tevék, 
tettel vagy szóval, avvagy gondolattal. Hisz a te 
jóságod oly magas, mint a mennyboltozat, a te 
igazságod a felhőkig ér, munkáid dicsőségesek, kö-
nyörűlet és kegyelem lakoznak veled. Ajándékozzál 
csendes nyugalmat ezen éjjel is s szent lelked által 
hagyd megérdemlenem az örök békét, melyet a ben
ned hívőknek és a téged félőknek osztogatsz. Uram. 
te vagy üdvem és világom : reád támaszkodik szi
vem és nem retteg semmitől. Te vagy vigasztalá
som és nem epesztenek fóldi veszteségek. Megerősít 
kezed, ha csüggedezném, jobbod fentart ha elesendő 
volnék, te oltalmam vagy s biztos menedékem. Ha 
ágyamba fekszem reád gondolok, ha felébredek te
rólad beszélek, segedelmem vagy, szárnyaid árnyé
kában pihenek. Rajtad csügg lelkem s mi a világ-
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hoz köt, lerázom azt magamról, ha irántad való 
szeretetemben gátolna. 

Adjad, oh Uram, hogy a meddig életemnek 
kedvezsz, se magasság, se mélység, se fejedelmek, 
se hatalmasságok, se élet, se halál, se öröm, se 
fájdalom el ne szakasszanak tőled és szeretetedtől 
a Jézus Krisztusban. Add, hogy ezen szeretet ki
sérjen mindenütt s szent ihlettel töltse be mind azt, 
a mit teszek, hogy gyermeki hódolatot bizonyítsak 
irántad mindenütt. Ezen szeretetet öntsed ki enyéim-
nek szivébe is, hogy velem és egymásba összeforr
janak, és mindnyájan éljünk szeplőtlenűl, tisztes
ségesen, épületül az embereknek és dicsőségéül a 
te szent nevednek, hogy legyünk a te családod, jó 
tettekben fáradhatlanok. Nyújtsad kegyelmedet a 
bekövetkező éjjel is, hogy csendes álom újra meg
hozza lankadó erőmet, hogy távol maradjon tőlem 
minden testi és lelki veszedelem s ha neked tetszik, 
a holnapi napra épen viradhassak fel, megújulandó 
erőben, hogy megújuljak és a bűnt elhagyva, ke
gyelmedre méltóbbá legyek. Hallgassad meg imád
kozásomat a te szent fiad nevében. Ámen. 

11 . 

Kegyelmes Istenem és Atyám, ki minden te
remtményeiddel annyi jót tesz, a mennyiben ter-
mészetök és rendeltetésöknél fogva részesülhetnek, 
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nem feledkezel meg ezen napon rólam sem, söt 
azon milliók között, kik áldásaidnak örvendnek a 
íoldön és a mennyben, engem is megtartál, boldo-
gítál s atyailag gondoskodál érettem. Megörzél en
gemet minden veszélytől s megengeded érnem ez 
órát, melyben annyi jóságodért hálámat kifejezendő 
vagyok. Mennyi nem várt, nem érdemelt adomány
nyal örvendeztetél meg engemet s mennyi siker
rel jutalmazád. vállalatimat s igyekezetemet! Ne 
ismerjem-e meg hálateljes szívvel, hogy engemet 
áldásaid által szorosabban kivántál magadhoz csa
tolni, szeretetre és engedelmességre buzdítani irán
tad. De rengő kebellel vallom meg, oh Uram, hogy 
jótéteményeidet nem mindig méltattam s nem min
dig törekedtem a te parancsolataid szerint élni. 
Szeretetem nem volt irántad oly benső, hogy téged 
minden földi felett becsültelek s benned oly gyer-
mekileg biztam volna, mint azt kötelességem kí
vánta. Isten, hogyan merném ezen vétkeimet el
rejteni akarni előtted ? Minden indulatom, beszé
dem , szándékom és cselekedetem tudva van 
előtted, és hány van közöttök olyan, mely a te 
tetszéseddel ellenkezik ? Oh Uram ! bocsássad meg 
azokat a Jézus Krisztusért, ki az ö vére és szenve
dése által megváltott, és veled szorosabban egye
sített. Újra lekötelezem magamat neked, hogy 
irántad való szeretetből, naponként a jóban tökéle
tesebb törekszem lenni. Gyámolíts engemet ezen 
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száudékom kivitelében, a te szent lelkednek min
denható ereje által. Tégy minden nap alkalma
sabbá, intéseinek követésére s add, hogy az általa 
nyert tehetséget mindennemű keresztyén erények 
gyakorlatára fordítsam. Hosszabbítsad, ha ugy 
tetszik neked, a kegyelem idejét, hogy mindinkább 
alkalmasabb legyek, boldogultaid hajlékába bejut
hatnom s légy mint eddig is barátom és jótevőm. 
Hallgass meg, ha hozzád imádkozom; vigasztalj 
ha szomorkodom ; gyámolíts szent igéd által, h^ a 
hitben megfogyatkoznám. Légy velem és társaim
mal a bekövetkező éjjelen: távolíts el mindent, a 
mi nyugalmunkat háboríthatná és ártalmat okoz
hatna nekünk. Adjad, hogy elalvásom előtt lel
kem egyesüljön veled s holnap ha felviradok, te 
légy az első, kihez folyamodik. A Jézus nevében 
hallgassad meg könyörgésemet. Ámen. 

12. 

Még előbb, hogysem álomra zárkóznának be 
szemeim, hozzád vezet gondolatom, oh Isten, hogy 
lefektemet buzgó imádság előzze meg. mely hozzád, 
oh Mindenható, felkönyörg. Eeád gondolok, oh 
Atyám, mert mindenhatóságod lebegett fölöttem 
s nem lehet elfelednem, hogy e pillanatban is jelen 
vagy velem. Jóságod áldásokkal tetézett engemet e 
nap is és szivem ne érezné-e jótéteményidet? B8l-
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cseséged reudelé el sorsomat és szereteted felvidá-
míta, mint éltető harmat a viráuyt s én ne ismer-
jera-e meg ezt alázattal s hálás érzelemmel? Te 
ma is egészséggel és örömmel boldogítál engemet, 
létemnek vigasztaló érzetével, biztató szent re
ménnyel fűszerezed éltemet s megengeded, hogy 
szent nyugalom üdvözöljön ezen alkonyatkor és a 
holnapnak zavartalan hittel nézhessek ellenébe; s 
mindezekért ne imádjalak, ne dicsöitselek-e szerető 
és jiítevő Istenem ? A napnak világa nagyságodat 
és hatalmadat hirdeté és a holdvilág a békeség 
magas hajlékába vezérletté lelkemet; és én tőled 
függésemnek tudatában ne alázzam-e meg porig-
lan magamat s ne hangoztassam-e szivem mélysé
géből : legyen áldott a te nagy neved ? — Oh le
gyen áldott. Atyám, nagy neved s szenteltessék meg 
általam is itt alant. 

Ha a földnek gyönyöreitől elragadtatva elfeledne 
lelkem, ébresszen fel veszélyes álmomból azon gon
dolat, hogy tőled van, mi itten boldogít és a fold 
a világosságnak, melyben lakozol, csak áruyéklata. 
Hogyha keserűséget kellene ízlelnem s nem lelnék 
enyhet, enyhet találok azon gondolatban hogy re
ményemnek s vigasztalásomnak te vagy csillaga, 
mely nyájasan sugárzik felém a távol messzeségből. 

Te vagy ama magas czél, oh Uram. mely után 
gondolatim s érzetim törekszenek; ne hagyd elve
szítnem e magasztos czélt, ne hagyj álczélok kére-

i 

i 
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sésében tévelyegnem. Te légy hitemnek szirtje, 
melyen életemnek viharos tengerén, a vészhullá
mok megtörődjenek; te adj erőt kiállnom a ziva
tart s ha a kinok el nem szakasztanak tőled, adjad 
meglátnom tündöklő napodat a vész után. Oh nem, 
nem, nincsen szükség és nincsen csapás, mely tő
led eltántoríthasson, mert a mindenség a te kezed
ben van s te vagy a segedelem erős Istene. Maradj 
velem ezen éjjel is, oh AtyáTi s éreztessed velem 
s enyéimmel szeretetednek örök malasztjait. Ne hagyj 
kétségbeesnem, ha útaid homályosak előttem s nem 
fejthetem meg gondviselésednek menetét, hanem 
add meggondolnom, hogy a te útaid nem az én 
utaim, hogy tanácsod gyakran megfoghatatlan, de 
mindenkor szent és jó. Ne hagyj elcsüggednem, 
ha az Ínség völgyében a kilátást elveszíteném, bá
torítson azon gondolat, hogy te előtted sötétség 
nincsen, világosságod elhat mindenhová s kiment
hetsz engem a halálnak torkából is. A jövendő oly 
homályos előttem, nem tudhatom, hány évet töl-
tendek még a földön, hová vezetsz engemet s osz
tályrészül milyen sorsot tüzel ki számomra. De le
gyen meg a te akaratod, oh Atyám. Benned bízom, 
reád támaszkodom. Te nem hagysz el senkit, ki 
hozzád ragaszkodik. Ne hagyj el engemet se, ki 
hozzád folyamodom, ki az éjjel is testestül lelkestül 
kezeidbe ajánlom magamat. A te szent lelked ma
radjon velem. Ámen. 
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13. 

Isten, te minden dolgok alkotója vagy s min
den boldogság kimeríthetetlen örök kútfeje. Ben
ned örvend az egész világ. Minden, a mi menny
ben és a földön van, végetlen hatalmad, bölcsesé-
ged s jóságod hatását erezi. Én is érzem azt, vala
mint életem minden napján, ugy mais, és él bennem 
azon remény, azon bizodalom, hogy érezni fogom 
azt mind örökké. Te a mai napon megtartád élte
met és egészségemet, megóvtál szomorú viszontag
ságoktól, elősegíted munkámat és szorgalmamat és 
mind a jelen, mind a jövő élet különféle örömeit 
Ízlelteted velem. Isten, benned örvend az én lel
kem ; rád és bölcs, kegyelmes gondviselésedre bí
zom éltemet és sorsomat, nem csak ez éjjelen, ha
nem mindaddig, míg életemnek kedvezsz. Benned 
bízom, akaratodnak vetem alá magamat, a mint te 
akarod, oh Atyám. Rád vetem minden gondjaimat, 
mertté gondot viselsz felőlem. Ugy és oda megyek, a 
hogyan és hová vezérlendesz engemet. Ha tetsző a te 
bölcseségednek, hogy a holnapi napot megérjem s 
még éveket számítsak itt alant; gyökereztessed meg 
bennem azon igyekezetet, hogy minden napot, me
lyet kegyelmed ajándékozni fog, társaim boldogítá-
sára és magamnak tökéletesítésére fordítsam. Ha 
szerencsésebb helyzetet szántál nekem. mint sok 
egyéb felemnek; ments meg engemet a gögtöl és 
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felfuvalkodástól s áldásaidhoz adj bölcseséget is, 
mely nem érdemlett adoraányaidat megismerni és 
mások javára fordítani megtanítson. Ha pedig cse
kélyebb sorsot szántál nekem s szeuvedéseket̂ méren-
desz reám : oktass készséggel, zúgolódás nélkül visel
nem és nyereséggé változtatnom azokat. Hisz te, 
oh Atyám, a szenvedéseket erömhöz méred, nem 
mérsz senkire többet, hogysem elviselhetné: meg
örvendeztetsz Ínségeim között és mindent jóra fordí
tasz. ' S hahogy rövid idő múlva, ha talán még ez 
éjjelen meg kellene halnom — mert ki tudja, mily 
közel lehet életemnek vége! Jézusért és Jézus által, 
ki a halálban is segedelmünk nekünk, szabadíts meg 
minden gonosztól engemet, hogy tied legyek és tied 
maradjak itt és az örök életben. Ámen. 

Yasárnap estve. 

1. 

Eltűnt nyugalmunk e szent napja is védelmed 
és áldásod alatt, oh Atyám! Boldog én, ha lelkem 
sok jót gyűjtött és szivem hitben és szeretetben meg
szilárdult ! Alkalmat nyujtál nekem az erényben 
gyarapodnom, hozzád és szent fiadhoz hasonlíthat
nom és megismernem azon egyet, mire vándor éle
temben szükségem van itt alant. Fogadd hálámat 
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mind azokért, mik által lelkem műveltebbé lett s 
érzelmem szent szándékokhoz vezéreltetett. Halad
nom kellett az üdvnek ösvényén. Templomod láto
gatása, szent igéd hirdetése s társaimmal közös buz
góságom nem maradtak hatás nélkül reám. Érzem, 
mily nehezen tudnék számot adni, ha a ma hallot
tak s tanultak nem szültek volna üdvös gyümölcsö
ket bennem. Előbb, hogysem az álom szemeimre jőne, 
visszagondolok e lejárt napnak minden áldásira; a 
legfőbbet visszaidézem emlékezetembe és sajátommá 
teszem, hogy nemesbüljek általa. Emlékeztess, oh 
Atyám! a szükséges oktatásokra, melyeket hallot
tam , a legjobb gondolatokra, melyek támadtak 
bennem, a legbölcsebb szándékokra, melyeknek 
kivitelét feltettem magamban. Ha méltatlant szól
tam avvagy tettem, engedd megismernem és meg
bánnom, mígnem álomba merülök. 

Adj erőt az egész hétnek folytában, komolyan 
és örvendetesen nemesbülésemen munkálódnom : ez 
legyen legfőbb kívánságom s egyedüli törekvésem ez. 
Mennyei szent Atyám! átadom magamat minden
ható védelmedbe ez éjjel is. Ébren és aluva a tied 
vagyok. Imádkozom mindazokért, kik távol és közel 
gyermekid s kiknek velem együtt közös atyja vagy. 
Imádkozom az ismerősökért s ismeretlenekért, bará
timért és jótevőimért, az egészségesekért és a bete
gekért, az özvegyekért s árvákért, a szenvedőkért s 
haldoklókért, légy és maradj szerető atyjok minden 
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viszontagságaik között. Ha volnának elleneim is, 
imádkozom megbántóimért; megbocsátok nekik 
előbb, hogysem elaludnám; bocsáss meg nekik, 
miként én megbocsátok nekik s legyenek általam 
szivjavító kegyelmedbe ajánlva. Atyai kedvezésedbe 
bizva rekesztem be a pihenésnek ezen szent napját, 
adjad, oh Atyám, hogy a holnapi napra új erővel 
ébredhessek fel s szent czélokra, szent eszközökkel 
használhassam azt, a te jó lelkednek vezérlete 
alatt. Ámen. 

2. 

Szent, szent az Isten, teljes szeretettel és irga
lommal ! Ezerek meg ezerek gyűlnek egybe körülöt
ted, oh Atyám és imádnak tégedet. Engedd, hogy 
én is közeledhessek buzgóan hozzád, noha csak fold 
és hamu vagyok. Alázatos s hálateljes szivvel áldo
zom szent nevednek mindazon nem érdemlett jóté
teményekért , melyekkel mai nap megörvendezteted 
mind testemet, mind lelkemet. Vajha a te szerete
ted zálogait igazán megbecsüljem s kegyelmed aján
dékait, melyeket oly nagy mértékben juttatál nekem 
és társaimnak, örömmel és hálával méltassam. Hisz 
te ma is házadnak gazdag javaival vidámítottad 
meg az én lelkemet. Legyen hála neked, szent 
Atyám, a mennyben, hogy igazságodat hirdettetted 
s mennyei bölcseségedet kinyilatkoztattad nekünk. 

':í 
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Gyökereztessed meg a te igédnek igazságait sziveink
ben és add, hogy ma hallott igédet gyümölcscsé 
érlelje bennünk szent lelked, hogy általa szent val
lásunkban erősebbek, reményünkben szilárdabbak, 
a szeretetben munkásabbak, gyengeségünkben bá
trabbak, keresztviselésünk s szenvedéseinkben türöb-
bek és bizalmasabbak, életünkben javultabbak, halá
lunkban nyugodtabbak legyünk. Ezen nap is ha
nyatlásnak indult; maradj nálunk, igazságnak napja, 
üdvözítő Jézus! s ha bár sötétség fedi is a földet, 
add, hogy szivünkben világosság legyen. Nyuga
lomra sietünk, megújítandók testünk erejét s fárad
tan hajtjuk le fejünket a te kegyelmed ölébe oh Meg
váltó. Távolíts el minden veszélyt tőlünk, vegyed 
körül a mi fekhelyünket, engedj boldogító gondola
tok közt szenderülnünk el, enyhén megpihennünk s 
a jövő napra, a szorgos munka első napjára, épen 
és vidáman viradnunk fel. Te virassz felettünk, ki 
őrt állasz a világok és teremtmények számíthatlan 
sokasága felett, hogy megbecsülhetlen ajándékodat, 
az édes álmot, háborítás nélkül élvezhessük. S ha 
egykor eljő a végóra, mely kiszólít, vígy ki minket 
az Ínség völgyéből csendes halál által az üdvösség 
egébe, hol szent fiaddal együtt uralkodói örökön 
örökké. Ámen. 
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A hétnek kezdetén, 

1. 

Szeretetnek Istene! hálát adok neked és imá
dom hatalmad és jóságodat, mely rajtam s énjei
men ez nap is teljesült. Ki vagyok én, hogy mind
eddig vezérlél, életben tartál, oly sok jót tevéi 
velem s oly bőségesen áldál meg engemet. Kegyel
medből vagyok a mi vagyok és kegyelmed nem volt 
rajtam hiábavaló. Ma is gondját viseled halhatlan 
lelkemnek s múlékony testemnek, megáldád mun
kámat, megszerzed eledelemet s megadád mindazt, 
mit testi és lelki jólétem kivan és erőddel felsegíted 
gyengeségemet. Ki hasonlít hozzád, Istenem, ki 
fenséges vagy és mégis a por gyermekére annyi rész
véttel tekintesz alá! Minthogy tehát nem csak a 
magasban lakozol, hanem azoknál is, kik megisme
rik , hogy porok és hamvak; ne tarts nehéz ítéletet 
felettem, ki legjobb szándékkal is,vétkezem, hanem 
adj erőt megtérésemen munkálódnom s a munka 
közben Jézusom szenvedéseire s érdemeire támasz
kodnom. Áldjad meg kezdetét e hétnek, áldd meg 
folytatását, hogy minden, a mihez fogok, szent 
nevedben és a te dicsőségedre történjék általam. 
Bocsássad meg minden bűneimet, még elrejtett 
hibáimat is. Töltsed be rajtam kegyelemteljes ígé
retedet : nem hagylak el téged és nem távozom el 
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tőled. Hisz te nem vagy távol'levő Isten, te betöl
töd a mennyet és földet és körülvesz engem is, akár 
üljek, akár feküdjem. Ne légy tőlem távol ez éjjel 
se; légy védelmemre, erős váram, győzhetetlen 
Istenem! Bizonyítsad be kegyelmedet rajtam is, 
üdve azoknak, kik hisznek te benned. Óvjad veszély
től mind azokat. kikkel megáldál s fedezzed be 
szárnyaid árnyékával őket. Légy velem és senki 
sem lesz ellenem! Add, hogy neked éljek s minden, 
még a csapások is javamra szolgáljanak. Oh igen. 
a te kezedből reménylem enyéimmel együtt boldog
ságomat s elömentemet s abban áll főgyönyörüsé-
gem, hogy ezen remény soha meg nem csalt, hogy 
reája bizton támaszkodhatom. Tartsd meg és éltesd 
e reményt szivemben, hogy reggel és estve dicsér
hesselek s egész életem dicsérödal legyen minden
ható nevedre, oh Istenem! Ámen. 

Hálát adok neked, jóságos Atyám a mennyben, 
hogy a munkanapok ezen legelsőjén is velem valál 
s segítél engemet. Általad vagyok a mi vagyok; 
hivatalom a te ajándékod; tiéd az erő és tehetség, 
mely annak betöltésére szánva van. Te ébresztesz 
jó indulatokat bennem , te ösztönzesz jó példák és 
szent lelked hathatós befolyása által. Tiéd a hata
lom és a dicsőség! neked legyen hála mind örökön 
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örökké! Oh de, mindentudó szent Isten, mi igen 
sokban vagyok még én hátra. Mily távol a tökéle
tesség czéljától! Mennyi jót mulasztottam el, a mit 
beszéd és tett által véghez vihettem volna. Hány
szor nem tekintettem kötelességeim gyakorlata mel
lett, egyedül földi haszonra, vagy hogy az emberek
től láttassam és magasztaltassam. Hányszor nem 
biztam el magamat tetteim érdemében, melyek 
egyedül a te kegyelmed és segedelmed gyümölcsei 
voltak! Hányszor undokíták szivemet gonosz kíván
ságok s nem vívtam ellenök oly határozottan, mint 
tehettem, mint tennem kellett volna. Hány bot
lást nem követtem el. hányszor nem hibáztam el 
azon okosságot, mely szerint a hívőknek, mint a 
világosság gyermekeinek járniok kellene. Hosszú
tűrő Jsten, ne vond meg tőlem kegyelmed adomá
nyait s ne bánj velem bűneim szerint. Gyámolíts 
tovább is a te szent lelkeddel, hogy mindig böl
csebb, szívben tisztább, magaviseletemben elövi-
gyázóbb, mindenben, a mi tetsző neked, tökélete
sebb legyek. Te tudod, hogy az akarat nem hiány
zik bennem, de a test erőtelen; erősíts meg enge
met hatalmaddal, hogy szándékomat teljesíthessem. 
Áldjad meg törekvéseimet, dicsőségére nevednek, 
üdvösségemre magamnak, javára társaimnak; szi
lárdítsad meg jóra igyekvő lelkemet; vidámítsad 
meg testemet erőhozó álom által; engedd, hogy 
holnapi foglalkozásimat ismét örömmel kezdhessem 
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meg és lelkisraeretes pontossággal folytassam azo
kat, őrizd meg ezen éjjel is enyéimet és magamat, 
i'elsőségünket, vidékünket és tartományunkat. Vajha 
dicséreteddel teljes kebellel ébredhessek fel a hol
napi napra s naponként több okom legyen imádni 
téged lélekben s igazságban. Ámen. 

A hétnek végén. 

E hétnek utolsó napját is buzgósággal fejezem 
be, oh Atyám s gyermeki hálával, ragaszkodó bizo
dalommal s örvendetes reménnyel jelenek meg szi-
ned előtt. 

Hálám, forró hálám keres tégedet, áldásoknak 
atyja, mert te megújítád kegyelmedet naponként 
felettem s a lejárt napon s a végzendő héten keresztül is 
velem valál minden dolgaimban, munkámhoz sikert, 
szent küzdéshez erőt és alkalmat adál használhatni 
magamnak s társaimnak. A te munkád, hogy élek, 
egészségem, vagyonom, mindenem, lelkem épsége, 
hitem, szeretetem, reményem a te ajándékod. Oh 
Atyám és Istenem , adj bölcseséget felülről nekem, 
ajándékaidat mindig ugy használnom, hogy általok 
elérhessem azon szándékot és czélokat, melyek végett 
megáldottál velők. 

8 
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De az az én szomorúságom, oh Atyám, hogy 
ezt nem tevém, hogy az adományok felett elfeledem 
azoknak adóját és a czélokat, melyek végett adattak 
nekem. Ne szálj pörbe velem, oh Atyám, sőt bo
csássad meg az én bűneimet.. Fogadom szent színed 
előtt, hogy Üdvözítőm példája s a te törvényed sze
rint kívánom intézni az én életemet. Erősítsed ben
nem a bizodalmat kegyelmed és hosszútűrő irgal
mad iránt. Adjad hinnem, hogy újra kegyelmedbe 
fogadsz engemet és jövendő lépteimet továbbá is 
atyai szereteted hatalmával vezérled. 

Egy egész hét tűnt el s érzem, hogy azt vissza 
nem hozhatom. A sirhoz közelebb jutottam s min
den pillanat és minden halálos eset saját kopor
sómra emlékeztet. Tartsad meg józanságomat, oh 
Atyám, hogy a futó pillanatokat a te szent íiad ama 
parancsolata szerint használjam : ., Legyetek töké
letesek , miként atyátok a mennyben tökéletes." 
Add, hogy magamat hittel, szeretettel, reméimyel 
gazdagítsam s ugy tegyek embertársaimmal, a mint 
kívánom hogy ők velem cselekedjenek. A közelgő 
éj juttassa eszembe a halálnak éjjelét, s ébressze 
fel szivemben azon eltökélést, hogy minden nap 
készen legyek megállani félelem nélkül ítélő széked 
előtt. Add, hogy e végre legyen a te evangyélio-
mod a világosság, mely szerint járjak. Üdvözítőm 
érdeme, melyhez ragaszkodjam , az új ember, kit 
felöltözni törekedjem s a szeretet nagy törvénye. 
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melynek minden betűjét betölteni igyekezzem. Le
gyen testem és lelkem, legyenek rokonim s minden 
társaim a te atyai kegyelmedbe ajánlva ez éjjel is. 
Távoztass el minden veszélyt tőlünk. Ebresz fel, 
ha ngy tetszik neked, a holnapi szent napra testi s 
lelki épségben, hogy azt neked szentelhessük: lélek
ben és igazságban imádandók tégedet. Ámen. 

Hálateljes lélekkel tekintek fel most liozzád, éle
temnek atyja s Istene! Jóságod által fejeztem be ismét 
egy hetet és visszanézek azon jótéteményekre, me
lyekkel irántam viseltetél. Mily nagy volt a te jósá
god , mely minden reggel megújula felettem. Fo
gadd el érette megindult lelkem gyermeki háláját. 
Fogadd fel azt kegyelmedbe, oh. Uram! Oh vajha 
jótetteidre mindig méltóvá is lenni igyekeztem volna. 
Alkalmat nyujtál minden napon, hasznossá és mun
kássá lennem, a jóban gyarapodnom , társaim jólé
tének elősegélésében fáradoznom. De váljon örömest 
is ragadám-e meg ezen alkalmat s lelkismeretes 
hűséggel használtam-e ? Annyi jót eszközlék-e hely
zetemben, hivatalomban, körülményeimben, a meny
nyit eszközölnöm tehetségemben állott volna? Szi
vemen feküdt-e lelkemnek művelése, értelmem gaz
dagítása, szivemnek folytonos nemesítése? Szent 
volt-e mindenek felett előttem kötelességem pontos 
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teljesítése? S tiszta kebellel töltöttem-e be minden 
parancsait ? Másokkal való társalkodásomban a sze
retet és szelídség szelleme lelkesített-e? Tehetek-e 
bizonyságot magamról, hogy ezen héten közelítet
tem rendeltetésemhez és annyi jót tevék, mennyi 
kitelhetett tőlem ? Te, Mindentudó, ki ebjtt szi
vemnek minden mozdulatai nyilvánvalók, látod aka
ratomat s annak törekvéseit is. Oh vajha az a lefolyt 
napokban szüntelen a jóra volt legyen irányozva. 
Mily boldogító öntudatot nyújtana az nekem ezen 
pillanatban! Ámde érezem, mily töredékes és töké
letlen az erény s jámborság utáni törekvésem. Azért 
tekints te reám türelemmel s kegyelemmel alá, ezen 
ünnepélyes órában. De buzdíts is íel jó lelked által 
hogy törekvésem mindig nemesebb, akaratom min
dig szentebb legyen. Ámen. 

>\ 

Keresztyén család 

es t i i m á d s á g a . 

Az Ur jó és kegyelmes és nagy irgalmu azok
hoz , kik őt segítségül hívják. Igen , oh Uram! te 
felhozod és lenyugtatod napodat a jók és gonoszok 
felett, és kiterjeszted az igazakra és igaztalanoki'a, 
táplálsz mindent, a mi él és megörvendezteted a 
benned bízókat. Magasztalunk tégedet. Slinden-
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ható, mindenekért. miket e nap élvezénk! Te tár
tad meg életünket; kezeidből vevők az eledelt; ke
gyelmed adott lakot és ruházatot; te adád a mire 
szükségünk volt s egyebeket is csatoltál hozzá, a 
mik kényelmünkre s örömünkre szolgáltak. Egye
sülünk lélekben , imádandók tégedet s dicsőitendők 
ennyi jóságodat. Hálát adunk neked, hogy megad
tad érnünk e nap alkonyát. Hálát adunk az épség
ért s erőkért, melyekkel megajándékozál, az áldás
ért munkáinkban, minden jó gondolatért, melyet 
bennünk ébresztél, minden oktatásért, buzdításért, 
a veszedelem és a nagy kisértetek eltávoztatásaért. 
Hagyjad megismernünk jóságod sokaságát és ébressz 
bennünk haladó szivet. 

Hálát adunk minden alkalomért, melyet adál, 
hogy jót cselekednénk. 0 taníts megismernünk azon 
dicsőséget, hogy nevedben minél több jót tegyünk! 
Ha valamit elmulasztottunk, ints és buzdíts, hogy 
kipótoljuk azt. Ne engedj egyikünket is elaludnunk, 
a nélkül, hogy megismerné és megbánná azt, miben 
vétkezett! Bocsássad még, oh Atyánk, megvallott 
és megbánt bűneinket! Ha esztelen szót ejténk ki 
ajkainkon, legyen megbánva és ha lehetséges, jóvá 
téve! Ha mely gonoszt cselekvénk, ismerjük meg 
azt és hozzuk helyre nemesebb tett által; s a mit 
ma nem tehetünk meg, azt holnap megtenni el ne 
mulasszuk. Ha megsértettük embertársainkat és 
haragra gerjedtünk ellenök, ne engedjük e napot 
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lemenni liaragunkon, lianeiu engesztelődjünk meg s 
megsértett felünkhöz járuljunk bocsánatkérelemmel. 
Ha méltatlan, keresztyéntelen gondolatokkal fog-
lalkozánk, pirulandunk előtted s megalázkodunk, 
te, ki mindentudó vagy és feltételünk az leszen, 
hogy a holnapi napon s életünknek minden napjain 
ily gondolatoktól óvakodjunk. Könyörgünk a te jó 
lelked segedelmeért. Végre. ajánljuk magunkat 
ezen éjjel is mindenható védelmedbe. Ébren és 
aludva tieid vagyunk. A te mindenütt őrködő gond
viselésed öleli át az ébren levőket és a szunnyadó
kat, a föld lakosainak milliói között csak egy sincsen 
elzárva őrszemeid elől. Es mégis tetsző neked, hogy 
mindnyájokért imádkozzunk és ))uzgó3águnkban 
a te könyörületedbe ajánljuk őket. Tetszésedet 
teljesítjük oh Urunk s kérünk tégedet, legyenek 
mindenek, közel és távol, ismerősink és kiket nem 
ismerünk, barátink és jótevőink, az épek és bete
gek, a szülők és magzatok, az árvák és özvegyek, 
az utazók és tévelygők, legyenek mindezek atyai 
legfőbb gondjaidba ajánlva. Ajánljuk könyörüle
tedbe még elleneinket és sértőinket is. Megbocsá
tunk nekik előbb, hogysem szemeinket az álomra 
bezárjuk. Bocsáss meg nekik, miként mi is meg
bocsátunk nekik! Benned bízva s magunkat neked 
egészen át adva fekszünk le. Adj csendes álmot 
nekünk s a holnapi napra boldog felviradást. Kö
nyörgünk áldásodért, urunktól a Jézus Krisztustól 
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tanult imádságban : „ Atyánk! ki az egekben 
vagy —." Ámen. 

G-yermeknek esti imádsága. 

A nap lemegy, az éj beáll, 
Alom jű szememre; 
Jó Istenem viselj gondot 
Alvó gyermeliedre! 

Te voltál őröm e napon, 
Te óvtad éltemet, 
Benned hiszek, benned vetem 
Minden reményemet. 

Add veszélj' nélkül aludjam, 
Karjaid kiizött nj 'ugndjam; 
Adj csendes éjt szülőimnek. 
Adj csendes éjt mindeneknek. 

Oh én téged járva. kehe . 
Felviradva vagy Icfekve, 
Imádlak mint édes Atyát, 
Jó Atyám, adj jó éjszakát. Ámen. 





ÜNNEPI BUZGÓLKODÁSOK. 
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ÜljUnk ilnnppet, nem a ri'ĵ i kov.is/büii. sem a 
gonoszsi'if,'' L's íihioksíijí' koniszáliüíi, hanem a tisztaság' 
és igaz.ság kovásztalaiisAgában. 

I Kor 5. H. 
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Advent , 

1. 

Az a d v e n t annyit tesz, mint e l jöve te l . 
Ezen napokat az egyház a végre rendelé, hogy a 
hívek Krisztusnak a testben leendő megjelenésére, 
adven t j é r e , e l j öve t e l é r e méltóan elkészülné
nek. Azért olvastatnak és magyaráztatnak Isten 
házában is az istenige azon részei, melyekben Ke
resztelő János, Jézus közelgető megjelenésére s meg
térésre inti Izrael népeit : Té r j e t ek meg, úgy
mond, m e r t e l k ö z e l í t e t t a m e n n y e k n e k or
szága! 

Oh vajha én is befogadjam lelkembe Jézus elö-
követének ezen szózatát s megtérésemre használjam 
e napokat, hogy hozzám is elközelgessen Istennek 
országa, melyért az Úrtól tanult imádságban na
ponként imádkozom. 

Hálás kebellel emlékezem meg Atyám és Iste
nem azon üdvös intézkedésről, hogy már a világ 
alapjának megvettetése óta az emberiséget a te szent 
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fiadban kívántad boldogítani s e végre egy népet 
választál el magadnak, melynek kihirdetted törvé
nyedet és sokféle gyakorlat által elkészítetted azt a 
Megváltónak befogadására. Azért támasztottál pró
fétákat is ama nép között, kiknek Ígéreteket tevéi 
és szentlelked által oktatókká avatád fel őket. Mert 
a nép áloktatók és saját engedeti enségének bűne ál
tal tévelygésbe merült s tőled elpártolt vala. 

De hogy ezen tévelygésből f e l éb red jen , hogy 
a sötétség éjjeléből meneküljön s v i l ágos sággá 
l egyen , hogy befogadja a te v i l ágos ságoda t 
és az ü r n a k d i c s ő s é g é t , mely f e l t áma
do t t a Jézusban f e l e t t e ; ezt akartad eszközölni 
Jézus által köztünk. Jézusban tanulta az emberi
ség, hogyan kelljen tégedet, az Atyát megismernie 
és tisztelnie; Jézusban vett kegyelmet kegyelemért 
s mindenek, kik hittek ő benne, benne és általa az 
üdvösség részesivé lettek. 

Ö a világosság még ma is, mely fénylik a sö
tétben; ő a nap még ma is, mely felmelegíti a szi
veket ; ő az életerő még ma is, melyből minden 
vallásos érzelem, minden neked tetsző cselekedet 
származik; ő még mindig azon e g y e t l e n nagy 
tanító, ki feltárja előttünk világboldogítási szándé
kaid titkait. 

Hogyan dicsérjelek tégedet, hogy könyörültél 
rajtunk és minket ő benne gyermekeiddé fogadtál! 
Hogyan háláljam meg méltóan, hogy nekem is vi-

i 
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lágosságommá, vezéremmé, megmentemmé s üdvö
zítőmmé lett! — Ö éu hozzám is jő s országa hoz
zám is közelget. Vajamint az éjnek sötétéből a nap, 
ugy merül fel benne az igazság világa előttem; 
valamint a napnak fénye előtt az egész föld feltárja 
dicsőségeit, ugy tűnik fel lelkem előtt benne, a te 
hatalmad és nagyságod, szentséged és végtelensé
ged, könyörületed és szereteted; így ismerem fel 
benne rendeltetésemet, méltóságomat s törekvé
seim ezélját s a jobb világnak. melyre hivatva 
vagyok, tökéletességét. 

Örömteljesen nézek születése ünnepének elle
nébe, melyre már a próféta utalt engemet. És igy 
méltán alkalmazhatom magamra is ama prófétai 
szózatot : Kel j fel, v i l á g o s k o d j á l ; m e r t el
jö t t a te v i l ágosságod és az Urnák dicső
sége f e l t á m a d o t t f e l e t t ed . PJrzem a köteles
ség szentségét, hogy méltóan menjek elébe, és hivő 
lélekkel üdvözöljem, magamat neki átadjam s övé 
maradjak életben és halálban. Fe l kell ke lnem 
nékem is s kiszabadítanom szivemet azon békók 
alól, melyek a világhoz és hiúságaihoz csatolnak s 
elfordulnom mindazoktól, mik tőled és törvényeid
től eltávolíthatnának engemet. Fel kell kelnem a 
restség s az érzékiség álmából, hogy tisztán és belső 
ékességgel fogadhassam őt. V i l á g o s s á g g á kell 
lennem, a tévelygés ábrándjairól lemondanom, az 
álhit és hitetlenség káprázatait eloszlatnom s azon 



— i2(; — 

önbizalmat, mely saját bölcseségére támaszkodik 
levetkőznöm. Az ö világosságában kell járnom, 
hogy ő is v i l á g o s s á g o m m á legyen s dicső
sége f e l t ámad jon f e l e t t em. 

Ehhez adjad, oh te szent Atyám, a te segedel
medet és áldásodat. Küldjed alá szent lelkedet 
reám, hogy világosítson, újítson, szenteljen meg 
engemet! Kisérjed mennyei erővel szivemnek jóra 
törekvő minden indulatit, hogy tettekké és valóvá 
váljanak! Légy velem ma is s ezen adventi napok 
minden óráiban, hogy gondolataim, érzelmeim, 
akaratom és törekvésem neked legyenek szentelve 
és fiadnak! A mit nekem szántál áldásaid és örö
meid kegyelmének mértékéből, ébressze fel bennem 
a hálának tiszta lángjait irántad, jótevőm, kegyelmes 
Atyám iránt. S azt, mit viselnem, tűrnöm, szen
vednem kell, változtassad szellemi kötelékké ben
nem, moly hozzád közelebb vezessen, szenvedő fiad 
példája nyomán feltaláltassa velem a vigasztalás 
ama kútfejét, hogy azok : kik k ö n n y h u l l a t á s 
sal ve tnek , ö römmel a r a t n a k . Minden, a 
mihez kezdek, a mit végezek, a te nevedet s a te 
szent fiadnak dicsőségét hirdesse mind örökön 
örökké. Ámen. 

2. 

Szeretettel teljes mennyei Atyám, szivem leg-
huzgóbb hálájával imádlak tégedet, hogy az emberi-
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ség iránti szeretetedet oly atyailag fejezted ki Jé
zus Krisztus által, kit aláküldél hozzánk, hogy 
mindazok, kik benne hisznek, el ne vesszenek, ha
nem örök életet nyerjenek. 0 benne, egyetlen Urunk
ban és Üdvözítőnkben költéd fel az ismeret és az 
igazság világát. hogy az ö teljességéből meríthes
sünk vigasztalást, nyugalmat, erőt s boldogító re
ményt. Engedd, hogy őt befogadhassam lelkembe, 
megismerhessem világmegváltási nagy munkáját és 
örök érdemeit magam és társaim boldogsága felől. 
Engedd. hogy magamat véle egybevetve érezzem 
gyarlóságomat, bűnös voltomat s a nagy közbeve
tést, mely közöttem és közötte van. Adj erőt és 
add szent lelked biztatását, hogy vele lélekben egye
süljek és soha semmi el ne szakasszon tőle; add 
hogy tétovázás nélkül haladhassak nyomdokán s 
hozzája életben és halálban hasonlítani törekedjem, 
általa reménylendő bűneim váltságát és mennyor
szágodat, hol jobbodon él és uralkodik. Add, hogy 
tudománya eljusson azok közé, kik a halálnak ár
nyékában ülnek, hogy meghajolván nevében meg
ismerjék általa az élet forrását, mely elolthassa lei
köknek szomját. Áldd meg az oktatásokat, melyek 
Krisztusról szólanak, szerezz azoknak buzgó hall
gatókat s még buzgóbb cselekvőket, hogy minél 
többen életükkel tegyenek vallást leikök ezen 
örök Megváltójáról. 

Üdvözítő Jézus, tedd hajlékoddá lelkemet, vál-

I 
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toztassad át igéd templomává. Ne hagyj el enge
met, mert a nap hanyatlásnak indul, mivel te vagy 
az élet kenyere, melyből a ki eendik, soha meg 
nem éhezik ; mert te vagy az életnek forrása, mely
ből a ki iandik, soha meg nem szomjúhozik. Ámen. 

Hálás kebellel dicsőítünk tégedet szeretettel 
teljes mennyei Atyánk, hogy ismét egy uj egyházi 
évet virasztottál reánk. Különösen pedig hálát adunk 
neked azon kimondhatatlan szeretetedért, hogy az 
idő teljességében egyszülött fiadat elkűldéd hozzánk, 
felkeresendő és boldogítandó azokat, kik elveszen-
dők valának. Mit egykor szent prófétáid által meg
ígértél s mit az ó szövetség hívei várva vártak, azt 
hűségesen is teljesíted az uj szövetségnek korában. 
Igaz és be fogadás ra mél tó beszéd az, hogy 
J é z u s K r i s z t u s a v i l á g r a j ö t t , a bűnösö
ket üdvöz í t en i . 

Hála neked megváltó Jézus, hogy veszni indult 
leikünkön könyörülél; hogy a szenvedő s a bűnben 
sinlődő emberiség iránti szeretettől indítatva, 
testté levél s szolgai alakot öltél magadra s nem 
csak Istennek tanácsát nyilatkoztatád ki, hanem 
halálra is adád magadat érettünk s örök váltságot 
szerzel mindeneknek. 

De te vajha lelkileg is jelenj meg közöttünk 
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kegyelmeddel és világosságoddal! Hozzáak is szó
lasz a te szent igédben: „Mondjátok meg Sión 
leányának: íme a te királyod jö, készí
tsétek az Urnák uta t és egyengessétek az 
(') ösvényét!" Töltsed be sziveinket kegyelmednek 
állításával. Világosítsad meg szemeinket, hogy ben
ned azon utat, világosságot és életet lássuk, melye
ken az Atyához juthatunk. Készítsed el sziveinket, 
igéd és lelked által, kedves hajlékul neked. Szállj 
meg sziveinkben, dicsőségnek királya. Ajándékozd 
nekünk és a te megváltottaidnak azon igazságot, 
mely Isten előtt becses. Segítsd meg népedet és 
áldjad meg a te örökségedet, gyámolítsad és vezé
reljed azt. 

Áldjad meg ez új egyházi évet is leikeinknek 
javára. A te igéd terjedjen mindenütt, intsen bűn
bánatra, megtérésre mindenkit s oszlassa el a sötét
séget , mely az erkölcsi világot borítja. Áldj meg 
minden istentiszteletet, egyházi intézeteket, az 
egyháznak minden tagjait, igéd hirdetését, az ifjú
ság nevelését s a te szentségeidnek használatát. Ki
váltképen tégy alkalmasokká mindnyájunkat kegyel
med befogadására és az abban gyarapodásra. Szen
telj meg mindnyájunkat, hogy lelkünk megerősítes-
sék mind végig az ártatlanságban, a mi Urunk Jé
zus Krisztusnak napjára. Ámen. 
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4. 

Adventi ének. 

Jön a Király ! szívben szelíden, 
Jiin a szegénység köntösében, — 

Fogadjuk szent örömmel őtl 
nékelombokkal iiiivet intve, 
Zöld ágakkal útját behintve. 

Köszöntsük űt, az érkezőt! 

Te fegj'ver nélkül is hatalmas, 
Sergek nélkül is diadalmas. 

Békesség hőse, nag3' Király! 
Hatalmi gyakran a világnak 
Trónodtól elzárok valának : 

llarcz nélkül győztél s trónod áll. 

A Te országod nem világi. 
De a világ minden országi 

Í^Iennyországodnak hódolók; 
Jlert harczosid, igéd élével. 
Hit vérté-, s a hit fegyverével 

A világnak parancsolok. 

S hadát néped bár merre járja, 
Intesz, — s rést nyit a tenger árja 

S a vész hallgat, mely ellínállt; 
.S míg a világ lázong dühébe', 
üj szövetséget tesz elébe 

S békóba versz bűnt és halált. 

Oh. üdvöz légy, hitünk vezérel 
Hála, hogy hozzánk is betére 



— 131 — 

A vétcktilrlő keg_V('li'tn 1 
Nagy szükség volt, liogy magnd jőjj-el, 
S az végezzen pártos nemünkkel. 

Ki mennyben s róUiön fejdelem. 

Add, a fiild szent igéd uralja. 
Az ellen ellenét karolja, 

Trón és nép összeforrjanak! 
Hogy magzati az egy Atj'ának, 
Hogy váltotti kedves Fiának 

A szent Lélekben járjanaki 

K a r á c s o n . 

1. 

Mi szent és nevezetes e nap, melynek ünneplé
sére ma vagyunk hívatva. A nap Jézus születésé
nek emléknapja. Mi örvendetes érzelmek, vidám 
remények és boldog kilátások azok, melyekkel szi
veinknek e nagy napon el kell telniök! Örömnek és 
üdvösségnek napja ez, gazdag és szegény, szeren
csés és szerencsétlen, öreg és ifjúra nézve, nem, val
lás és nemzet különbsége nélkül. Mert arra emlé
keztet , ki életünknek világossága a sötét ösvényen, 
reményünknek sarkköve, viszontagságaink szeretet
teljes intézője, Megváltónk a bűntől, és vezérünk 
az üdvösség és a menny felé. Ha egész szivünk hála 
érzelemmé olvadna is, nem magasztalhatnók eléggé 

0* 
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Istenünket ez áldásért, melyben egyetlen fia. Jézus 
által, ingyen kegyelméből részeltetett. Igaz, hogy 
Isten soha világosság nélkül nem hagyá az emberi
séget, hanem bölcs és ihletett férfiakat rendelt, kik 
a halandókat rendeltetések felé vezetnék. De egy 
sem volt közöttök, ki méltó volt volna megoldani 
Jézus saruit; egy sem, ki az emberi lelket tévely
géséből oly hathatósan ragadta ki s azt annyira fel
emelte , világosította, a jó iránt lelkesítette s a 
mennyei vigasztalással boldogította volna, mint Jé
zus Krisztus. Sötétség és tudatlanság boríták előtte 
a földet. Álhit és Istennek áltisztelete terjedt el 
mindenütt. S ime Jézusban feltűnt a világ, mely 
a sötétséget eloszlatá és Istent lélekben és igazság
ban imádtatá. Az emberi hit Jézus előtt a múló 
földön kereste tárgyát, nem érezvén az ember sem 
eredeti méltóságát, sem a bűnt, mely abból kivet-
kőzteté, sem az eszközöket, melyekkel jobbléte for
rásával a mindenható s kegyelmes Atyával ismét 
egyesülhetett volna. De Jézus által, egy uj erköl
csi világ szülemlett s Isten országa, minden üdvei
vel . szállott alá az emberek közé! Az ember érzé 
eredetét és rendeltetését, siralmas állapotját és az 
orvosságot, mely meggyógyíthatja, méltóságát és 
hivatását, mely a mennynek polgárává avatá. Jé
zus által ismertük meg Istent mint Atyánkat, ki 
minden embert szeret s boldogítni vágy; mint leg
bölcsebb intézőnket, a ki áld és jót tesz; mint a 
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legtökéletesebb lelket, ki általunk lélekben és igaz
ságban kivan imádtatni; mint a könyörület Istenéti 
ki a bűnösnek nem óhajtja halálát, hanem hogy Jé
zus által éljen és örök életet vegyen. Legyen áldott, 
oh Isten, szent neved, hogy fiad által kinyilatkoz-
tatád magadat a világnak. 

Én is érzem jótékony befolyását azon intézetek
nek , melyeket Jézus az emberiség üdvössége ügyé
ben felállított közöttünk. Vajha mind az, mit neked 
köszönök, Megváltóm és Uram , tisztelet, hála és 
hü szeretet érzelmeivel töltsön be irántad. Vajha 
érdemeidben én is részes legyek s életed, halálod 
üdvei megszenteljék éltemet, eltöröljék bűneimet, 
intsenek, hogy keressem országod igazságát és avas
sanak fel Isten gyermekévé. Hallgassad meg buzgó 
fohászomat s add, hogy szent lelked által szent 
örömre gyuladt kebelem érezze, és az angyalok éne
kébe áhítattal avatkozva hirdethesse : Dicsőség a 
magasságban lakozó Istennek, a földön béke és az 
emberekhez jóakarat! Ámen. 

Atyám a mennyben, mindenható könyörülő 
Isten! szivem legszentebb érzelmével buzgó hala
dással áldozom neked, hogy mely mindenható sza
vadra előállott, annyira szereted ezen világot, hogy 
egyetlen egy szülöttedet adnád, hogy kik benne hisz-
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nek és szerinte élnek, üdvözüljenek. Megtagadtam 
a képet, melyre teremtél s nem hozzád az örökhöz, 
hanem a földhöz, a múlóhoz hajoltam. Szóltál hoz
zám a természet n3'elvéu — és én nem értem nyel
vedet ; velem valál kezdettől fogva — s én nem 
ismertelek; áldásaidban jelen volt jóságod, az él
tető nap szeretetedet, a zúgó orkán hatalmadat, 
az évrészek, az éj és nappal, a zöldelő növény és 
lelkem, szikrája szent valódnak, bölcseségedet fen
ten hirdetek, — de értelmem nem leié fel a jelen
tést ezekben. S imé te könyörülél és Jézust küldéd 
és elterjedt országod közöttünk s megtanultam, 
hogy te Istenem és Atyám vagy. Bölcseségedet lá
tom mindenütt, áldásaidat s közeledet sejtem min
den nyomon, a földgyomrának kincseiben, a telkek 
kalásziban, a fergeteg szózatában, a záporban és nap
fényben, sorsom változásiban, erem ütéseiben, lel
kem idomaiban. Téged sejtlek mindenütt és az 
enyészetet nem tartom halálnak s a koporsó az örök
létnek lépcsőjévé lön. Uram Istenem, ennyi ál-
dásidért hála, forró hála neked I 

És hála neked Yilágüdvözítö, ki az igaz tudo
mányt és bölcseséget aláhozád az égből s emberi 
alakot öltél magadra és szolgáltál nekünk. Hála a 
buzgóságért, melhel terjeszted tudományodat; a 
harczért, melyet vivál üldözőid ellenében; a szen
vedésekért, nem lévén helyed hova lehajtnád nyuga
lomra fődet; a kínokért, melyeket viselél legszen-
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tebb ügyben, legigaztalanabb elleueidtöl; a gyö
trelmekért a szégyennek fáján, melyet véreddel 
diadalmi jellé alkotál s azon imádságért, mellyel 
halálod óráján bocsánatért esedezel ellenségeidért. 
Hála a szeretet főtörvényeért, mellyel Istennek egy 
népévé s különbség nélkül Atyádnak gyermekeivé s 
testvérekké tevéd a halandókat. Hála azon engesz
telő áldozatodért, mellyel kibékíted a földet a meny
nyel, mellyel beavattad az öröklétbe a mulandósá
got, mellyel lelkemet a siron által oda vezérléd, 
hol elhunyt kedvesimmel egyesül s téged Atyádat 
színről színre dicsérend. Ennyi áldásidért hála, 
forró hála neked! 

Add, oh mindenható Isten , hogy azon jótéte
ményeket, melyekben szent fiad által részeltetél, 
az által háláljam meg, hogy tudományát valljam, 
parancsait kövessem s szent élete legyen éltem 
tüköré. Add, oh üdvözítő Jézus, hogy születésed 
emlékünnepén újjá születni igyekezzem s letévén az 
ó embert, felöltözzem az uj embert s járjak előtted 
szentségben és igazságban s hozzád mindinkább 
hasonlítani törekedjem. Add, oh Szent Lélek, hogy 
intéseidre ügyeljek s áthatva szent erődtől, tökéletes 
lenni törekedjem, miként Atyám a mennyben töké
letes. Ezen szent feltételeket erősítsed meg ben
nem, oh Istenem s ne hagyjad azokat soha elveszni 
lelkemből. Halljad meg buzgó fohászomat. Ámen. 
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3. 
Hol van a fénj, mely az értelemnek 
Sötét éjszakáját űzze el, 
S az igazság melyért majd remélve, 
Majd csüggedve lelkünk esdekel? 
Fény s igazság te vagy Üdvözítő, 
Te az Isten égi hirnöke, 
S szent igéd a valót szomjazó fold 
Értelmének szent szövétneke. 

Hol van béke a sérült kebelben. 
Annyi bűn és gyötrelem között, 
Hogy tegj'en szert kivánt nyugalomra 
A sors és világtól üldözött? 
Te vagy Jézus legjobb békeszerző, 
A bűnös nálad békét talál, 
S a szerencse romján a halandó 
Benned bizva, mosolyogva áll. 

A léleknek a test gerjedelmin 
Lesz-e vájjon adva gj-őzelem. 
Avagy a jó s rósz között örök harcz 
Tart-e bennem, küzd-e ellenem? 
Te törted meg a gonosz hatalmát, 
És felette diadalt ülél. 
Győzök én is, hogyha megszilárdul 
Erőm erőd dicsőséginéi. 

Lesz-e élet a sirok homályán 
Túl a szenvedést jutalmazó, 
Lesz-e új világ, mely befogadjon. 
Hogyha el lesz hagj'va majd az ó? 
Te vagy a feltámadás s az élet. 
Ki benned hisz, az bár haljon, él; 
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A síroknak zárai megn^ilandnak, 
S az enyészet új életre kél! 

Égi kegyelemnek hirdetője, 
Kiben inegnjúgovék Istenem; 
A halál és a bűn fékezője, 
Uram és Megváltóm s Mindenem! 
Add, hogy c nap, melyet születésed 
Emlékének buzgón szentelek. 
Ujabb ösztönt adjon életemnek. 
Hogy jobban és hőn tiszteljelek. 

És te Isten, g3'ermekiilnek Atyja, 
Kikért fiadat feláldozád, 
A ki által a Rildnek családit 
Kegyelmedhez közelebb hozád; 
Add, hogy ennyi hűségért irántam. 
Te irántad hálás úgy legyek, 
Hogy miként fiad tanított engem, 
Ugy reméljek, higyjck és tegyek 1 

EaT&csonyi ének. 

Oh nap, napja szent örömnek! 
Változz' napjává hitemnek! 

Hogy Jézus hozzám betérjen. 
Benne éljek, bennem éljen. 

Jézust a fiild várva várta. 
Míg egét Isten kitárta 

És Fiát küldötte hozzánk, 
Hogy a mennyhez csatlakoznánk. 
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E csudát én, mel '̂et értem 
Tüll az Isten, bár nein értem : 

Hallom lelkem szózatában. 
Szeretet van e csudában. 

Nag}* szere te t i mely lehajlik 
A földhöz mely bűnbe' zajlik, 

Hogy azt újra vonja, vére 
Arán, Atyja kebelére. 

Örvendj Sión! jö királyod 
Ujjá-sziilni a világot : 

Tiszta szívvel menj elébe! 
Mert atyjának jő nevébe'. 

Te, — ki emberképet öltesz. 
Ki mindent üdvvel betöltesz, — 

Add, imádjon minden elme 
Téged, béke Fejedelme! 

Testbe jősz, oh üdvek Üdve I 
Hogy mely ránk volt hajdan ütve, 

Isten képét megtalálj.i 
Mind az, a ki hisz Fiába. 

Egynek bűne által estünk, — 
Egy közbenjárót kerestünk ; 

0 az, ő az! hála, bála! 
Nem g3'<JZ a bűnnek halála. 

Hosianna az egekben 
Angyalajku énekekben! 

S mely álomból életre költ, 
Hosiannát zengjen a föld! 
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Oh nap, napja szent öriíinneki 
Változz' napjává hitemnek I 

Hogy Jézus hozzám betérjen, 
Benne éljek, bennem éljen. 

Az év végén. 

Istenem és Atyám, szeut nevedben fejezem be 
ez évet, vidám hálával mindazon könyörületességed-
ért, melyet irántam bizonyítál s azon szilárd fel
tétellel, hogy neked szenteljem szivemet, egész éle
temet azután is. Hála neked, hogy ismét egy évvel 
toldád életemet s mindenik napját lelki és testi 
áldással gazdagítád, szent igédnek hirdetése által 
buzdítál, örvendeztetél, vigasztalál s az öröklét úta-
ira vezérlél. Könyörületességednek nincsen vége, 
Süt megvijul minden reggel rajtam. Te nem hagysz 
el ezután sem engem, ha én veled maradok. 

Ily bizodalomban kérlek tégedet, küldj reám 
ujabb és ujabb lelki áldásokat. Add, hogy a bekö
vetkező új év a tévelygőkre nézve megtérésnek, az 
elfogultakra nézve jótékony felvilágosodásnak, a 
bűnösökre nézve lelki megújulásnak, a hivökre és 
hivekre nézve az örvendetes haladásnak s a töké
letesség felé törekedésnek esztendeje legyen. Legyen 
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éve a vidámságnak a lélekben terheltekre, éve a 
vigasztalásnak a szomorodott szívűekre, éve a 
segedelemnek és szabadulásnak a neved miatt üldö
zöttekre nézve. Engedd, hogy igéd közel és távol 
ujabb és gazdagabb sikerrel hirdettessék s ez által 
az álhit és hitetlenség országa kisebb, a te orszá
god óriásb legyen. Engedd, hogy szent igéd ereje 
bebizonyodjék a hallgatók lelkismeretén és szentség
ben teremjen líj életet és szorgalmat. Igen, szen
telj meg engem a te igazságodban, mert igéd igaz
ság ! Adj új erőt igéd hirdetőinek, hogy fiadnak 
szent evangyéliomát hathatósan tanítsák. Adj anya
szentegyházadnak hű védőket a fejedelmekben, hogy 
akaratod szerint uralkodván, a békét fentartsák a 
pártok között. Istenem Atyám segíts rajtam s áldj 
meg engemet s örökségedet. 

Itt állok előtted, bírám és Uram! Fogadd szí
vemet és tessék neked, midőn azt fogadom : tied 
leszek, tied maradok. Legyen igéd szövétnekem és 
az én ösvényemnek világa, szent lelked vezérem, 
kegyelmed vigasztalásom. Hallgass meg és újíts 
meg engemet. Hallgass meg kegyelemnek és béké
nek lelke és tarts meg az örök életre. Ámen. 

Örök mulhatlan Isten, ki előbb valál, hogysem 
a menny és föld léteznének, te örökön örökké vagy 
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és leendesz, míg a mi napjaink s a mi életünk előt
ted olyanak, mint egy pillanat. Meghajlok előtted 
a búcsúzó esztendő végszakában és megismerem: 
jóságodnak köszönöm, hogy még élek s hogy még 
irgalmadnak vége nincsen. — Ezen jóságod minden 
reggel megújult felettem. A te evangyéliomod 
világítóját helyéből még ki nem vetetted, 
hanem hirdetteted nekünk üdvödet, hogy a bűnösök 
megtérjenek hozzád, a te szent fiad a Jézus Krisz
tus által. Megbocsátád számtalan bűneimet s a te 
szent lelked naponként munkás volt, erőt és vigasz
talást csepegtetni szivembe. — A földiekre nézve is 
megáldád az évet. A te nagy hűséged szerint éle
tünk felett örködéi, örömekben részeltetél, veszede
lemtől óval, a kereszt és szenvedések viselésében 
tűrni és remélni tanítál. — Mindezen jótéteményeid
ért magasztalom a te szent nevedet, az irgalomért, 
melyet rajtam gyakorlál, a hosszutürésért, mellyel 
irántam viseltetél, a hűségért, mellyel szegényein
ket , özvegyeinket s árváinkat ápolád,a vigasztalás
ért, melyet betegeinknek juttatál, a könyörületért, 
mellyel a halandók végső óráit felvidámítád; mind
ezekért imádás, hála és dicsőség neked! A te dicső
ségeddel legyen telve minden tartomány és szent 
neved ajakról ajakra szálljon zengedezve ! — De oh, 
könyörűletnek atyja, mily gyakran éltem vissza 
ennyi jóságoddal! Bűnös vagyok, bűnösök vagyunk 
mindnyájan előtted, király és koldus, felsőségek 
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és alattvalók, papok és hallgatók, szülök és gyer
mekek. Ah Urunk, Istenünk! irgalmas és kegj-el-
mes, hosszútűrő és nagy kegyelmű és hűségű Isten, 
ne vess el minket szent szined elöl s ne vedd el 
tőlünk a te szent lelkedet. Bocsássad meg minden 
vétkeinket a te szent fiadnak a Jézusnak érdemeért! 

Szeretetnek Atyja! a te szent lelked gyámolí-
tson minket, hogy senki közöttünk ez évet be ne 
fejezze, a nélkül hogy a te igazságod világosságá
nál magát megkísértette, megalázta s bűneit a 
múlékony évvel el ne hagyta volna. Újíts meg min
ket a mi elménkben, hogy felöltözzük az új embert. 
ki a te képedre teremtetett igazságra és valóságos 
szent életre. 

A mi időnk elmúlik, de a te könyörűleted min
den nap megújul és a te hűséged nagy. Tartsad 
meg oltalmad alatt a hatóságokat és alattvalókat, 
az oktatókat és tanítványokat, a véneket és ifjakat, 
a szerencséseket és szerencsétleneket, az épeket és 
betegeket, az élőket és a haldoklókat. 

Öröklétnek királya, a te éveidnek soha vége nin
csen , de a mieink elenyésznek a levegőben hal
dokló hang gyanánt. Taníts számítni napjainkat, 
hogy a te munkáidat miveljük előbb hogysem bekö
vetkezik az éj, hogy a számadás nagy napján hü 
sáfároknak találtassunk előtted. 

Maradj velünk, oh Urunk, mert az est közelget 
és a nap hanyatlásnak indult! Óvj meg minden 
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gonosztól. Vezéreld lelkeinket! Áldjad meg kime
netelünket és bejövetelünket. most és mindörökké. 
Ámen. 

3. 

íme már az év lojáiíi. 
Emlékeztet a halálra 
S a kereszt alá vezet; 
S a mint kiirzi végenjészet 
Mintha jőne vé{;itéiet 
Számon kérni éltemet: 
Mintha 
Szólna ; 
Nézz a mig élsz, Mig rcáérsz. Golgatára 
.\z íiröklét bajnokára.' 

Vére ott értünk onKilva 
Függ a Krisztus haldokolva 
S most is áld és meghnesát; 
Áldja őket, kik szerették 
S azokért, kik ői gyűlölték. 
Atyjához küld hő imát; 
Mintha 
Szólna : 
Ha vársz mennyet, Vársz kegyelmet. A halálba 
Áldva menj és megbocsátval 

Tűn az élet mint az álom 
Mely közel lehet halálom, 
Hogy fogadjam majd ha jő? 
Ugy mint angj-alát az égnek, 
Angyalát egy szebb vidéknek, 
Mely csak üdvét érlelői I 
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Óh de 
Üdve 
A szeretet, S könyöriilct, Edeiiének, 
Szól-e nékem, gj-ülölonek? 

Óh még hála Isten! élek 
Újulj, égi szikra, lélek! 
Újulj, inert az év avul; 
Krisztus nj'omdokát kövessed 
A mit kedvel, azt szeressed. 
Öt valld tántoritlanul. 
És ha 
Áldva 
Fut a pálya. S inegboesátva, Lel halálod. 
Boldog lesz feltámadásod. 

Fogadd Isten fogadásom. 
Míg itt lészen maradásom 
Meg nem szűnök áldani; 
Áldva élek áldva válok 
S a mig egy ellent találok 
Meg fogok bocsátani; 
Mert csak 
Annak 
Ki kegyelmes. Lesz kegyelmes, S csak az áldó 
Lesz áldást nálad találó. 

j e T 1. 

1. 

Isten! hozzád szállanak fohászink, 
Az esztendő első regselén. 



— 145 

Lelküiilc neked buzgón általadva 
Lépünk át az új év küszi3bén; 
Mert minket múlékony perczenetnck 
Erütési semmivé tehetnek; 
Te valál, vagy és leendsz jövőben. 
Te örök vagy az örök időben. 

Te védettél minket s kedvesinket 
A múlt évnek minden szakain, 
Oh védj minket, védjed kedvesinket 
A beálló évnek napjain; 
Mert mi a fiild gyarló sarjadéki 
Gj'engeségnek vagyunk martaléki, 
Te kútfője a legfőbb erőnek 
A port s a világot éltetőnek. 

Áldd meg, oh Szenti kezdetét ez évnek, 
Áldd meg folytát, áldd meg végzetét, 
Áldd meg a hont és a honnak atyját 
És a honnak minden gyermekét; 
Adj vigasztalást a könnyezőnek, 
Éber lelket a gyönyürködonek. 
Adj reményt a józan bajvívónak, 
Czélhoz érést a bölcsen futónak. 

Adj türelmet s észt az oktatónak 
És a hallgatóknak nyilt szivet; 
Adj egyenes lelket a bírónak 
És az üldözöttnek védhelyet; 
Légy az árvák s özvegyeknek atyja, 
A haldoklók végső gondolatja. 
Tied légyen lelkünk és halálunk. 
Tied jobb életre viradásunk. 

Hozzád — hozzád szállanak fuhászink 
Az esztendő első reggelén, 

10 
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Buzgóságink tégedet keresnek, 
Oh nagy Isten! trónod szent egén! 
Mert mi árnyékcltiink szűk körébe' 
A lialálnak lántorgunk elébe; 
De te voltál, vagy s leendsz jövőben, 
Te örök vagy az örök időben. Ámen. 

2. 

Jönek évek és tovább haladnak 
Gyors robajjal fékezetlenűi, 
S elmerül a zúgó árrohamban 
A halandó észrevétlenül : 
Hol van a kit a korok dagálya 
Örvényébe vonni képtelen, 
A kinek mindenható szavára 
A nagy idő hajtni kénj'telen!? 

Ah! s az évek szárnyaló sorában 
V'áltozéknny minden itt alant, 
.Sirból kél az élet és ha díszlett, 
Véghatára porló síri hant; 
Hol van, a ki hű marad magához. 
Országolva élet s rom felett. 
Hogy hatalmát félje és imádja 
A ki tőle nyerte az életet? 

Te vagy Isten, kinél évek ezre 
Egy születve elhalt pillanat. 
Kinél felszámítva múlt s jövendő 
S a jelenben a szívdobbanat; 
31ert te ür- s időben és magadban 
Változatlan vagy s örök való, 
A legősibb sphacrák benned élnek 
S a virág, a gj'orsan elhaló. 

4 
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Szent hatalmad félve és csudálva 
Az v'ij évnek első hajnalán, 
Alkotottid hozzád alkotónkhoz 
Felkün3'ürgiink láhod zsámolyán; 
S hálát adva áldásid javáért, 
Mel}' megújult minden reggelen : 
Áldásért könyörgünk társainkra, 
Túl és innen a nagy tengeren. 

Áldd meg a királyt, a honnak atyját, 
Áldd meg a hont s benn a nemzetet. 
Áldd meg áldásid legszebbikével. 
Mely a szlvolvasztó szeretet; 
Mely viszályt s gyanút irtson közölünk 
S megdorgálja a szilaj kedélyt, 
Mely szent összhangzásba egyesítse 
A csapongó pártos szenvedélyt! 

Áldd meg, mcl3'nek egj'etlen fejévé 
Krisztust tetted, szent egj'házadat. 
Hogy külön testben bár, teljesitsiik 
Egy lélekben főparancsodat; 
Hogy míg eg3'beg}'üjtesz szent egedben 
S elhatárzod, ki igaz hivő, 
Addig a hit köztünk tettben éljen 
S az erény légyen a próbakő. 

Áldj meg mindent! a hév öv lakóit 
Es kik lakják a két sark jegét. 
Égi boldogságot hints reájok. 
Legjobb áldásidnak összegét; 
Hogy hová napod sugári jutnak. 
Üdv sarjadjon szerte mindenütt, 
Mig a Tóid a men^'nyel összeolvad, 
Ha a nagy nap végórája üt. 

10* 
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S míg az édes lét ölén merengve 
Hahidunk az élet árjain. 
Boldogság lakozzék és szeretet 
S szent erény a föld határain; 
Hogy teremtsék édenné e völgyet 
S kifejezzék bennünk arczodat, 
S nyomdokán az égi szenvedőnek 
Terjesszék köztünk országodat. 

3. 

Ha tán az év, mely most reám derül 
Arnyékéltemnek végső éve lenne; 
Bli az, mitől örülve vagy szomorgva 
De végkép elszakadnom kellene? 
Mi az, mi kérve vagy kéretlenül 
Az öröklétben vélem megjelenne? 
Hogy meglehessen te előtted állnom, 
Engedd At3'ám a választ feltalálnom. 

Melyből léted s jóságod olvasám, 
E föld volt a könj'v és szépségei 
A mint virult, termett avvagy borult 
Igézők voltak annak diszel! 
Zokogva válnék tőlök, ámde rám 
Egednek néznek csillagfénj-ei, 
Azé is tán, mely majd a fiildi pálya 
Után szabad lelkemnek lesz hazája. 

Szerelmed oltád kedvesiiu szivébe 
S bennök szerettem éltein élteit, 
A földi kéjt részvétük égivé 
Tette, édessé ürmim kelyheit. 
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Zokogva válnék tőlük, — ámde a 
Halálban érzem mint valósul a hit, 
Hogy míg barátink itt könnyezve válnak, 
Ott elliun^'t kedvesink epedve várnak. 

Miben hozzád hű vagy hűtlen valék 
Itten hagyom jó és rósz tettimet, 
Az áldással a melyet sziiltenck 
S az átokkal mely vádol engemet. 
Elhag3' minden mi földből sarjadott. 
Mi itt rabbá tévé jobb részemet. — 
Csak egy, a lélek, lelkednek sugara. 
Borúi imádva széked zsámolyára! 

S az öntudatban mely ott mindene 
Magával hordja az ítéletet, 
Ez mentendi és ez vádolandja 
Hogy áhitsa vagy fussa színedet. 
Ez volt itt üdve, ez volt kárhozatja. 
Ott is veszti vagy szerzi mennyedet: 
A mint a bűnt elfedező szerelmed 
A bűn küzdőnek ingyen oszt kegyelmet 

S ha lelkemnek ninesen más birtoka 
Mint a mentő vagy vádló öntudat, 
Add hog}' mint hű szolgád csak boldogítva 
Járjak akár hol s merre mérsz utat. 
Add hogy csak azt szeressem, azt keressem 
Mi állandóan ég felé mutat, 
S jöjön korán avvagj' későn halálom 
Tudom nálad jutalmam feltalálom. 
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4. 
Szerencsétlennek újévi fohásza. 

Mit kérjen lelkem tőled hajnalán 
A beköszöntő évnek, üli teremtő! 
Lelkem, mely fogva a jelen szakán, 
Tőled, kinél világos a jövendő? 

Mi biztos révben nyugodt csolnakom 
Partboz baráti lánczokkal lekötve. 
Az orkán szunyadt messze éjszakon 
S körUlsugárzá éltem égi béke! 

S im jött zavarni a vészek morajjá 
Kaján irigység szárnyán csendemet, 
A boldog partról sajkám elragadja, 
Hogy szikla s örvény hányja éltemet. 

Hitet s bizalmat adj, oh Istenem I 
S az öntudatnak áld meg biztatását, 
Adj győzelmet, vagy hagyj bár vesztenem, 
Csak lelkemnek tartsam meg tisztaságátI 

Mást nem kér tőled lelkem, hajnalán 
A beköszöntő évnek, oh teremtő; 
Lelkem, mely fogva a jelen szakán, 
Tőled, kinél világos a jövendő. 

I 

Yizkereszt. 
örök Isten, világosság atyja, kitől származik 

minden jó adomány és tökéletes ajándék, dicséret 
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és hálával járulok elődbe, hogy Jézus Krisztust 
egyszülött fiadat, az emberek igaz világosságát, e 
világba küldvén, magadat általa minden népeknek 
kinyilatkoztatád és szent evangyéliomod által enge
met is a homályból csudálatos világosságodhoz hív
tál. Kérlek tégedet, tartsad és óvjad ezen világos
ságot határtalan kegyelmed által lelkemben is s 
tündököltessed az igazság hűséges tanúi által a föld 
határin szerte mindenütt; hogy mindenek megis
merjenek tégedet és kit elküldél, az üdvözítő Jézust, 
hogy minden lélek Urának vallja öt az 
Atya Isten dicsőségére. Öntsed ki szent lel
kedet minden testre, törj utat igédnek az emberek 
sziveihez, hogy befogadják és ápolják azt, hogy 
mindenütt ujítólag, szentelőleg, vigasztalólag és 
boldogítólag hathasson leikeikre. 

Könyőrületnek örök Istene! hívj munkásokat 
aratásod nagy mezejére! küldj ki követeket, hogy a 
népeket megtérítsék világosságodhoz sötétségeikből; 
övezzed fel őket bátorsággal és igédnek aczél kön
tösével, a küzdelmek között; védelmezzed minden 
veszedelmekben s erőd tegye szavokat hathatóssá, 
hogy megszűnjön a bálványimádás s neked adjanak 
dicsőséget a pogányok s országodat hirdessék és ala
pítsák a távol szigetek s messze tartományok. Urak
nak ura s királyoknak királya! jöjön országod mind
inkább közénk s legyen meg akaratod mikép a menny
ben, ugy a földön is. 
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Jőjön el országod én hozzám is, hogy általa 
megismerhesselek tégedet, oh Atyám és a te szent 
fiadat, megismerhessem magamat és rendeltetése
met s ezen kettős ismeret szerint járjak evangyé-
liomod világosságánál, mint megváltottja az éret
tem meghalt Szenvedőnek. — Jőjön el országod hoz
zám is s adja meg nekem, miután lelkem hasztalan 
eped, mit a világ megadni képtelen, a békét és nyu
galmat, mely irántad való ragaszkodó bizodalmam-
ból származik. — Jőjön el országod hozzám, hogy 
megszabadítson a bűntől, a halál félelmétől, hogy 
felruházzon a hit fegyverével, a szeretet ártatlan 
köntösével s a reménynek örvendetes biztatásival, 
hogy míg lelkem hivőleg rajtad csügg, kezeim ál
dást terjesztve működjenek társaim között s ha el
közelget halálomnak órája, a remény vezessen át 
hozzád azon világba, hol napvilágra hozod a szívek 
titkait. Add, hogy valamint a bölcsek imádva 
borultak le fiad bölcsejénél, melyet a csillag vezér
letében feltaláltak, ugy én is leborulva s szívbeli 
buzgalommal jelenjek meg előtted és előtte s a csil
lag, mely utamra hinti szelid sugarainak fényét, 
azon evangyéliom s azon példa legyen, melyeket 
mindnyájunknak számára Jézus Krisztus által kül-
dél a világba. Hallgassad meg fohászkodásomat, 
oh Atyám! és áldjad meg imádó gyermekedet. 
Ámen. 

! 
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B ö j t 1) e n. 

üdvözítő Jézus! ki szenvedél, ki kisértetél min
denütt, hozzád kiáltanak mindenek, kik kínok kö
zött szomorúsággal töltik éltöket; nálad lelnek 
erőt, ha gyarlóságuk érzete leveri, békét, ha 
leikök vádolja, vigasztalást , ha viszontagságok 
háborítják, reményt s bizodalmat, ha sír s 
halál rettentik meg őket. Hozzád kiáltok én is, oh 
uram, mert te megváltóm vagy a gonosztól és töké
letes boldogítóm vagy. Általad nyerem meg Iste
nem kegyelmét s nincsen okom megfélemlenem. 
Ha Isten van velem, ki lesz ellenem ? Általad nem 
rettegek a haláltól, mert elvevéd hatalmát s a ki 
benned hiszen, az nem marad halálban. 

Te vezérem vagy, ki a rögös utat, melyen jár
nom kell, magad futad meg, ki biztatsz ha csügge
dek , karodat nyújtod ha elesem, ki szenvedéseken 
örömökhöz, halálon az élethez vezetsz. Hogyan 
vonakodnám engedelmeskedni vezéri szózatodnak ? 

Te kínokon keresztül jutái be a dicsőségbe 
Atyádnak jobbjára; önmegtagadásod volt bámula
tos nagyságod lépcseje. Vajha én is szenvedésekben 
gyakorolván és erősbítvén magamat, ez által legyek 
az üdv részese. 

Dicséret és magasztalás neked legtökéletesb 
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közbenjárómnak! reád támaszkodom untalan, ha a 
sérült szív vigasztalást keres. Hozzád folyamodom 
ha a nehéz viszonyok igája alatt nyögendek s ha a 
halál gyötrelmei környeznek, lelkemnek nálad 
keresek nyugalmat. 

Oh add, hogy kínszenvedésed és halálod áldásai 
beteljesedjenek rajtam, e vándorélet viszás útain s 
add, hogy egykor benned élve és halva megláthas
sam dicsőségedet! Ámen. 

2. 

A te szenvedéseid emlékezetét ünnepeljük, 
üdvözítő Jézus! Yajha a szent napok mindenike 
komoly elmélkedésnek legyen szentelve általunk. 
Mert mi lehet meggondolásra méltóbb leírhatlan 
szenvedéseidnél, vagy hasonlíthatlan szeretetednél, 
ki emberi alakban az isteni szeretetnek élő képe 
vagy? Oh buzdíts minket lelkismeretes komoly
ságra, gondolatainknak hozzád emelésére, ezen szent 
napoknak bölcs és keresztyén használatára! Marad
jon távol minden könnyelműség tőlünk. Ne férjen 
hozzánk se hideg közönyösség se szórakozás, se 
hanyagság, melyek sükerteleuné tennék lelkünk 
elmerülését kínszenvedéseid titkaiba. A te szent 
lelked elevenítse meg leikeinkben szenvedéseidnek 
lefolytát, félelmedet és szorongásidat, fájdalmadat 
és a gúnyokat, melyeket tapasztalál, az ostorozást. 

í 

4 
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mellyel sértetél, a koronát, melytől vérezel, gyász
menetedet a veszély helyére, imádságodat a halál 
előtt, fohászodat a végperczenetkor, és a jeleket 
halálod után! A te szent lelked vezéreljen minket 
megismernünk ártatlanságodat! tűrésednek tökéle
tességét, bizodalmad fogyhatatlanságát, ember- és 
istenszereteted s lelki nagyságod bámulatos példá
ját. A te szent lelked oktasson minket megismer
nünk Isten czéljait és szándékait, melyeket az 
emberiségérti feláldoztatásod által elérni óhajtott. 
Legyen mindinkább világosabb előttünk szenve-
désid s halálodnak érdeme. Nem lehet, hogy magad
ért szenvedtél s haltál volua meg; a mit szenvedél, 
az emberekért szenveded; a bűnösökért izleléd meg 
a halál kelyhét, melyet a bűnösöknek kellett vala 
kiürítniök. A te szent lelked oktasson minket nap
ról napra jobban megértenünk halálodnak ered
ményeit s amaz igéknek vigasztató jelentését, hogy 
a mi bűneinkért haltál meg s engesztelő áldozat 
levél. Tudjuk, hogy a te ártatlan halálodnak 
köszönjük bűneink bocsánatát, hogy a halálig tartó 
legtökéletesebb engedelmességed által oly kegyel
met érdemlettél Isten előtt, melyre a gyarló ember 
soha nem számíthat. S Isten felmagasztala min
denek, a láthatók és láthatlanok felett; adott neked 
oly nevet, mely minden nevek, oly hatalmat, mely 
minden hatalmak felett való; felemeltetél Atyád
nak jobbjára uralkodandó élők és holtak felett. 
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Leirhatlan szenvedéseid leirhatlan dicsőséget szer
zettek neked! A te szereteted abban áll, hogy bol-
dogítni vágysz, a te dicsőséged, hogy boldogítni 
birsz. Legtökéletesebb ember, az emberiség leg
méltóbb fejedelme lettél. Te irántunk való szeretet
ből haltál meg. Te fő szeretet vagy; ezt bizonyítja 
halálod a keresztfán: mindenható vagy, ezt bizo
nyítja feltámadásod és megdicsőíttetésed mindenek 
felett. Nincs ember, nincsen angyal, ki ugy szeret
hetne, mint te szerettél s még most is szeretsz: 
nincs ember vagy angyal, ki képes volna ugy segí
teni , szabadítani, boldogítani mint te, oh Urunk! 
Te megdicsőíttetett a szenvedések által, te ki pél
dátlan tűrés által legtökéletesebb közbenjáróvá levél, 
Isten báránya, ki a világnak hordod bűneit; hogyan, 
ah hogyan tiszteljelek tégedet méltóan hozzám és 
méltóan hozzád, hogyan háláljam meg világboldo
gító örök szeretetedet, hogyan lássak be kimeríthet-
len szereteted mélységébe, hogyan tegyem sajá
tommá bárcsak egy kis részét is bajnoki magavise
letednek s Isten iránti rendíthetlen bizodalmadnak 
annyi kín között? Oh, ha mindezek üdvös ered
mény s lelki nyereség nélkül vonulnának el lelkem 
előtt, oh ha szivem isteni tökéletekre nem hevülne 
ennyi nagyság között, hogyan lehetne imádásom 
tetsző előtted? Nem az-e életem feladata, hogy 
hozzád mindinkább hasonlítani törekedjem? Oh 
vajha ezen legméltóbb czél mindig nyomosabban s 
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ébresztöbben lebegjen szemeim előtt s legyen hitem 
s életem vezércsillaga! Uram! te ismered gyenge
ségeimet , melyeknek terhe nyom s melyektől csak 
te szabadíthatsz meg, a gyengéknek legerősb gyá-
mola ! Te ki legkönyörületesebb vagy és leghatal
masabb, könyörülj rajtam s jelentsed ki bennem 
gyarló emberben megváltásod erejét, hogy ezen 
szent napok feledhetlenek legyenek előttem és bol
dogító hatásai soha ki ne irtathassanak szívemből. 
Ámen. 

3. 

Üdvözítő Jézus! megjelenek lélekben kereszted 
alatt és imádva borulok le kibeszélhetetlen szerete
tednek titka előtt. Add, oh add, hogy a kereszt
fán mondott végső szavaid isteni erővé, isteni böl-
cseséggé váljanak lelkemben. Árasszad ki reám 
engesztelő szenvedésed és halálod teljes áldásait, 
melyeket végső szavaidban végintézeted gyanánt 
hagyál nekünk. 

Te, oh Üdvözítő, bocsánatért esdeklettél a ke
resztfán ellenségeid számára; oh légy nekem is 
könyörületes szószólóm az Atyánál, ha tévedek, ha 
vétkezem. Valamint életed utolsó perczeiben szerető 
anyádat s szerető tanítványodat, lelki kötelekkel 
egyesíted : ugy csatolj össze engemet is enyéimmel 
a szeretet, béke, egyetértés szent köteléke által. 
S ha, mint a gonosztevő a te kezed felől, törödel-
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mesén megvallom bűneimet előtted, biztosíts en
gem is bűneim bocsánata felől s add, hogy remény
teljesen nézhessek a te kegyelmed és dicsőséged 
országa felé. Te, miattunk bűnös emberek miatt 
Istentől elhagyatva érezted magadat; oh azért ne 
hagjj el engemet a kisértet órájában, midőn Isten 
egy ideig elrejti orczáját előlünk s lelkünk vigasz
talást epedve keres. Vidámíts meg engemet az élet 
kútfejével, ha betegen fekszem és erőm hanyatlik 
és szomjúhozom a könnyebbülést. S mivel diadalmi 
szózatodba : Elvégeztetett! tieidnek pályafutását 
és boldog kimúlását is befoglalád, oh erősítsed meg 
hitemet, hogy bizodalmamat vessem az áldozatba, 
melyet értünk hozál, lelkemet a te kezeidbe ajánl
jam, ugy miként te Atyád kezeidbe ajánlottad a te 
lelkedet. 

Oh közöld velem flildi vándorlásom minden 
viszontagságaiban a te drága érdemedet, hogy 
benne éljek, szenvedjek és haljak s a te sajátod 
maradjak mind örökön örökké. Ámen. 

Eljöttek a napok, melyek keresztfád 
Alá vezérlik hívő lelkemet, 
Jézus Krisztus Istennek hirnöke 
S Isten magad — és testvérem nekem ! 
Es e napok keservnek napjai, 
Hol a míg lelkünk kínjaid s halálod 
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Felett némán mereng — megindulását 
Szemünkben némán rengő kiinny mutatja; 
De oh e könnyet ismét clfuvalja 
Egy gondolat, győzelmed gondolatja, 
Mely szent örömmel vonza lelkeinket 
Gj'ászfád alá, oh győztes Szenvedő I 

Tizennyolez század múlt el a mióta 
A szent igé ié t íoldén — ott, hol a 
Sudár ezédius magasról néz alá 
Jordán vizére; ott, hol tíolgata 
Tanú gyanánt áll — szent véred kiontád 
S halált szenvedtél embertársidért. 
Sírodhoz a két ezred év alatt 
Számatlan buzgó nép zarándokolt. 
Ez, hogy merítsen ama szent folyamból, 
Melyben János s a Lélek megkeresztelt; 
Az, hogy lovény szemet hozzon sírodról, 
Keresztedből forgácsot vagy növényt, 
Mely Gethsemané kertjében virított. 

Mi nem tesszük. — Mi híven olvasunk 
Szent könyvedben, mely igéd hirdeti, 
Szól életedről s szenvedésid felöl 
S a megváltásról, melyet szent Atyád 
Halálod által köztünk eszközölt. 
Ebből gyűjtünk emlékeket magunknak, 
Melyekbűi oltárt építsünk szivünkben 
Neked s munkádnak, mellyel üdvözíted 
Világunkat s a Rildnek népeit. 
S igéd mi édesen hangzik felénk, 
Igád mi könnyű, mily szelíd magad 
S kereszted, melyet felveszünk nevedben. 
De mily fájdalmasan hat át szivünkbe 
Gyötrelmeidnek hangos szózata, 
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Midőn közelgő végharczod felé 
Szilárdan, ámbár vérző szivvel, indulsz. 

Engedj veled luenni vérútadon 
Engem IMegváltó inegváitottadat, 
Hogy i'ijulJDn meg lelkemben viszont 
E nagy napokban híven a te képed, 
Istennek szentelt életed folyása, 
Tanodnak szivet hódító világa 
Es szenvedésid megható hatalma! 
Gyötrelmes volt pályádnak végszaka. 
De rajta bátrak voltak lépteid; 
Halálos gyűlölettel üldözének 
Ellenségid, de védő vért gyanánt, 
Ártatlanság szívedben, arezodon 
Az égi béke szent n3'ugalma volt! 
Tövis foná körül szent homlokod 
S dicsőségednek koszorúja lett; 
Gyászfán csüggött tested, de a kereszt 
Királyi székké változott, hová 
Imádni jártak téged milliók. 
Melynek ma is minden térd meghajjl, 
Dicsüitő dalt zengve zsámolyán! 

Az én pályám is oly sokszor kietlen 
Es a velőkig hat szivem keserve. 
Ha szenvedés s az élet terhe nj'oin. 
De példádból vigasztalás sugárzik, 
Pályám sötétségét eloszlató 
S keblem ineggyógyul szenvedelmibül. 

Kínokból voltak a lépcsők szerezve 
S dicsőséghez vezettek tégedet I 
Az éj után reám is felderül 
Az égnek napja, mint egykor reád. 

• 
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Ha iigy tüiölí, hiszek, vívok, remélek 
S lin Isieneiuben mint Te, ugy bízom. 
Ezt add meg nékem, ezt add megtanulnom, 
Í g y e n g e d d ez i d ő t ü n n e p l e n e m . 
H i t e d n é l n^'erjcn élelmet h i t e m , 
S z e r e l m e d n é l s z e r e l m e m és lemén^^em 
Minta t i e d virasszon síromom I 

Böjti elmélkedés, 

„íme felmegyünk Jeruzsálembe és el
végeztetnek miudeuek az ember fia felől, 
mik a prófétáktól megírattak." 

E szavakkal fordult az Ur az ő tanítványaihoz, 
midőn legutószor ment fel a Imsvétünnepre Jeru
zsálembe — hol ő maga lett a húsvéti bárány. 
E szavakkal fordul az ür hozzánk is, valahányszor 
szenvedéseiről és haláláról megemlékezünk. 

A tanítványok nem értették Urunkat, és 
mégis elindultak ő vele. Mi, kik értjük az Urat s 
igéjéből tudjuk, mi várt reá Jeruzsálemben, mit 
tűrt, szenvedett, áldozott javunkért, mi vájjon fel-
menjünk-e véle ? 

Sokan vannak, kik szivök restségében igy nyi
latkoznak : „Csak menj fel magad Uram, mit keres
nénk mi ottan te veled? Az életnek ugy is elég 
keserű órája van, miért ébresszünk fájdalmas em
lékezetet lelkünkben." — Ámde mindazok, kik lé
lekben nem mennek fel Urunkkal, kikre nézve a 

11 
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böjti napok közönyösek s Jézus szenvedései és halála 
nem újulnak ]neg emiékezetökben, nem igaz tanít
ványai az Urnák. 

Én nem tartok velők, hanem egyesülten azok
kal , kiket Isten közelembe vezérlett, felkísérem 
lélekben az Urat, hogy lássam öt a szenvedések 
ösvényén, melyen oly magasztos türelemmel, oly 
teljes elszántsággal, tisztének oly fáradhatlan be
töltésével haladott, példát hagyván nekünk, kik 
Isten tanácsa szerint szenvedéseken keresztül va
gyunk eljutandók Isten országába. 

Elvégeztet tek mindenek felőled, oh 
üdvözítő Jézus! miket a próféták megírta-
nak. Felmenél Jeruzsálembe s ugy fogadtatál, 
mint a ki Isten nevében jövendő. Hozseanna üdvö
zölt mindenütt s a húsvéti ünnep sorsosai zöld lom
bokat hintettek utadra. S ime, harmadnapon ugyan
azon nép véredet szomjúhozva igy kiáltott : Vére 
rajtunk és a mi fiainkon! s vétkes diadal csa
pongó örömével sietett kereszted alá, melyen érette 
s azon hálátlan város lakóiért imádkozál, kiknek 
gyermekeit szárnyaid alá kívántad gyűjteni. 

Elvégeztettek mindenek, nem csak szenvedésed 
és halálod, hanem feltámadásod is s midőn sírod
ból felkelvén, mejelentél tanítványaidnak béke 
üdvözleteddel, meg lett pecsételve ama szent és 
vigasztalással teljes ígéreted : én élek, t i i s é l -
Jetek! 

t 
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Hála neked hitünk fejedelme, hogy a halhatat
lanság hitét feltámadásod által elpecsételted szá
munkra. — Tudjuk, hogy akar merre irányozzuk 
pályánkat, az élet szenvedéseitől mentek nem le
szünk. Itt a földi Jeruzsálem felé haladunk, míg 
hetelik rajtunk : Elvégeztetet t dolog az em-
herek között,-hogy egyszer meghaljanak, 
azután pedig i té le t leszen. Mindenütt a halál
nak megyünk ellenébe s már meg van határozva 
felölünk is az óra, hol legutószor tesszük össze 
kezeinket az imádkozásra, melynek utóhangjai tán 
velünk együtt jelennek meg Isten színe előtt, a kié 
az ország, a hatalom és a dicsőség. 

Jaj mindazoknak, kik az Urnák hívását meg
vetek és nem kisérték őt, nem jártak nyomdokán! 
A ki maga nem itéli magát, az elitéltetett! Mit az 
ember vet, azt fogja aratni. 

Üdv mindazoknak, kik valósággal mondhatják : 
Krisztus az én életem! A halál nyereség lesz nekik 
s mindenek elvégeztetnek felölök! A sír, az 
öröklétnek leszen ajtaja, a halál útmutató angyal a 
jobb élet hónába, hol nem lesz fájdalom, sem el
szakadás, sem könny, sem halál. 

Adj kegyelmet áldásoknak Atyja, hogy lelki 
szemeink ezen végczélon függjenek, lépteink feléje le
gyenek irányozva, derült s borús napjainkban az örök
lét szent hitével örvendjünk, tűrjünk és reméljünk, 
kiváltképen pedig ezen napokban Jézussal halad-

11* 
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junk szenvedéseken s halálon keresztül az élethez, 
hogy vele éljünk és dicsőségének részeseivé lehes
sünk. Ámen. 

Zöldcsötörtökön. 
Nálad mulat lelkem, oh üdvözítő Jézus! téged 

kisér legvégső utadon legférfiasb, legistenibb szen
vedő s buzgó ámulattal mereng halálodnak előtörténe-
tin. líletednek végórái borúval teljesek, ah de szeplőt-
lenül töltött, szeretetben s erényekben gazdag évek 
előzték meg azt s ezeknek emlékezete felderíté a 
jelen homályát. Hallom legvégső imádságodat: 
., Atyám, elvégeztem a munkát, melyet reám bizál, 
hogy elvégezzem azt. Azért, oh Atyám, dicsőíts 
meg dicsőséggel engemet." Érzem, hogy ily imád
ságban örömmé vált a kínoknak ürme. Előpéldám, 
Megváltóm és Uram! vajha közelgő halálom keser
veit életedhez hasonló élet előzze meg s oly tiszta 
és nyugalmas kebellel vallhassam síromnak küszö
bén : Atyám és Istenem, tehetségem szerint el
végeztem a munkát, melyet reám bizál, részel
tess engem szeut fiadnak dicsőségében, kegyelmed 
szerint! 

Látlak szeretett tanítványaid között, a mint 
közel halálod érzetében, búcsút veszesz tőlök s em
lékezeted végvacsorád által örökíted meg nálok és 
azoknál, kik késő századokban híveid lesznek s val-
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landják nevedet. Mily fenséges ez intézményed 
értelme, szent vacsorád hatása mily boldogító, pil
lanatra és örökre, mostanra és mindenkorra egye
sítő veled! Midőn rendeled, szeretet tel volt 
teljes kebeled, annak jeléül, hogy vacsorádban 
a kenyeret és a bort élvezőleg, feledve és száműzve 
legyen belőlem gyűlölség és irigység, testiség és 
gonoszság, minden szeplős érzelem, minden fertö-
zetes gondolat s egyedül azon szeretet lángoljon 
bennem, mely a tiedhez hasonlítson, mely Istent 
és embereket forróan öleljen. Midőn rendeled, azt 
akarád, hogy emlékezeted éljen általa. Ah 
szeplőtlen üdve a szeplős világnak, hányszor fele
délek el tégedet, azon tudományt, melyet hirdetél 
s azon nevedet melyben egyedül üdvözülhetek, s 
hányszor csűggöttem veszendő dolgokon, melyek 
rabbá tevék szabadságra teremtett lelkemet. Add. 
oh adjad Mesterem s Uram, hogy szent vacsorádnak 
ezen ünnepélyes napján megújuljon bennem emlé
kezeted, állandóan kövessen mindenütt, oltsa el 
bennem a bűn iránti hajlandóságot s hajlékoddá 
szentelje föl belsőmet. 

Látlak vacsorádnak végesztévei, megpecsétlendö 
a szeretet szavait a szeretetnek munkájával, látlak 
lehajoltán mosni hűséges tanítványid lábait és szent 
szándékod jelentése e szavakban hangozik felém: 
Példát adtam nektek, hogy a mint én csele
kedtem veletek, azonképen cselekedje-
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tek ti is. Vajha kitörölhetlenül éljenek ezen igék 
szívemben s ne lakozzék benne gőg és vétkes kevély
ség embertársaim ellenében, hanem tekintsem őket 
testvéreim gyanánt, kik ugyanazon Jézus megvál
tottai s részesítsem őket gazdagságomban, ha szű
kölködnek, szerencsémben ha szerencsétlenek, örö
meimben ha búslakodók. 

Látlak, mily bátorsággal fogadod gyilkoléid 
követeit s mily nyugodt lélekkel adod által maga
dat nekik, noha érezéd, hogy ezentúl minden lépte
den csak gúnyoltatás, kínzás lesz sorsod és nem 
sokára kivégeztetés. így nem tehet az, kinek keb
lében bünvádak vannak; a halál előtt csak az nem 
borzad meg, kinek nincs oka sem a multak, sem a 
jövendők miatt remegnie. Vajha ezen magavisele
tedet magamévá tehessem, vajha ártatlan legyek, 
mint te valál s ártatlanságom érzetében ne féljek 
azoktól, kik csak a testet ölhetik meg. Vajha vég
órám ütésekor halálomat angyal gyanánt ölelhes
sem , ki a szenvedések és az ínségnek ezen völgyé
ből átvezéreljen azon jobb világba , hol te minden
ható Atyáddal élsz és uralkodói! — Hallgassad 
meg buzgó fohászimat s add, hogy azon isteni érzel
mek , melyek végső szenvedéseid, tanítványaidtóli 
búcsú vételed. szent vacsorád rendelése és halálhoz 
készülésed felőli elmélkedésem alatt keletkeztek ben
nem, megmaradjanak mindenha lelkemben és szent 
visszhang gyanánt kisérjenek óvólag, buzdítólag. 

ii; 
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javítólag éltem minden útain, míg megjelenek szent 
színed előtt. Ámen. 

Nagypéntek. 

Földi kéjek, fóldi aggodalmak, maradjatok 
távol lelkemtöl, hogy magamba szállva kiönthessem 
szent érzelmimet, keresztfád alatt, oh nagy Szen
vedő ! Legyen e nap lelkemnek ünnepe! Legyen 
koporsód buzgóságom oltára, könnyeim, hálám, 
imádásom rajta, áldozat! Szent lelkesedés, lelkem 
éltetője, benned olvadjon fel minden indulat, hogy 
gondolat, érzelem, sóhajtásaim s rebegéseim áhí
tatos imádsággá váljanak! — Üdvözítő Jézus! 
kínokban teljes hosszú éj után, halálos harmattal 
arczodon, kegyetlen kínzók gyötrelmei között, 
imádkozva köszönted a kelő napot, mely pályáján 
elsötétül vala, midőn szent véred festé a halálfát. 
Mi által érdemléd a kínoknak, a gyötrelmeknek 
ezen özönét ? Tiszta volt élted mint a csillagé, mely 
az égről szelíd fényt hint alá ; nem oltád el a füs
tölgő belet és a tört nádszálat nem töréd meg : 
káromlás nem találtatott ajkadon, szívedben vétek 
nem uralkodott; igéd hírdeté a jót és nemest és 
azt, mi örök és elmúlhatatlan; igéidnek cselekvője 
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valúl; a beteg egészséget, a bánatos vigasztalást 
talált nálad; szerte jártál és jót tevéi, elleneidért 
imádkozni és áldozni tudál. Erényeknek összesége, 
az Istenség hasonmása, Üdvözítő, Megváltó, befe
jezett emberiség, Istenember és emberisten, legtö-
kéletesb, legfőbb előpélda, hogyan érdemléd e gyá
szos halált ? Téged az emberek gonoszsága ölt meg, 
eloltandó a világot benned, hogy boldogítólag ne 
hasson késő századokra. A te sajgó sebeid, ártat
lanul kiontott véred, gyötrelmeid keserűsége s erő
szakos halálod azok, melyek miatt könnyeimmel 
áldozom. Van könnyem a hervadó virágért, van 
könnyem a haldokló bűnösért, hogyan ne legyenek 
könnyeim, midőn a bűnösök megmentője, az embe
riség váltsága. Üdvözítőm s Megtartóm vérezik. 
Könnyekkel áldozom keresztfád alatt, égi szenvedő! 

De özönlő könnyeim között vigasztaló szellem-
kint tűnik fel lelkem előtt a czél, melyet elértél 
szenvedésid által. Érettünk és érettem szenvedél, 
hogy sebeid által meggyógyuljunk bűneinkből, 
halálba mentél, hogy mi is a vétek halálából által
mennénk az igazság és erény és a nagy öröklét leg
tisztább életébe, véred lemosta az emberiség bűnét 
s kibékíté azt Istennel, hogy lennénk mindnyájan 
megváltott és szeretett népei. Halálod volt tudo
mányod pecsétje; Golgatha, a gyászhalom, az 
üdvösségnek halmává leve, melyről alásugárzott 
messzehelyekre s késő ivadékokra az igazság, szere-

I 
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tet, hit és remény fénye. Halálod volt országod
nak talpköve, melyet alapítál a földön, hogy 
erkölcs, feddhetlenség, szentség által lennénk tag
jai, hogy országod lenne a halandóknak iskolája, 
melyben a mennynek számára neveltetnének. Ezen 
országnak tagja vagyok én is, és polgára a menny
nek , a te tudományod és engesztelő halálod által; 
sem bűn, sem halál nem árthat nekem; az enyé
szetnek elvevéd hatalmát, megtanítál rendelteté
semre ; hitem boldogít, szeretetem a földet édenné 
teszi, reményem nem hagy kétségbe esnem , mert 
a koporsók zárai lehullanak. Soha, soha nem ére
zem jótéteményeid teljességét elevenebben, mint 
keresztfád alatt s azért soha készségesebben nem 
áldoztam hálával neked, mint e nagy napon. Látod 
szívemet, hála benne minden dobbanás, minden 
mozdulat, mellyel imádom legfenségesb voltodat. 

S mi elíeledhetlenek szavaid a keresztfán előt
tem, nagy lelkednek dicső tolmácsai. Atyám, bo
csáss meg nékiek, mert nem tudják mit 
cselekesznek! így imádkozál ellenségidért s ál
dásért könyörgél kínzóidnak fejére. Vajha követ
hessem e magas példádat én is s megbocsássak elle
neimnek, mig velők egy úton vagyok, hogy bűneim 
is meg legyenek bocsátva előtted. Vajha szeretet
tel győzhessem le gyülölségöket s jót tevén velők, 
eleven szenet gyüjthessek fejeikre. S midőn annyi 
gyötrelem környezett, midőn a megnyílt egek be-
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fogadandók valának tégedet, nem feledkezel meg 
arról, ki egykor karjain ringatott, és nem a tanít
ványról, ki kebeleden nyugovók. Egymásra biztad 
e szavakban őket : Asszony ime a te fiad; emen
nek pedig : Irae a te anyád! Vajha szerinted 
gondoskodjam én is enyéimröl, hogy mondhassam 
veled : a kiket nekem adál, megőriztem és 
egy is azok közöl el nem veszett. Midőn 
pedig elérkezett halálodnak órája, mily nyugalom
mal mondhatád : Elvégeztetet t , a nagy munka, 
mely reád bízatott s azért mily túlvilági örömmel 
hangoztanak legvégső szavaid: Atyám, a te ke
zeidbe ajánlom lelkemet! Vajha lelkismére-
tem egész nyugalmával szólhassak én is így, ha a 
halálangyal jobb világba át int. Addig folytatom 
nyugodtan pályafutásomat, téged imádva mint ma
gasztos isteni elöpéldát s karjaidon haladva ösvé
nyeimen. Es az leend az én imádásom, hogy hoz
zád mindinkább hasonlóvá legyek. Fogadd köny-
nyeimet szenvedésid felett, hálámat jótéteményid-
ért, imádásomat azon nagy példáért, melyet köve
tésül hagyál nekem. Add, hogy keresztfád alatt 
nyert buzgó feltételeim kövessenek el őrangyalok 
gyanánt mindenüvé, míg atyádnak jobbján végnél
kül imádhatlak, hol senki el nem szakaszt engem 
tőled. Ámen. 
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2. 
Ott nyugszik ö 
A Szenvedő, 

Csendes sírban, a liarcz után; 
Kn is, ha jáioli nyomdokán, 

Nyugszom mint ö, 
A Szenvedő. 
Te nyughatál! 
Ki niig hatál 

Szerte járva jót miveltél; 
A ki igy hat, a ki így él. 

Ha jő halál. 
Békét talál. 
Fején tövis, 
Nyugodt még is; 

Nyugodt, mert haldokló feje 
Aláhajtott szent kebelre, 

Nemes szíve 
Lett enyhhelye. 
Oh szent alak! 
Nyugalmamnak 

Te lég}' képe életemben, 
Te élj haldokló szivemben, 

S csendes álom 
Lesz halálom. 
Ott nyugszik ű, 
A Szenvedő, 

Csendes sírban, a harcz után; 
En is, ha járok nyomdokán, 

Nyugszom mint ő, 
A Szenvedő. 
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H ú s v é t . 

1. 

Mi boldog érzelmek hatják át lelkemet ezen 
ümiepi napon. Adjad, oh Uram, halhatlanság 
örök Istene, hogy Üdvözítőm nyilt koporsójánál, 
melyből diadalmasan uj életre viradt, számot ad
hassak magamnak előtted, ezen érzelmeim felől. 
Miként búslakodtak az Urnák tanítványai és szeret
tei, midőn öt vérezni, szenvedni, halni látták. De 
mennyivel örvendetesebben dobogott keblök, mi
dőn a koporséböl dicsőségteljesen kiszállt és közöt-
tök megjelent, a szeretet amaz üdvözlő szózatával: 
Béke nektek! Mennyire megváltozott ily rövid idő 
alatt minden! Ö az előbb megvetett és kigúnyol-
tatott, ime isteni dicsőség fényében ragyog; a 
mit előbb igérőleg mondott, íme feltámadása által 
igazoltatott; a jó ügy győzött s a gonoszság rom
jain üli diadalmi ünnepét. Mily vigasztaló igazság 
ez , oh Atyám! Én sem csüggedek el tehát, ha az 
erénynek s jámborságnak hódolván, akadályokkal 
kellend küzdenem, mert tudom, hogy előbb utóbb 
győzni s Istenem segedelmével nyerni fogok. Ha 
még annyi nehézség gördülne is utamba, törekvé
semben meggátolni nem fog; mert megtanultam a 
nagy szenvedőtől, hogy a legisteaibb győzelem, 
szenvedésen, halálon váltatik meg. Ha tiszta szán-



— 173 — 

déku igyekezetemben íélreértetem, vagy hálátlan
sággal jutalmaztatom : ez vissza nem tart, hogy a 
jöhoz hü maradjak szüntelen, mert el kell az idő
nek jönie, hol szándékom feddhetlensége, igyekeze
tem szeplötlensége napvilágot látnak. Jézus a halál 
éjjelén ment át jobb életre. így én sem leszek a 
halál martaléka, hanem túl a siron is, uj dicsőbb 
élet vár reám. Istenem és Atyám, mennyi nyereség 
rejlik szivemre nézve a halhatlanság hitében! Nem, 
nem, én nem vagyok merő por és hamu. Az, a mi 
bennem gondol s működik. Istentől jő, égből szár
mazik, az öröklét egy szikrája bennem, mely ere
dete kútfejével egyesülni vágy. Csak ezen erő, ezen 
lélek köntöse, a test enyészik el; de lelkem alkotó
jához visszatér. Ámde mennyi ösztön ez reám nézve, 
hogy halhatatlan lelkemet műveljem, szentségben 
és erényben szakadatlanul növekedjem, a bűnnek 
meghalván Jézus által jobb élet felé törekedni leg
szentebb tisztemnek tartsam. Mennyi ösztön ez 
reám nézve, állhatatosan megmaradnom a jóban 
mind végig. Bízzon a kötelesség nehezet reám, le
gyen keserű a pohár, melyet ki kelljen ürítnem, 
nem vonakodom; amaz Jézusom kíséretében köny-
nyűvé, emez feltekintvén hozzá, ki az olajhegyen 
izzadott, édessé leeud. Legyen életem szenvedések
kel és bajokkal terhes, ingadozni nem fogok; mert 
tudom, hogy Ínségem egykor örömmé váland, s a 
rövid fáradalmak után a nyugalom örök hajléka vár. 
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— Adj erőt, adj szent lelket, oh Atyám, hogy 
akár mely órában intesz el innen, nyugodtan és ké
szen menjek oda, hova a halál angyala vezet. A 
sirtól nem borzadok, mert az halhatatlanság böl
csője s nem az Ítélettől, mely túl a siron vár reám. 
Oh könyörület hosszútűrő Istene! Add, oh add, hogy 
életem előkészülés legyen e nagy naphoz s hogy 
szent fiad segedelmével, szent lelked oktatásával 
újjá születhessem s megállhassak előtted az Ítélet 
napján, hol a jutalmat kinek kinek érdeme szerint 
osztogatod. Uram és Istenem! készíts el engemet 
azon nagy órára, járass útaídon, míg utam ott vég
ződik, hol te fiaddal élsz és uralkodói most és mind 
örökön örökké. Ámen. 

2. 

Könyörület atyja, Istenem! hálaérzelemmel 
borulok le fenséges színed előtt és imádlak Tégedet. 
Te szent fiadnak nyílt sírjából fölépíted örök egy
házadat, hogy az életnek viharai között védő, fe
dező hajlékká képződjék felettem. Hála, forró hála 
neked csudateljes áldásaidnak ezen maradó bizony
ságáért, hála szent fiad csudateljes feltámadásaért, 
mellyel az életet megdicsőíted s a mennyet meg-
nyitád nekem. Uram Istenem, tartsd meg e hitet 
híven, szilárdan lelkemben, hogy húsvétomat tisz
taságban tartsam és igazságban és egyetértésben. 
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Azért ébreszd fel a hitetleneket, liogy valahára 
inellöket verdesve az életfejedelem kezeiből meg
illetődve s hálásan fogadják a nyújtott üdvét s lelki 
hasznait. Gyüjtsed össze a könnyelműeket, hogy 
feltámasztott fiadnak sírjánál éltök s törekvésök 
mulékonyságáról megemlékezzenek s lélekben s 
szeretetben hozzád emelkedjenek, ki a világosság
nak Atyja vagy. Térítsed meg a balgatagokat, kik 
mást nem ismernek, nem keresnek, mint múló testi 
kéjeket, kincseket, méltóságot; hogy feltekintvén 
azon fényhazába, hová a világmegváltó mene. Isten 
országát s annak igazságát tanulják keresni. Ve
zessed a szenvedőket, kik nehéz terhek alatt nyög
nek, a sinlödőket, kiket betegség lánczol ágyaikra, 
vezesd őket lélekben a feltámadotthoz, hogy szi
veikben is fellángoljon a szeretet s remény s ne 
szűnjenek meg imádkozni ; Uram maradj velünk, 
mert est akar lenni és a nap hanyatlásnak indult! 
Vezesd az üldözötteket és a gyászolókat, kik szent 
fájdalmat hordozva kebleikben, oltárodhoz közelg-
nek, vezéreld őket a feltámadotthoz, ki jobbodon 
ül s uralkodik, hogy közellétének boldogító érzeté
ben felviduljanak s imádva leborulván, mondják: 
Uram s Istenem, oh ne hagyj el minket! Vezérel
jed azoknak lépteit, kik az elválás miatt siránkoz
nak, kiknek a koporsóba szálltak kedveltjeik, vezé
reld őket a feltámadás reggelének örvendetes hang
jaihoz, hogy amaz égi szózat : „miért keresitek az 
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élőket a halottaknál ? " letörölje könnyeiket s öröm
mé változtassa fohászaikat. — Ezen értelemben 
hagyjad ünnepelnem a feltámadásnak ritka ünnepét 
templomodban, hajlékomban s családom körében. 
ügy fog valódi húsvéti öröm uralkodni köztünk, s 
húsvéti áldás sarjad mindenütt. — Ezen értelemben 
áldd meg királyomat és óvjad háza minden tagjait. 
Ezen értelemben áldd meg a koldust s hajléktalan 
családja tagjait. Ezen szellemben áldj meg minde
neket, kik képedre teremtvék, kikben szent valód 
égi szikrája ég, hogy kezeidnek alkotmánya a nagy 
emberiség, atyjának valljon tégedet, ki felhozod 
napodat a jókra és a gonoszokra. Könyörület atyja! 
hallgass meg engemet. Ámen. 

Engedd szent iiröininel iinnepelneiu 
Halliatlans.ígoin nagy ünnepét, 
Engedd, oli AtyAm, hogy iidvd'züljem 
A l'cltáinadásriak reggelét! 
Hogy fiadnak nyilt sirj.in megállva. 
Rajta csüggve és magamba szállva 
E testemben tudja s vallja a lélek 
Hogy örökké véled s benned élek. 

Érzem mélyen, hogy lialál s enyészet 
Bölcseséged miivét, engemet 
El nem porlaszt; érzem a siron túl 
Ilalhatlanság várja lelkemet. 
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Áment mond az Írás érzetemre, 
Áment Krisztus győzelme e hitemre, 
S liitébcn a népeiinek s időknek 
Öröklétem képei tükröződnek. 

A tavasz, mel}' tél után megi'ijul 
És a sirból életet nevel; 
A magát feláldozó erén}', mely 
Elégtételt méltán követel; 
S olthatatlan szomja a tökélynek, 
Blelynck enyhet szebb jövők Ígérnek, 
S minden hang az ihletett kebelben 
Megvigasztal e szilárd hitemben. 

S hogyha minden néma volna, század, 
Ember, természet s belérzetek; 
Kell-e több a hittel telt kebelnek 
Blint a sir, a melyhez sietek? 
Mint a sir, mely a Mestert bezárta. 
De megnyílt az Isten szózatára; 
Mint a biztató szó, hogy ne féljek. 
Hogy meghalván egykor véle éljek. 

Ilogj' meghalván a bűnös világnak 
S a bűnnek, mely tévntakra von ; 
Elfeledtetvén, hogy vágyaimnak 
Czélja több mint Rildi, — égi hon; 
Hogy feltámadván a bűnből, — éljek. 
Üdvösséget általa reméljek 
S hű maradván tisztemnek szavához. 
Véle jussak a nagy ég urához. 

Hol van a sors, melj' a szent erényhez 
Hűtelcnné tenne engemet? 

12 
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A kin, mely a jónak kútfejótul 
Elszéflítné hivő lelkemet? 
Hol van a sir, melynek éjjelébe 
Nem mosoly;;() arczezal szállanék be? 
Hisz sors, kín és a sir éjjelével, 
Czélomlioz ('sak közelebb vezérel! Ámen. 

Áldozó csötörtökön. 
Ha azon napok, melyeken lelkem szenvedéseid

nek volt tanuja s könnyezve álltam keresztfád alatt, 
szent fájdalomnak voltak napjai; ma szent örömnek 
szent 'napját ülöm, mely felmagasztaltatásodnak 
ünnepe, Megváltóm és Uram! Üdvözítő Jézus! 
Elszéledendők valának liiveid a vészteljes napok
ban, midőn Golgathán az emberiség javáért vére
zel s elleneid örvendezési közt Atyád kezébe aján
lottad lelkedet. Ámde megnyílván koporsód a hal-
hatlanság leheletétől s te kiszállván diadallal belőle, 
tieid egybegyűltek körülted s elleneid szégyenkedve 
elnémultak. Az igazság győzött az álnokságon, a 
jó a gonoszon s győzelmi diadallá változott a ke
sergő panasz. Dicső látvány, lebegj lelkemnek sze
mei előtt, ha kínok között csüggedezni fognék; ha 
az emberek gonoszságai üldöznének engemet, mivel
hogy Istenem tetszését inkább kerestem, mint az 
emberekét. Üdvözítőm páratlan diadala, lelkesíts 
engem a gonosz ellen kün a világban, a bűn ellen 
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saját kebelemben bátran küzdenem, hogy liarczo-
mat hiven végezve, elnyerjem lelkem és Istenem 
jutalmát, habár szenvedve, vérezve, halva is. Mert 
mit használna nekem, ha az egész világot nyerném 
is meg, lelkemet pedig elveszíteném. 

Feltámadásod s mennybemeneted között még 
negyven rövid nap feküvék, oh Yilágüdvözítö, s eze
ket legmeghittebb barátid körében töltéd, oktatván 
őket Isten országára s annak miként eszközlendö 
terjesztésére. Példát hagyál nekem, hogyan tölt
sem életemnek minden, de kivált végső napjait. 
Midőn pedig elkövetkezett az idő, melyben Atyád
nak intésére elmenendő valál, honnan jöttél vala, 
áldásodat kimondván tiéidre, e szavakkal vigasz-
talád őket : „Veletek vagyok a napok végeiglen." 

> S megnyíltak előtted az egek s felvevének keblökbe, 
míg ők leborultan imádkoztanak. Te velem is vagy 
és leendesz , oh Uram, ha én el nem hagylak té
gedet, napjaim végeiglen. Vajha számomra is meg
nyílván egykor a menny, szenvedelmímtöl kipihen
hessek a te kebleden. 

És a mennyek örvendettek neked s a boldogok 
serge hangoztatá : „ A nazarethi Jézus urak ura és 
királyok királya!" Ezen igékben felmagasztaltatá
sod volt kifejezve , mivelhogy a szegények hálája, 
kiket megvigasztalál; a lélekben terheltek üdve, 
kiket megkönnyítél; a betegek áldásai, kiket meg-
gyógyítál; el voltak téve számodra a mennyben hü-

12* 
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segédnek örök jutalmául. Vajha éu is jó tettekben 
és szeplőtlen életben hozzád hasonlatossá lenni 
törekedvén, eljuthassak jobbodra egykoron s elve-
hessem érdemlett jutalmamat. Vajha levetkőzzem, 
a bűnt, a tévelygést, melyek eddig vakíták lelke
met s Istenem képét ismerhetlenné tevék képemen! 

Téged felmagasztalt a Mindenható, Neked oly 
nevet adott, mely minden neveknél nagyobb, hogy 
nevedben meghajoljanak égiek, földiek, földalattiak 
térdei és minden nyelv vallja, hogy te úr vagy az 
Atyaisten dicsőségére. Hozzád emelkedik fel buzgó
sággal szívem, Közbenjáróm, Megváltóm, Üdvözí
tőm ! Taníts meg engemet benned és dicsőülésed
ben, természetem méltóságára ismernem! Taníts 
meg ezen méltóságomhoz képest érzenem, szólnom, 
cselekednem. Taníts nyomdokodat követnem s a te 
karjaidon s vallásod nyomán keresnem örök dicső
ségemet ! Lakozzál szivemben s társaim sziveiben, 
közel és távol a földkerekség minden részein! Hoz
zád közelítsen hivőleg és naponként szivem, nálad 
keressen pótlékot veszteségiért, hogy egykoron be
juthassak oda, hova te elménél, oh dicsőült, hogy 
lielyet készíts Atyád hajlékaiban híveidnek számára. 
Ámen. 
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P ü n k ö s t. 

1. 
Hogyan ünnepeljem méltán e napot, mely azon 

napra emlékeztet engemet, holJézusnak ígérete sze
rint a szent Lélek az Apostolokra alá küldetett ? 
Dicséret neked és magasztalás, szeretetnek örök 
Istene, hogy megszentelted s felvilágosítottad 
Fiadnak követeit, hogy békét hirdetnének a fold 
népeinek! 

Mi is élvezzük amaz örvendetes intézkedésed 
drága gyümölcseit s a te Lelked él és munkás kö
zöttünk is. Megígérted, oh Urmak, hogy ezen lel
ket közlended mindazokkal, kik Jézus nevében kér
nek tégedet. Oh nyissad meg szíveinket üdvös mű
ködéseinek, áldj meg adományainak gazdagságával, 
hogy isteni ereje mindinkább bebizonyuljon az em
bereken, bebizonyuljon rajtam is, oh Atyám! 

Jövel szent Lélek, szállj alá az egész emberi
ségre s terjesszed ki világosságod sugarait és éltető 
s elevenítő erőidet a föld minden népeire. Ébresszed 
fel az alvókat és azokat, kiknek haláluk a bűn s 
semmit nem tudnak az életről, mely Istenből való; 
ösztönözzed őket, hogy Isten gyermekeivé legyenek 
és oltalmazd őket, hogy kísértetbe soha ne essenek. 

Légy segítségül gyarlóságunkban! Töltsed be 
szíveinket állhatatos komolysággal, hogy a Jézus 
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Krisztusban való kegyelmet serényebben keressük, 
mint a földnek minden kincseit; erősíts meg a hit
ben, dicsőítsed meg bennünk az Üdvözítőt s tégy 
tanúságot rólunk Isten előtt, hogy mi is gyermekei 
vagyunk. 

Adj bátorságot és erőt ezen világnak lelke és a 
bűnnek kísértése ellen; légy gyámolunk e harcz-
ban s tégy serényekké megszenteltetésünk nagy 
munkájában! Békeséged uralkodjék sziveinkben, 
melyre hivatva vagyunk mindnyájan egyetemben, 
mint ugyanazon egy test tagjai. Add, hogy oly in
dulat legyen bennünk, mint volt Jézus Krisztusban 
is, ki azon parancsolatot adá nekünk, hogy egy
mást szeressük, miként ő szeretett minket, maga
viseletünk által tanúsítandók, övéi vagyunk és te 
élsz mi bennünk. 

Jövel bölcseség és erőnek Lelke s töltsed be a 
felsöbbségeket, hogy alattvalóiknak ne csak idei 
javokat, hanem a te közbenjárásod által örök üdvö
ket is mozdítsák elő. — Töltsed be evangyéliomod 
minden hirdetőit s áldd meg őket világossággal és 
erővel, hogy igéd ne csak ajkainkon, hanem szi
veinkben is lakozzék! — Szenteljed fel hajlékaiddá 
minden háztartást, minden iskolákat s engedd, hogy 
kegyes és buzgó nemzedék nevelkedjék fel, annak 
erényeit hirdetendő, ki a sötétségből az ő csudála
tos világosságához hívott el minket! — 

Lakozzál mindazoknál, kik könnyeznek és szo-
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morkodnak és légy a megtört szivek vigasztalója; 
szállj alá a bűneik miatt aggódőkhoz s leikök üdvös
ségét szomjuzókhoz s vigasztald meg őket azon igaz
sággal, hogy e világnak fejedelme elitéltetett s nekik 
az út nyitva áll az Atyához, Jézus Krisztus által. 

Légy mindnyájunk vezére ezen élet veszélyes 
útain s a kisértetnek idején erősíts meg minket 
türelemmel, hogy hivek maradjunk mind végiglen. 
Ha pedig az elválás órája eljövend és mi többé nem 
imádkozhatunk, segélj minket erőtlenségünkben 
megraondhatatlan fohászkodásokkal; engedd végső 
harczunkban állhatatosan küzdenünk és pályánkat 
boldogul végzenünk, a Jézusnak nevében. Ámen. 

2. 

Szent Lélek! az élő Isten Lelke! hálásan s ör
vendetes illetődéssel ismerem meg, hogy csak úgy 
hivathatom gyermekednek, ha minden szennytől 
ment szívem, bölcseséged s szereteted temploma. 
Buzgó ámulattal csudálom a hatalmat, mellyel a 
látható természetben vihart intézsz, éjét s napot 
vezetsz s világoknak vezérled ezreit. E hatalmad 
nagy és fenséges és imádásra méltó, ezt porba hullva 
vallja a halandó. De sokkal nagyobb s imádásra 
méltóbb ama láthatatlan erőd, mellyel az emberek 
sziveit vezérled s erkölcsi alkotmányodban az igaz
ság, szabadság, tökéletesség fokain fölebb és fölebb 
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vezeted. Könnyeim letörletnek, kétségeim eloszla
nak, vágyaim elnémulnak, érzékeim gyönyörei reg
geli álomként vonulnak él mellettem, de reményeim 
buzgó ihletései boldogítanak; boldogítanak ártatlan
ságomnak érzeti, melyekkel magzati ragaszkodással 
néztem fel hozzád; elfeledhetlenek buzgalmam örö
mei, melyek lelkemet trónodhoz emelek s a jobb 
világnak szent sejtelmeit költék fel szivemben. Ad
jad oh Uram, hogy szereteted ezen áldása új emberré 
szülhessen engem, ébreszd fel bennem a nemesb 
erőket, melyek belsőmben szunnyadoznak; éleszd a 
jónak szikráját bennem a szent erénynek tiszta láng
jává; állj őrangyalként mellettem a kísértetnek 
nehéz óráiban. Kételkedjem, hogy gondolkozzam; 
gondolkozzam, hogy erősben hidjek; hidjek, hogy 
szeressek s szeretve, hatva, tűrve, a tökélynek, a 
dicsöülésnek czélja felé törjek. — Töltsed be lelked
del, mely az igazság, a szeretet, a bölcseség lelke, 
hazámnak atyját, királyomat, hogy boldogítsa, 
melyeket reábizál, népeit! töltsd be lelkeddel a 
hatóságokat s a hatóságok minden tagjait, hogy 
lelked szerint szóljanak, tanácskozzanak, ítéljenek; 
töltsd be lelkeddel polgár-, keresztyén- s ember
társaimat , déltől éjszakig, kelettől nyúgotig, a 
királyi pálczától a koldus botig, melyre az ínség 
támaszkodva jár; a jólétnek palotáitól a szükség 
hajlékáig, hol porfelem éhséggel küzdve nyög; az 
éjben is világos termektől a sötét börtönig, hova 
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gyéren hat az éltető sugár. Szent lelked lakozzék 
mindnyájunknak keblében s tegyen népeddé, tegyen 
gyermekeiddé, hogy az emberiség egy család legyen, 
melynek atyja te vagy, oh nagy Isten! Mondj áment 
imádságomra, oh Atyám, hallgasd meg s áldd meg 
könyörgő hívedet. Ámen. 

Jer szent Lélek, Isten lelkei 
Lcfjy vezérem utamon, 

Hof;3'ha vész dulong körülem 
S bánalkönny reng arczoinon ; 

Vigasztalj, ha szenvedek, 
Bátoríts, ha csüggedek. 

Légy szivem vigasztalója, 
Légy remén}'era ápolója! 

Bölcseségnek szeretetnek 
Udvárasztó szelleme! 

Szent erényért lángolásom 
Legyen lelkem eleme ; 

Hogy hitemnek tűkíire. 
Legyen éltem szűk köre. 

Hogy viduljak mást vidítva, 
Boldoguljak boldogítva. 

Igazságnak és örömnek 
S bátorságnak szelleme! 

Az öröklét áhitása 
Legyen lelkem jelleme; 

Hogy bár mindent vesszek itt, 
Megóvjam az istenit. 

í 
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S Ifgjcn a fiik! vesztesége, 
Örök éltein nyeresége. 

Szent békének, njúgalomnak 
Lelke oh maradj velem ! 

Ints, lia a gonoszt keresném, 
Áldj, ha a jó t inívelcm ; 

Héke legyen itt alant, 
Míg beled a síri hant 

S túl a síron njra Léke 
Legyen lelkem teljes éke. Ámen. 

Reformátzió ünnepe. 
Mennynek s földnek ura! mindenható, szere

tettel teljes Atyánk! te a világra küldéd egyszülött 
Fiadat s üdvözítő tudományát megismerteted ve
lünk. Tudománya pedig az vala, hogy téged hin
nénk és imádnánk lélekben s igazságban, hogy sze
retnénk téged mindenek felett, embertársainkat 
pedig mint magunkat; hogy hinnénk a te szent 
fiadban, mint közbenjárónkban közötted és köztünk, 
mint Megváltónkban, ki a bűntől és haláltól meg
szabadított s kegyelmedet biztosította nekünk; 
hogy üdvösségünket általa keresnők, szentségre 
törekedők tiszta érzelmekkel, cselekvő szeretettel s 
örvendetes reménnyel. 

Ámde az emberek Fiadnak ezen tudományát ki-
forgaták eredeti tisztaságából és saját téves tanaik-
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kai cserélték fel azt; gátolták igédet, melyben örök 
élet van s a szentírást elzárták a hivek elöl s megtil
tották annak olvasását. S ime azon mértékben, 
melyben igéd szövétnekét elhomályositák, lettek 
uralkodóvá a földön az álhit és tudatlanság, a bűn 
és sötétség s a keresztyéneket nem a mindent el
fedező szeretet csatolta egymáshoz , hanem az ül
döző gyűlölség szakította el egymástól megváltotti-
dat. A hitet és lelkismeret szabadságát, melyet 
Jézus szabadított ki az ó törvény igája alól, is
mét rabbá tették s azok kik szolgáidnak vallák 
magukat, az igének nem hirdetői, a keresztyén meg
győződésnek nem szelíd vezérlői, hanem parancsolói 
és kényuraivá lettek. 

De Te az idők teljességében támasztál férfiakat 
s bátorsággal s szentlélekkel ruházád fel őket, hogy 
felemelnék szavokat, az igazság szavát. Velők vol
tál midőn kiszabaditák evangyéliomodat a fogságból 
és a népek nyelvén az emberiség kezébe adák, hogy 
olvasnák, tudakoznák az írásokat melyekben örök 
élet vagyon. Megáldottad őket midőn a hit és lé
lek szabadságát a népeknek visszaadták és igéddel 
megegyezőleg hirdetek, hogy a hitben ne legyünk 
emberek szolgái s ne kötelezzük magunkat ismét 
szolgálatnak igájával, hanem álljunk meg a szabad
ságban, mellyel minket megszabadított a Krisztus. 

Hálás kebellel áldozom neked ezen nagy jótéte
ményekért s buzgó szívvel ünneplem az egyházjavító 
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a te szent erőd által lelkesült férfiaknak és az álta-
lok védelmed alatt eszközlött keresztyén felvilágo
sodás munkájának emlékezetét. 

Virágoztassad tovább is közöttünk szent és tiszta 
igédet, az igazságot, mely nem emberi hanem isteni; 
a cselekvő szeretetet, mely az embert az emberrel, 
a földet a mennyel köti egybe; ellenben távoztasd 
el szent igédnek akadályait, melyek azt terjedni s 
a szivekben a hit, szeretet és remény malasztjaival 
együtt meggyökerezni nem engedik. Támassz köz
tünk lelkes oktatókat, kik az Üdvözítőnek tudomá
nyát hirdessék félelem nélkül, mint nem em
bereknek, hanem Istennek engedelmes
kedő k. Áldj meg bölcseséggel ós türelemmel, hogy 
meggondoljuk és véghezvihessük a javunkra szol-
gálandökat. Benned bizunk, oh Mindenható, Téged 
imádunk mint legjobb atyánkat s Urunknak a Jézus
nak Atyját. Ha te vagy velünk, ki lehet ellenünk ? 
Légy velünk és nincsen veszély, melytől megretten
jünk. Vezérelj minket az öröklét felé, hogy mint 
Ígéreted örökösei bejuthassunk a te mennyei orszá
godba és dicsérhessünk tégedet mind örökön örökké. 
Ámen. 
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Confirmátzió ünnepe. 

1. Szülök imádíiuga confirmálandó gyermekökért. 

Hála neked ezen örömnapért, oh Atyám, mely 
jóságod és hűséged hirdetője, akár a múltba, akár 
a jelenbe, akár a jövőbe tekintsenek szemeim. 

E gyermekem, kit ma házadba kisérek, a te 
ajándékod. Te voltál velem és vele, midőn az életre 
viradott. Te adtál erőt nekem, hogy kisded kora 
óta felnevelhettem; a te áldásod kisérte jó igye
kezetemet körülötte; a te őrangyalaid védelmezték 
öt a veszélyek között, s Te vezérlettél körébe és 
körömbe kegyes, jó lelkű tanítókat, kik az örök élet 
útjára megtanították őt. Lelki és tssti épsége a te 
műved, egészséges lelkének műveltebb tehetségei a 
te adományod; mert bölcsejétöl fogva mind e napig 
nehéz körülményei, valamint boldog órái között Te 
voltál vele és a te irgalmad. 

Hála neked, hogy eddig segítettél engemet, hogy 
megtartád életét, meghallgatád könyörgéseimet s 
megengedted érnem e napot, melyen őt újra fel
ajánlhatom neked templomodban s szivem teljes
ségéből imádkozhatom érette s könyöröghetek előt
ted, hogy a jót, melyet elkezdettél benne, hajtsad 
végre nagy hűséged szerint. 

Midőn színed előtt megjelenend, hogy megerő
sítse keresztségét, a Te és a Te szent fiad hívének 
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vallja magát s hűséget esküdjék neked, teremtő, 
gondviselő Atyjának, hűséget Megváltójának és a 
Szentlélek intéseinek — oh Atyám, add, hogy 
fogadása szivéből fakadjon. Hassa meg szent lel
ked ereje mélyen és maradőlag öt, hogy az újult 
szövetség új életet, uj embert teremjen benne, 
szentségre és igazságra igyekezőt. Fogad
jad őt gyermekeddé, mint a keresztségben egykor, 
ugy most is, midőn megismervén hite alapját, köte
lességei szentségét, rendeltetését és az örök élet 
reményeit, magát egyedüli Közbenjárónk az Űr Jé
zus által, felajánlja neked. Szálljon fel hozzád buzgó 
fogadása s Te mondjad reá mindenható Ámened, 
hogy szövetsége visszhangozzék egedben. 

Vezéreljed őt életének jövendőjében is s a mai 
napnak benyomásait ne engedd soha eltűnni kebelé
ből, sőt változtassad át azokat élő szózatokká benne, 
melyek, ha eltévedne a te ösvényedről, hozzád, köte
lességeihez, rendeltetéséhez visszaintsék öt, oh és 
add, hogy ezen szózatokban a Szentlélek szavára 
ismerjen s hódolattal legyen engedelmes annak. 

Tartsad meg és gyarapítsad benne az elkezdett 
jót s ne engedd, hogy a világ csábításai s kísértései, 
a te szent igédet kiragadják szivéből. Tegyed lel
két a te templomoddá, utjai utad, törvényei törvé
nyed legyenek. 

Addig pedig, míg a te kegyelmed életemnek 
kedvez, maradjon bölcseségre vezérlő szent lelked 
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velem, hogy szülői tisztemet serényen folytathas
sam körülötte. — Ha pedig előbb jön el az óra, 
mely tőle el és hozzád intene, engedd azon hitben 
halnom meg, melyben éltem, hogy Te atyja maradsz 
s gondviselésed szárnyaival körülveended őt, míg 
túl a síron a te örök országodban, szülők és gyer
mekek itélü széked előtt viszont találkozunk. Hall
gass meg engemet, legjobb mennyei Atyám, áldj 
meg engemet, áldd meg gyermekemet, áldd meg 
egész családomat s nevelj mindnyájunkat a te csa
ládoddá , melyben lakozzék a te békességed, a te 
örömed, a te szent lelked! Ámen. 

2. A confirmálandónak reggeli imája. 

Istenem, Atyám ! megindult kebellel közelítek 
hozzád e reggeli órában és hálát adok neked azon 
megszámlálhatatlan jótéteményeidért, melyekkel 
érdememen felül megáldottál engemet, szerettél és 
gondomat viselted, előbb hogysem ismertelek tége
det. A te kegyelmed hívott életre, alkotott emberré, 
nevelt keresztyének között. A te kegyelmed adott 
nekem szülőket és barátokat, kik ápolásomért és 
neveltetésemért annyi szeretettel s hűséggel gon
doskodtak. Hány gyermek nincsen, ki ennyi sze
rencsében nem részesült. Vagy korán elhaltak 
magok, vagy szüleiket s gyámjaikat veszítek, vagy 
tiatal korukat szükségben s betegségben kellett töl-
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teniök, vagy keresztyén oktatás nélkül növekedtek 
fel. De az én éltemet nem csak megtartottad, oh 
Atyám, hanem oly sokféleképen meg is áldottad 
azt, alkalmat nyujtál értelmemet müveinem , szí
vemet nemesítenem és a vallás karjain haladnom 
azon ösvényen, melyen már itt megelégedést s egy 
jobb világban örök boldogságot lelhetek. Mivel 
érdemlettem meg, oh Atyám, hogy annyiak felett 
kitüntetet s kegyelmeddel körülvevél engemet ? Há
lával áldozom neked ennyi jóságodért s hűségedért 
irántam és fogadom színed előtt, életemnek Ura 
Istene, hogy földi életemet neked szentelem, vala
míg azt megtartod nekem! Te engem a te szent 
Fiad a Jézus Krisztusnak ismeretére vezérlettél s 
ma van azon ünnepélyes nap, melyen nyilván fogadni 
és Ígérni fogom, hogy őt választom vezéremül az 
életen keresztül, az ő drága érdeméhez csatlakozom 
hitemmel és üdvözítő útmutatását követendem egész 
a sírig. Ismerem ezen fogadásom nyomosságát, 
tudom, hogy annak hü teljesítésétől függ idei és 
örök boldogságom. Előtted teendem le azt minden
tudó szent Istenem , ki a szíveknek vizsgálója és az 
őszinte lélek kedvel/íje vagy. Add, oh add nekem 
szent lelked segedelmét, hogy fogadásomat meg
gondolással s igaz szívbeli buzgósággal tehessem le 
előtted és anyaszentegyházad jelen leendő tanúi 
előtt. Add, hogy veled tett szövetségemnek ezen 
megújítása szolgáljon mindenkori örömemre s bol-
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dogságomra. Áldj meg engemet, maradj Atyám 
tovább is és segélj meg, hogy én is hű s engedel
mes gyermeked maradjak! Megígérted, könyörülő 
Atyám : a hegyek indulnak meg és a halmok ren
dülnek meg, de az én irgalmam tőled el nem távo
zik és az én békém szövetsége el nem enyészik. 
Töltsed be ezen drága Ígéretedet rajtam is s engedj 
vigasztalást életemben s halálomban tapasztalnom! 
Üdvözítőm s Megváltó Jézusom! tekints alá nagy 
szereteteddel reám s add, hogy gyermeked marad
jak mindörökké. Szentlélek, az élő Isten Lelke ! 
segédünk és gyámolunk a jóban, ébresszed s buz
dítsad az én lelkemet! Adj erőt és szilárdságot, 
hogy hitem felöl jó vallást tehessek! Világosítsad 
meg értelmemet, szenteljed meg indulatainaat, áld
jad meg jó szándékomat. Add, hogy jó keresztyén 
legyek, leteendő fogadásomhoz hű maradjak s egy
kor elnyerjem azon jutalmat, melyet Atyám a 
Jézusbiíi hívőknek igére. Ámen. 

4. A confirmálandó gyermekekért. 
(Templombnn.) 

Hálás Örömmel jelenünk meg előtted, oh Atyánk 
s Istenünk, ki sokféleképen tesz jót velünk és szi
vünket meggyőzöd határtalan jóságod felöl. Itten 
hajlékodban, hol szent igédnek hirdetése által oly 

13 
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gyakran megörvendeztetél, liol tudományod isteni 
ereje oly gyakran vigasztalt s gondjainkat csillapítá. 
hol midőn elmerülve buzgóságodba, hozzád a lát
hatatlanhoz emelők fel sziveinket s szent érzelem
től fogódott el valónk, itt hajlékodban ma is örö
met szereztél nekünk. Ma vezetjük ezen magzato
kat, kiket a keresztyénségre hivál, szent oltárod
hoz. Pogadást ohajtnak tenni szined előtt, hogy 
hozzád s kit elküldél, szent Fiadhoz, hívek lesznek 
s megmaradnak a jóban mind végiglen. Oh kérünk, 
buzdítsd sziveinket ezen ünnepélyes cselekedet által, 
hogy jóságodnak örvendjünk, melyet e magzatokon 
kinyilatkoztatál, hogy megilletődött szívvel köszö
netet mondjunk neked, ki kegyes törekvés által bol-
dogítád őket. Áldd meg ő reájok, áldd meg reánk 
nézve ez ünnepélyes órát s őket és minket erősíts 
meg szent hitben, cselekvő szeretetben s örvende
tes reményben, hogy neked éljenek, neked haljanak 
meg s mindenben a te szent akaratodat teljesítsék. 
Ámen. 

5. Coiifirmált gyermekekért. 
(Templomban.) 

Oh igen, hűséges Istenünk! áldjad meg őket, 
hahogy törekszenek a te akaratodat teljesítni. Áldd 
meg bennök az oktatók szorgos tanítását s add, 
hogy igédnek magva, mely szivökbe hintetett, gaz-
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(lag gyümölcsöt teremjen. Adj kedvet nekik, hogy 
a nyert tudományt bővítsék, hogy gazdagok legye
nek világosságban s azon ösvényen járjanak, mely 
tetsző neked. Még gyenge erejök gyakorlatlan, jó 
szándékban ingadozók. Mi könnyen tévedhetnek el, 
mi könnyen feledhetnék el törvényeidet s lelkisme-
retök szózatát. Azért kérünk tégedet, ki az erőnek 
kiitfeje vagy, ovd meg tévelygéstől, vezéreld lép
teiket , hogy a jót állhatatosan gyakorolják. Ezen 
mennyei segedelmed ne tagadjad meg tőlök, oh 
Urunk. Benned bizunk és reménylünk magzati bizo
dalommal, hogy a csábításoktól megőrzöd s eltávoz
tatsz mindent tőlök, mi szívókét megrontaná s értel
meket elhomályosítaná. Add, hogy megismerjék, 
miként a bűnnek Ígéretei csalékony örömek, mely-
lyek bánatot hagynak magok után, hogy ellenben 
a jutalom, melyet te ígérsz, örökké boldogít, min
den bajt édessé tesz s kipótol bőven minden áldoza
tot. Engedd, hogy ők is teljes mértékben élvezzék 
az erény örömeit s hűségének díját. Neked ajánljuk 
őket, a te szent Fiadnak megváltottait. Vezéreld 
karodon, hogy el ne vesszenek, hanem a boldogok 
sorában végetlen kegyelmedben részesüljenek. Ámen. 

6. A confirmúltnak esti imája. 

Ezen csendes esti órában is, előbb hogysem 
nyugodni mennék, rád gondoljon lelkem, szeretet-

13* 
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tel teljes mennyei Atyám! Imádás és dicsőség neked, 
hogy emberré alkotál engemet, hogy képes lennék 
ismerni és tisztelni tégedet. De mennyivel inkábi) 
növekszik hálám te irántad, hogy keresztyén vagyok, 
hogy tégedet Jézus által mint Atyámat ismerlek és' 
tisztellek. Hisz az az örök élet, hogy tégedet, az 
egy igaz Istent és Jézus Krisztust ismerjük meg, 
kit üdvösségünkért küldél e világba. Én is Atyá
mat tisztelem benned. Jézusban pedig az én Meg
váltómat s ma a szent vacsorában szereteted zálo
gát vevém. Boldog én, most már örömmel folytat
hatom pályámat a földön s biztos vidámsággal mehe
tek az életen keresztül, most már gyermekded sze
retettel s ragaszkodó bizalommal gondolhatok reád 
s mindenkor minden körülmények között a legjob
bat várhatom tőled. Legyen feledhetetlen, örökké 
feledhetetlen ezen nap előttem. Elevenen emlékez
zem meg róla, valahányszor saját szivem, vagy 
mások rósz példája elcsábítandó volna. Vajha akkor 
teljes erejében keljen fel bennem ezen gondolat: 
Amaz ünnepélyes napon, melyen nyilvánosan újí
tottam s erősítettem meg keresztségi szövetségemet, 
sok tanú jelenlétében, sőt a mindentudó előtt azt 
fogadtam, hogy keresztyén meggyőződésemhez hű 
maradok, és az erény útját el nem hagyom. Vajha 
azon szándékok, melyeket a szent vacsora alkal
mával nyilvánítottam előtted, oh Atyám, tettekbe 
menjenek át! Őrt állandók híven szivem felett, 
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goudolkodandom gyakran erkölcsi állapotom felöl, ol
vasni fogom az örök élet kútfejét, szent igédet, emlé
keztetni fogom magamat kötelességeimre s megeleve
nítem a bennem rejlő szentebb indulatokat az imád
ság által. Mint keresztyén szentségre és üdvösségre 
hivattam Jézus által s arra, hogy mindig bölcsebb, 
mindig boldogabb legyek. A te felügyelésed és 
vezérleted alatt el is érendem magas czélomat. 
ha te lesz velem, embereknek Atyja! Jézusban 
csalhatatlan oktatót és vezért adtál nekem, ő le
gyen az, kihez ragaszkodjam, kinek parancsait 
kövessem, kinek példája s előképe után induljak. 
Ezt fogadtam ma az ünnepélyes napon, melyen 
keresztségemet megerősítem s az ö emlékezetét 
végvacsorájában ünneplém; ezt meg is tartom, 
segélj, oh Atyám, szent lelked által, hogy meg
tarthassam azt. Oh igen. Jézus tudománya és pél
dája legyen egész magaviseletem sinórmértéke s az 
ő érdeme legyen lelkem legfőbb, legjobb vigasz
talása. Te látod szívemet, oh Atyám! te tudod 
őszinte érzelmeimet, melyeket kiontok előtted. Ta
níts tetszésed szerint élnem. Lelked vezessen s ki
sérjen a hit és istenes élet pályáján, mig pályámat 
az öröklétbe vezérled át. Ámen. 
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G-yámintézeti ünnep. 

1. G y ám int éz et í i má d s á g. 

Leborulunk sziued előtt, kegyelemben gazdag 
Istenünk, hogy felkönyörögjünk hozzád kedves evan-
gyelmi liitünknek szűkölködő cselédeiért, egyhá
zunknak azon tagjaiért, kik oly szegények, hogy 
sem templomot nem építhetnek, melyben lakoznék 
a Te dicsőséged; sem iskolát, hogy benne átszállít
hatnák serdülő magzataikra a Te szent Fiadnak val
lását ; sem állandó helyet és lakot és kenyeret nem 
nyújthatnak a Te szolgáidnak, hogy hirdethetnék 
köztünk a béke evangyéliomát, terjeszthetnék igé
det és annak üdvözítő igazságait, s kiszolgáltathat
nák a Te kegyelmed leghathatósb eszközeit, a szent
ségeket. Feltekinthetnénk-e nyugodt lélekkel hoz
zád , szeretet, könyorület nagy és örök Istene, ha 
elfeledhetnők a te apostolod amaz intését : Mig 
időnk van, mindenekkel jól tegyünk ki
váltképen pedig a mi hitünknek cselédí
vel? Kevezhetnők-e amaz ős keresztyének utódaik
nak magunkat, kikről meg van írva : Mindnyá
joknak pedig a kik hisznek, mindenök 
közös vala, jószágukat marháikat pedig 
osztják vala mindeneknek, a mint a szük
ség mutatja vala; ha szerető szivünket s ada
kozó kezünket megvonnók szűkölködő hitfeleinktől? 

1 



— 199 — 

Tartliatnánk-e számot a Te szeretetedre és áldá-
saiira, ba valahányszor Mrét vesszük hitfeleink 
szorult helyzetének, esdő szavát halljuk segédeimért 
való könyörgéseiknek, eszünkbe nem jutnának Szent-
lelkednek az apostol által szivünkre kötött szavai: 
A szentek szükségeire adakozók legye
tek, kiki a mint elgondolta szivében, 
nem szomorúságból vagy kényszerí tés
ből, mert a jókedvű adakozót szereti az 
Isten. 

Mi boldogok vagyunk mi, hogy hivő apáink és 
saját áldozataink által épült templomban imád
hatunk Tégedet; hogy van iskolánk, melyben gyer
mekeink a Te félelmedben neveltetnek, hogy ha Te 
minket apáinkhoz gyűjtesz, itt ezen templomi szé
kekben elfoglalják helyeinket, áldják hamvainkat s 
a Te nagy neved dicsőségét hirdessék firól fira, uno
kákról unokákra. 

Oh add meggondolnunk, oh Atyánk, hogy T e a 
te hatalmasságod szerint megcseleked-
heted, hogy a m i jó kedvünkből való ada
kozásunknak haszna mi reánk térjen, 
hogy mindenekben mindenkor, a meny
nyire szükség bövölködvén, mindenekkel 
való jótéteménnyel is bövölködjünk. Vaj
ha beteljék rajtunk apostolod szava : Osztoga
tot t és adot t a szegényeknek, és annak 
jótéteménye mind örökké megmarad. 
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De ugyau hová, kihez forduljanak is közös hitünk 
felei, ha mi eltaszítanák őket, kik velők a hitben, 
az evangyéliomban, apáink hitvallásaiban s a test
véri közösségben egy test egy lélek vagyunk. 

Ne engedd , oh Urunk, hogy ezen szent egysé
get valaha megtagadjuk, sőt inkább ébresszed fel 
bennünk szenvedő hitfeleink iránt a keresztjéén rész
vétet, hogy midőn a Te szent neved dicsőségére 
templomot, gyermekeik üdvére iskolát építeni szán
dékoznak, mind a Te segédeimül hívásoddal, mind 
vagyonom egy részének feláldozásával örömest moz
dítsam elő vallásos czéljaikat. Add hogy szives 
alamizsnánknak kiszolgáltatása, ne csak a szen
teknek segélje szükségeit, hanem sokak
nak hálaadásukra is legyen az Isten előtt. 
Neked pedig oh Atyánk, ki eddig is csudálato
san segítetted meg szentegyházunkat, s benne az 
üldözések és elnyomatások idejéből diadallal men
tetted meg hitünk és életünk isteni alapját, a te 
szent igédet — legyen hála a te megmond-
ha ta t l an ajándékaidért . Jézus Krisztus a mi 
Urunk által. Ámen. 

2 . Gyámintézeti ének. 

Dallam : Ki csak Istenre dolgát hagyja. 

Meij bül(líi£;i)k mi, oh nagy Jsteii, 
Hogj házailLiati imádhatunk, 
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Hogy Téged templotniinkbaii itten 
Szent énekekkel áldhatunk, 
Hogy itt igéd hirdettetik 
S a két szent szentség küziiltetik. 

Oh juttasd eszünkbe szent Atyánk 
A szenvedő testvéreket, 
Kik szent remcnn3'el néznek reánk, 
Hogy megosszuk sérelinöket; 
Az az ü legfőbb bánatuk, 
Hogy nincs, mint nekünk, templomuk; 

Hogy nélkülözik — mert szegények — 
Az imádásnak templomát 
Es a szellemi vetemények 
Szentelt telkét, az iskolát! 
S kérnek : kik többet vettetek, 
Jó testvérek segítsetek! 

Segítsetek, hogy szent hitünkben 
Megmaradhassunk mind magunk; 
Mind kik ÍVl kincsünk életünkben — 
Jelen és késő magzatunk; 
Hogy megálljunk bizton épen 
Küzdü apáink hitében. 

Segítsetek ! mert árvák vagyunk, 
Nincs a hű nyájnak pásztora; 
Tanítót kér — s mi nem adhatunk — 
Gyermekeinknek tábora. 
Jövel Jézus neveld hitünk! 
Mert nálad nélkül elveszünk. 

Oh bízzatok hitünk cselédi. 
El még bennünk az ősi hit 
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Az Ur, eg^'liáztink feje, védi — 
Kiket jivüjtiitt — szent népeit, 
Mit véletelí, véle tesszük, 
Jutalmunkat tőle vesszük. 

Ebresszd Isten bennünk erűddel 
A szeretet alvó tüzét; 
Hogy a részvétnek szent öröintuel 
Osszuk gyiimiilesét szerte szét. 
S ha egy tag fájdalmi nagyok, 
Gyógyítsák az összes tagok. 



VI. 

NYILVÁNOS ISTENTISZTELET 
ELŐTT ÉS UTÁN. 



Uram, szerelem n le házadban való lakásomat és 
le dicsosígcd hajlékának helytől. 

XXVI. Soll. 8. V. 



Eohászok a templomlia jövetelkor. 
1. 

Uram szeretem a te házadban való 
lakásomat és a te dicsőséged hajlékának 
helyét. Add, hogy midőn ma imádásodban és 
igéd hirdetésében részt veszek, szolgáljon ez lelkem 
üdvösségére s a te szent neved dicsőségére a Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

Jövel Szentlélek lelkemet 
Szenteld meg, segits engemet! 
Hogy népednek buzgósága. 
Szent igédnek hallgatása, 
Legyen áldott s épületes 
Te előtted kellemetes. 

Az isteni tisztelet előtt. 
3. 

Mindenható Istenem, te jelen vagy mindenütt 
hol ketten hárman egybegyűlünk nevedben. Hova 
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is mehetnék a te lelked előtt és orczád előtt hova 
futhatnék. Ha mennybe mennék, ott vagy, ha 
koporsóba vetném ágyamat, ott is jelen vagy. Ha 
oly szárnyaim volnának is, mint a hajnalnak és a 
tenger végső határinál lakoznám is. oda is a te 
kezed vinne és a te jobbod fogna engemet! — Légy 
jelen, kérlek, e nap is közöttünk, melyben buzgó
ságot kereső társaimmal megjelentem a te hajlé
kodban. Táplálj engem mennyei eledellel, mely a 
te igéd s annak igazsága. Szívem nyitva áll előtted 
s te, ki előtt a setétség olyan mint a világosság, 
látod legtitkosabb gondolataimat is. Add, hogy 
szivemből száműzve legyen minden érzelem, mely 
ellenkezik szent törvényeiddel. Add, hogy templo
modban szivem legyen szent lelked temploma s 
ébresszen benne szent szándékokat. melyek soha ki 
ne aludjanak belőle. 

Áldd meg e végre ma is buzgóságom ezen ünne
pélyes óráját, hogy színed előtt számot vetvén ma
gammal , kerüljem a gonoszt és kövessem a jót; 
hogy járván Jézusomnak nyomdokán, hovatovább 
közelebb juthassak rendeltetésem magasztos czéljá-
hoz. Áldd meg buzgólkodásom kezdetét, folytát, 
áldd meg végzetét. szent fiadnak a Jézusnak nevé
ben. Ámen. 

4. 
Hagyd vegyítnein néped énekébe, 
Oh szent Isten, hálahangomat, 
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Hagj'jad áldozatként béiiiulatnoiii 
Templomodban biug^ósáj^omat : 
Mert te jó vagy s jóságod betölti 
Údvvcl a világot s lelkemet. 
Siert te nagy vagj' s felvonod magadhoz 
Szent sejtelmek által szívemet. 

Oh de mert hálámmal fel nem éiem 
Áldásodban bö jóságodat. 
Es csak sejthetem, de meg nem értem 
S ki nem mondhatom nag3'ságodat ; 
Hagyd vegyítnem néped énekébe 
Forró szívvel hálahangomat. 
Hagyjad áldozatként bemutatnom 
Templomodban buzgóságomat. 

Midőn a buzgóság óráiban hozzád emelkedik 
szivem, szeretet Istene: midőn lelkem boldog a te 
közeledben : akkor érzem legteljesebb mértékben a 
keresztyénnek, kinek Atyja vagy, legfenségesb első
ségét s az embernek nagyságát. ki veled beszélni 
bátor, jóllehet csak föld és földdé leszen. Tieid 
vagyunk s ezzel nyitva előttünk az út kegyelmed
nek minden kincseihez. Mint gyermekeid megnyug
szunk atyai karjaidon. Öröm és bizalom, hit és 
remény, erő s bátorság fogják el belsőnket s jó rósz 
napjainkban a megelégedés társalkodik velünk, 
mivelhogy a te birtokod vagyunk. Add, soha ne 
feledjünk tégedet s közeledben keressük a tiszta 
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maradó örömet, melyet a világ adni képtelen. Taníts 
buzgóan s Urunk nevében imádkozni minket, tedd 
fogékonnyá kebleinket azon boldogság iránt, melyet 
a veledtársalkodás nyújt. Nélküled béke nincsen 
itt alant, a lélek az idő káprázati után hasztalan 
fáradoz, a lélek szomját csak te oltod el. Oh vajha 
egészen eloltsad azt, itt és az öröklétben. A te 
erődnek s imádságunknak nyugodjék rajtunk szel
leme. A te szent Lelkedért könyörgünk, mely áhi-
tatosságunk e szent órájában is vezessen minden 
igazságba mintet. 

Szeretetnek Istene, hallgass meg minket s áldj meg 
imádó gyermekidet minket, a Jézus nevében. Ámen. 

6. 
Szellemeknek s csillagoknak atyja 
Es ah'ánk nékünk és Istenünk 1 
Kün nyomozzuk a világ zajában 
A nyugalmat, melj'et nem lelünk; 
De a bekét a fold megtagadja. 
Lelkünk szomját osillapítlan hagyja, 
Es gátolja minden lépteinket. 
Mely te hozzád közclb vinne minket. 

A mulandók gondjait feledve 
S a csalódás játszi képeit. 
Templomodba gyűltünk ízlelendok 
Szent igédnek örök enyheit : 
Add, hogy lelkünk benned elmerülve, 
Nyomdokán fiadnak istenülve. 
Megragadja a hit szent hatalmát 
S feltalálja áhított nyugalmát. 
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7. 

Szentelj meg minket, igazságnak Atyja, mert 
a te igéd igazság! A te igéd megmarad, ha merni}' 
és föld elmúlnak is. Igéd örömünk leend minden
koron, mert a keresztyénnek abban áll fő java, hogy 
hozzád közelget s reménységét benned helyezi. Igéd 
vigasztalásunk leend mindenha. Ezen vigasztalás 
nélkül a vészek között el kellett volna merülnünk, 
de szikla volt az, melyet a veszély napján megragad
ván , elkerültük a kárhozatot. Te magad buzdítsad 
a halandókat, hogy befogadják az igét, mely lei
keiket boldogíthaja , hogy áthatva általa, megtar
tsák azt, szeretetet gyakoroljanak s neked hódoljanak. 
Töltsd be lelkeddel a népoktatókat, hogy isteni 
tisztaságában foganattal hirdessék azt. Buzdítsd a 
szülőket, hogy gyermekeik szíveikbe oltsák. Legyen 
foganatos lelkünkben, tisztítsa keblünket, mint ér
zelmeink s gondolatink vezére. Tegyen alkalmasokká 
a te szeretetedre, mert a ki igédet megtartja, abl)an 
szereteted tökéletes. Foglalkodtassa belsőnket min
den napon; mert boldogok, kik hallgatják és meg
tartják azt. Áldj meg minket, igazságnak Atyja, 
áldd meg rajtunk igédnek hirdetését ez órában is, 
hogy ne csak hallgatói, hanem cselekvői is legyünk 
a te szent igédnek ! Ámen. 

u 
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8. 

Buzgón oinliink porba, oh Teremtő.' 
Magzatid mi szent Atyánk előtt; 
Téged áldunk, a nagj'ot s hatalmast, 
Sorsainkat bölcsen rendelőt; 
Téged zeng a szellő suttogása. 
Téged zeng a villám csattanása. 
Téged áldnak füvek és virágok, 
S a körűled szállongó világoki 

Üdvözítőnk Atyjai légy dicsérve 
Szent fiadért buzgón általunk! 
Es te mássá a legfőbb valónak. 
Kit megváltóként magasztalunk. 
Ki megtörted a bűnnek hatalmát, 
Alkotád az erény birodalmát, 
Számiizéd a vakság éjszakáját. 
Meghozván az erkölcs fénj'hazájátl 

Hozzád szállnak énekink s fobászink, 
Hozzád vágy a megindult kebel; 
Téged sejtünk alkotmányaidban 
Templomunkban légy hozzánk közel; 
Hogy mi múló, mindent elfeledjünk, 
Benned éljünk, hidjünk és leheljünk 
S szent igédnek hirdetése által 
Egyesüljünk hitünk bajnokával! — 

i 

9. 

Egybegyűltünk templomodban, oh Isten, lélek
ben és igazságban imádandók tégedet. Te ki a szi
veket vizsgálod és ismered, te tudod, mily állhat-
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lanok azok s mint a habok a szélben, oly ingadozók. 
Igazgassad elménket szent Lelked hatalmával, hogy 
akadály nélkül társalkodhassunk veled, mint szel
lemek a szellemek atyjával. Töltsd be lelkeinket 
szent buzgósággal, hogy hozzád könyörögjünk, té
ged dicsérjünk és hálánkkal bizonyítsuk be, hogy 
gyermekeid vagyunk. Áldd meg e végre áhitatos-
ságunk ezen óráját is, hogy segedelmed által, böl-
cseségben, lelki üdvös ismeretben és szent erény
ben gyarapodjunk. Bocsássad meg a mi bűneinket 
a te szent Fiad a Jézus érdemeiért s fogadj gyerme
keiddé általa. Nyissad meg kebleinket igéd hirde
tésének, hogy befogadván azt, gyümölcsöket terem
hessünk , míg lejárván életünk , megjelenünk előt
ted , hogy vég nélkül imádhassunk tégedet az örök
létben. Ámen. 

10. 

Kegyelemnek Istene és Atyja! hálát adunk ne
ked teljes szivünkből, hogy felvirasztád reánk nyu
galmadnak szent napját, emléknapját mind azon 
jóság és könyörületnek, melyet alkotásod, megvál
tásod és szentelésed által tanúsítál irántunk. Te
gyed e napot, kegyelmed által a nyugalom isteni 
napjává. Szentelj meg lelkeddel, hogy neked szen
telhessük azt; lakozzál és nyugodjál bennünk, hogy 
mi is benned nyughassunk. Tisztíts meg minket 

14* 
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minden erkölcsi szennytől s bocsássad meg a mi bű
neinket, hogy ne csak ma, hanem éltünk mindennap
jain, testünk s lelkünk neked legyen szentelve; hogy a 
hétnek munkái között is szivünk a békét benned 
lelje fel s egész életünk fertőzetlen istentisztelet 
legyen, te előtted Urunk és Atyánk. Add meg a te 
szent fiad a Jézus Krisztus iránti hitünkben azon 
nyugalmat, melyet a világ adni képtelen; vigasz
talj meg az időnek viszontagságai s bajai között, 
az öröklétnek reményével s ha egykor napi mun
kánktól elhivandasz, engedj bejutnunk néped nyu
galmába. Jézus Krisztus a mi Urunk által. Ámen. 

^ 

Istentisztelet után. 

1. 

Elnémult a hívőknek éneke és szent igéd hirde
tésének hangjai, ámde mindenik jótevőleg visszhang
zik keblemben. Érzena, hogy általok más emberré 
lettem, hitem erősebb, szeretetem forróbb, remé
nyem szilárdabb. Érzem, hogy igéd meghatotta 
lelkemet és betöltötte vallásos erővel, mely fentar-
tandja üdv és veszély között. Érzem, hogy a bún 
gyűlöltebb előttem, a keresztyén erény annál éde
sebb. A buzgóságnak lelkesítő hatalma, kiragadott 
a mulandóságból, melynek előbb csüggtem képein 

# 
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s közelebb emelt hozzád és üdvözült népeidhez és 
megismerteté velem méltóságomat és rendeltetése-

. met. Rendeltetésem pedig hozzád mindinkább hason
lóvá lenni s ezen hasonlatosságot kifejezni minden 
érzelemben, minden szóban, egész magaviseletem
ben. Tisztábban állnak előttem mától fogva azon 
utak. melyek ezen czélomhoz vezetnek, mert tem
plomodban bővebb oktatást nyertem felölök. Add. 
oh ITram s Istenem , hogy ezen utakat soha el ne 
tévesszem, hanem járjak rajtok, míg hozzád vezet
nek. Add, hogy azon szent érzelmek. gondolatok, 
szándékok, melyek házadban keletkeztek bennem, 
átkísérjenek házi és polgári életem minden viszo
nyaiba s azzal háláljam meg az itten nyert oktatást, 
hogy általa mindig jobbá, bölcsebbé, jámborabbá, 
előtted mindig tetszöbbé lehessek, míg oda jutok, 
hol életem örök élettel váltatik fel. Ámen. 

2. 

RoUlog a ki hallgatja 
Es megtartja szent igédet; 
Atyánk, áldások atyja! 
Nyujtsd e végre szent erődet, 
Hogy liallott igéd javítson. 
Ha osüggednénk bátorítson. 

Nj'oind azt mélyen szivünkbe, 
Hogy örök kincsünk maradjon 
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S gyakran ingó hitünkbe 
Bátüiitó reménj-t adjon; 
Mig Icfoi^'ván itt életünk : 
Ott dicsőbb fényre ébredünk. 

3. 

Jóságos Isten! ki igéd által bölcseségre s bol
dogságra vezérlesz engem, add, hogy hirdetése áldva 
legyen rajtam. Engedd, hogy az igazság világos
sága tévelygésemet elűzze, isteni ereje gonosz indu-
latimat legyőzze, a jótettek csiráját termékenyítse s 
úgy hasson bennem s általam, hogy ne csak itt, 
hanem mindenütt és életem minden pillanatában 
úgy gondolkozzam és cselekedjem, miként az itt 
gerjedt szent ingerek s szent feltételek kívánják. 

Jóságos Istenem! add, hogy szent igéd áldva 
legyen millió embertársaimon, kik azt ma hallják 
s hol hirdettetik. Vezéreld általa a tévelygőket az 
igazsághoz, a vétkezőket az erényhez. Tedd vigasz
talásává az Ínségeseknek, vidámságává a betegek
nek és a haldoklóknak, áldásává mindazoknak, kik 
lelkiképen velünk rokonok. 

Szent igéd, oh Isten, oszlassa el hovatovább a 
sötétség hatalmát s imádóidat egyesítse hitben, szi
lárdítsa az üdvös reményben. Engedd e végre, hogy 
egyházadnak oktatói mindenkor úgy tanítsák azt, 
miként legüdvösebb leend s legépületesebb a hall
gatókra nézve. — Könyörgünk oh könyörülő Isten, 
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i földnek minden királyiért s fejedelmiért: neve-
?etesen saját uralkodónkért. Töltsd be őket szent 
lílkeddel, hogy mint szolgáid akaratodat hiven tel-
jtsítsék, országodnak, az igazság és erény országá-
mk javát szorgalommal mozdítsák elő s dicsőségö-
bt s boldogságokat alattvalóik jólétében keressék. 

Neked kegyes Istenem s a te atyai bölcs gond
viselésedbe ajánlom minden embertársaimat, egyik 
fódsarktól fogva a másikig, hit, nemzet és nyelv 
kilönbsége nélkül. Tekints kegyelemmel és könyö-
rüettel mindnyájunkra alá; ne legyen távol sege-
demed tőlem, hatalmas karjaid fedezzenek, lelked 
veessen minden jóban engem s a bölcsek és jók szá
rat naponként gyarapítsa köztünk, szent íiad a Jé-
ZB Krisztus által. Ámen. 

4. 

' Ismét megtanultam igédnek hirdetéséből, oh 
Ayám. hogy ránk nézve csak egy fő jó van, a te 
orzágod és országadnak igazsága. Oh add tehát, 
hqy országod eljőjön hozzánk. Óvjad egyházadat, 
álittől és hitetlenségtől. Tartsad fen igéd hirde
tett közöttünk. Ajándékozzál egyházadnak szolgá-
ka és oktatókat, kik hivatalaikat betöltsék. A föl
diéből ne adj többet, ne adj kevesebbet, mint a 
m»nyit lelkünk kára nélkül bírhatunk. Áldd meg 
föh hivatásunkat, hogy az örököt szerezhessük meg 
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beune. Vezéreld a tudományt, hogy a te igazságO' 
dat keresse és dicsőségedet hirdesse. 

A tévelygőket vezessed az igazság utjára. 
csüggedöket bátorítsad. A haldoklóknak mutasi 
meg mennyedet. 

Hallgassad meg fohászimat, oh Atyám s eil-
gedd, hogy azon jó, mit itt szivembe befogadtaif, 
állhatatosan megmaradjon bennem. A te szent fia 
a Jézus Krisztus nevében hallgass meg engeme 
Ámen. 

Jézus Krisztus Atyja és általa mindnyájunkn; t 
Atyja! Legyen dicsőség neked atyai adományai 
gazdagságáért, különösen pedig minden lelki jóé:, 
mellyel megáldottál minket Jézus Krisztus áltí, 
Adj itt és mindenütt hű lelki tanítókat, készség? 
hallgatókat; hűséges cselekvőit igédnek. Ne hag 
jad annak világosságát kialudni közöttünk, st 
világítassad azt minden szivekben, hol csak a fi 
dön emberek lakoznak ! Te tudod oh Uram, 11 
uralkodik a sötétség a népek között, add, hogy Ví 
ülnek a halál sötétében, kiszabaduljanak a na-
világra, hogy szent lelked kiöntetése egyetens 
legyen. 

Áldjad meg rajtam ezen bevégzett óráját î a 
buzgóságnak és szent igéd hirdetésének. Add, hoy 
az üdvös benyomásokat átvigyem innen teljes éi-
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tembc és gyümölcsöztessem a hit, szeretet és remény 
mezején. Add, hogy járjak szüntelen te előtted s 
•szent fiadként boldogságot alkossak enyéim es tár
saim között: mig oda jutok, hol kegyelmed szerint 
elveendem életemnek jutalmát a Jézus Krisztus 
által, ki veled él és uralkodik mind örökön örökké! 
Ámen. 

6. 

Dicséret és magasztalás neked, kegyes Istenünk 
és Atyánk, hogy ma is kegyelmesen oktatál, vigasz
talál és vezérlél minket a te szent igéd által. Mi 
bőven áldottál meg engemet evangyéliomoddal ifjú
ságomtól fogva ekkorig! A te igéd tökéletes és meg
vidámítja a szivet; Ígéreteid örvendetesek s öröm
mel töltik el a kebelt; parancsolataid a mi vilá
gosságunk az öröklét felé vezető utón. Szent Atyánk, 
szentelj meg minket a te igazságodban. Add, hogy 
mindnyájan megőrizzük azon üdvözítő ismeretet, 
melyet sziveinkbe ültetél e napon. Gyámolíts min
ket a te szent lelked által, hogy jó feltéteinkhez 
hívek maradjunk, melyeket ez napon fogadánk ma
gunkban. Add, hogy a hallott igének gyümölcsei 
egész életünkben mutatkozzanak s add, hogy ezen 
idő szenvedési közt is, nálad keressünk vigasztalást, 
segedelmet, menekvést. Mert te nem hagyod el 
azokat, kik te benned bíznak; te megáldod azokat, 
kik téged szeretnek. Ám maradjon tehát a te igéd 
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szivünk gyönyörűsége, jó és rósz napjainkban, míg 
a kisértések ideje után mennyei országodba jutunk, 
hol a boldogultak és az angyalok társaságában mind 
örökké dicsérünk tégedet! Ámen. 

7. 

Szent Isten, könyörületnek Istene! Te meg
mutattad nekünk a te igédben, hogyan kelljen a te 
akaratod és tetszésed szerint járnunk. Hálát adunk 
ezért teljes szivünkből neked és kérünk tégedet, 
hogy soha ne veszítsünk szemeink elől és sziveink
ből tégedet, hanem az irántad és testvéreink iránti 
szeretetben gyarapodjunk naponként. Ébressz fel 
minket, hogy minden istentelenséget kerüljünk s 
ártatlanul és istenfélőén éljünk e világban. Adjad 
különösen, hogy Urunkat a Jézus Krisztust, min
denkor előképünk gyanánt tekintsük és nyomdokait 
kövessük. Add, hogy az istenfélő kegyességnek ez 
utján, megnyerhessük a bemenetelt örök dicsőséged 
hajlékához, melyet a te szent fiad. Urunk és Üdvö
zítőnk készített nekünk. Ámen. 

Hála, dicséret és dicsőség legyen neked legjobb 
Atyánk a mennyben, azon megbecsülhetetlen jó
téteményedért , hogy a te szent igédet hallhatjuk. 
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al)ból világosságot, a jólioz erőt, szívbeli nyugal
mat és vigasztalást meríthetünk. Oli vajha ezen Te 
icfédet és annak hirdetését mindenkor szeressük, 
ügyelemmel hallgassuk, akaratodat általa megis
merjük s teljes életünket ugy rendeljük el, hogy az 
•a Te szent és jó akaratodnak hűséges követése le
gyen. Add, hogy ne legyünk feledékeny hallgatói 
hanem hű cselekvői a te szent igédnek, hogy bol
dogok legyünk ilyetén cselekedetünkl)eu. Add hogy 
azon szent szándékokat, melyeket templomodban a 
Te Szentlelked él)resztett fel bennünk ne csak meg
őrizzük lelkeinkbeu, hanem ki is fejezzük életünk
ben, üdvösségül magunknak, dicsőségére a Te 
szent nevednek. Ámen. 

íohászok a templomból kimenetelkor. 

1. 

Szent Istenem! Hálát adok neked, hogy a te 
szent akaratodat ma is kijelentetted nekem s alá
zattal kérlek tégedet, erősítsed meg bennem a te 
igédet és annak hatását, hogy azt tiszta és jó szív
vel megtartsam és gyümölcsöt teremjek a Jézus 
Krisztus által. Ámen. 
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Legyen áldott hirdetése 
Szent igédnek Istenein, 
Add 
Szent hűsé 

a biizgósá g3'iimölcsét 
el cirzencin. 

Hog3' inig éltetsz engemet 
Megtartiiassam hitemet, 
S elnyerhessem koronáját 
Ha végzem a fiildi pályát. 



VII. 

URVACSORAI ELMÉLKEDÉSEK 
ÉS IMÁDSÁGOK. 



Valahányszor c kenyeret eszitek és e poharat 
isszátok, az Ür halálát hirdessétek, miglen eljövend. 

i. Kor. ii, 26. 

t 

4 



TTryacsorai elmélkedések. 

1. Ezt míveljétek az én emlékezetemre. 
(Luk. 22. 19.J 

Krisztus Urunk szent vacsorájával kivánok élni. 
ugyan tudom-e, mit akarok tenni ? Szabad-e nem 
tudnom e szentségnek magas czéljait? Szabad-e 
azokhoz hasonlítanom, kik vagy merő szokásból, 
vagy a keresztyéntelen név elkerülése, vagy egyéb 
mellékes czélok miatt járulnak az Ur asztalához, 
elfeledvén, hogy a ki ama kenyérben és pohárban 
méltatlanul eszik és iszik, kárhozatot eszik és iszik 
önmagának? Nem, — ezekkel tartanom nem szabad! 

De hogyan ismerkedhetem meg ezen szentség 
jelentésével legczélirányosabban ? — Bizonyosan 
úgy, ha itt is a hiendök és teendők kútfejét, a szent
írást választom útmutatóul s abból általában azon 
körülményeket olvasom ki, melyek ezen szentségnek 
szerzését megelőzték, kisérték, vagy követték, külö
nösen pedig Urunk azon szavait és tetteit, melyek
kel szent vacsoráját szerzé. 

Ám emelkedjél ki tehát, oh szivem , a napnak 
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gondjai és terhei közöl s emelkedjél át amaz utolsó 
estnek óráihoz, hol Üdvözítőm övéi közt mulat, hogy 
hallgatván bizalmas beszédeit, emlékezetét ünne
peld Uradnak! 

Mert Urunk szent vacsorája Urunk em
lékezetének ünnepe! 

A nap leuralkodott s az Ur az ó szövetség Pas-
sah ünnepén, az eldödöknek szokása szerint, tanít-
ván3'aival esti étkezés végett összeült. Az ő napja 
is lemenendü vala s a legkeserűbbet, a közel halált 
kellett megízlelnie, hogy általa be legyen fejezve a 
nagy munka. Az éj közelgett. Megjelent az óra, 
melyben Gethsemane kertében megjelennie s elle
nei kezébe kellett esnie. Mielőtt e nehéz utat meg
kezdené még néhány búcsúszót intéz tanítványaihoz. 

Szól megindulva s ünnepélyesen : „Vágyva 
vágytam ezen húsvéti bárányt megenni 
veletek, előbb hogysem szenvednék. Mert 
mondom nektek, én többé a szőllőtőnek 
gyümölcséből nem iszom, mígnem Isten
országa eljövend." És vévé a kenyeret és hálá
kat ada, mondván : „Vegyétek és egyétek, ez 
az én testem, mely éret te tek adatik; ezt 
miveljétek az én emlékezetemre." Mintha 
mondaná : így fog nem sokára az én testem is meg
töretni a halálban : így adom én magamat nektek s 
értetek, így szeretlek én titeket; szeressetek ti is enge
met s emlékezzetek rólam, ha nem leszek többé veletek. 
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Ekkor vévé a poharat, hálákat adott s nekik 
adván azt, szóla : „Vegyétek el és igyatok 
mindnyájan belőle." Mintha mondaná : így 
folyand nem sokára vérem értetek, ha a keresztfán 
a világ bűnéért függni láttok. 

De épen ebből, mi rája és tanítványaira nézve 
a legszomorítóbb lehetett, vigasztalást készít magá
nak és nekik; szeretettel teljes szive fájdalmas halá
lának örvendetes következményeivel vigasztalja bús
lakodó barátait. „Mert ezen pohár, úgymond, 
amaz új szövetség az én véremben, mely 
érettetek és sokakért kiontat ik bűnöknek 
bocsánatára." Mintha mondaná : Az én halá
lom sokaknak élete és váltság a bűnök igája alól, 
melytől szabadulás eddig nem vala; halálom egy 
uj vallásos szövetségnek pecsété, melynek árán a 
megtérő, a magát igazán megjavító bűnösnek Isten 
kegyelme, bűneinek bocsánata biztosíttatik. 

De mindezt a tanítványok sejték talán , de nem 
értették. Nem akarák hinni, mivel nem tudott sze
rető szivök megbarátkozni azon gondolattal, hogy 
imádott mesterök elragadtassék tölök. Azonban az 
Ur halála bekövetkezett, az Ur az ellenek által fel
áldoztatott. De a midőn ismét visszaadatott tanít
ványainak, midőn sírja zárai megnyíltának s diadal
masan kijött a halálból; ekkor nyíltak meg az ő 
szemeik s az előbbi fájdalmas vacsora örömnek 
vacsorájává változott, mert most látták át Jézus-

15 
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nak világboldogító nagy tervét, ki itt alant Isten 
országának, az igazság, erény és üdvösség országá
nak alapját veté meg. Azon vacsora, mellyel Jézus 
közel halálát tudata velők, oly vacsorává lett, mely
nél Jézus haláláról emlékeztek meg. Ily értelem
ben ünnepelték azt az első tanítványok, ily értelem
ben szállott át az első és késő keresztyénekre mind 
e napig, hol mind azok , kik Jézus nyomdokán ki
vannak járni, oly czélból egyesülnek, hogy emlé
kezetét megújítsák magokban, emlékezete által 
hozzá közelebb járuljanak, vele egyesüljenek s a 
vele kötött de annyiszor felbontott szövetséget meg
erősítvén, abban mind végig megmaradjanak. 

Ha elközelg a fájdalmas évnap, mely eszembe 
juttatja azon szerettem kedvesem halálát, ki nekem 
ez életben örömem, vigasztalásom, példám, okta
tóm s leghívebb barátom vala, nem esik-e ez jól 
szivemnek, ha könnyezném is ; nem élvezek-e meny-
nyei örömet, ha emlékezetét, hogyan szólt ha kér
tem, hogyan vigasztalt ha sirtam, hogyan segített 
ha szenvedtem, hogyan oktatott ha tévelyegtem, 
ha mindezt megújítom magamban? S nem kétszer 
sőt többször szentebb öröm, vigasztalódás s lelki 
nyereségben részesülök-e, ha a te szent vacsorád
hoz járulván, oh Üdvözítő Jézus, általa megemlé
kezem életedről és halálodról, örömeidről és szen
vedéseidről, parancsaidról és tetteidről, szereteted
ről és könyörülő lelkedről ? Oh vajha ezen emléke-
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zet feiköltse bennem azon bűneim érzetét is, melyek
kel rólad és szövetségedről megfeledkezem; vajha 
ezen emlékezet emlékeztessen bűnös voltomra, hogy 
megtérvén, kegyelmedet s bűneimnek bocsánatát 
áhítsam; vajha ezen emlékezet újjá szülje lelkemet 
s egyesítsen szorosabban veled lelkem lelke, éle
temnek élete, hogy ezentúl soha többé el ne távoz
zam tőled, hanem hogy szivemben lelked lakozzék 
s vezéreljen engem a te nyomdokodon, az igazság 
és szentség, a hit és erény, a boldogság és boldogí-
tás örök útain! Ámen. 

2. Ha ezeket tudjátok, boldogok lesztek, ha cselek
szitek azokat. 

•Ján. 13, 17.; 

János, Urunk szeretett tanítványa, egy oly tet
tét beszéli el Jézusnak, mely két tekintetben nyo
mós minden hivő, de kiváltképen a szent vacsorával 
élni kivánó keresztyénre s igy rám nézve is. Az 
első tekintet az, hogy Megváltónk ezen tettet, t. i. a 
lábmosást, közvetlenül az ő imént szerzett vacsorája 
után vitte véghez, mintha ezt annak kiegészítő ré
sze gyanánt kívánta volna vétetni. A másik tekin
tet pedig az, hogy ezen tettében az embereknek a 
kölcsönös lábmosás parancsolatát adá. mely mind 
jelentése, mind nyilatkozása. mind pedig jutalma 
által annyira nyomós, hogy az Ur asztalához járu

ló* 
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lásomkor nem lehet magamra és állapotomra alkal-
mazólag nem elmélkednem felette. 

János evangyéliomi egyszerűséggel így irja le a 
történetet : A Imsvét ünnepe előtt tudván Jézus, 
hogy eljött legyen órája, melyben e világb(51 Atyjá
hoz átmenendő volna : mivel mind végig szerette 
övéit, a végvacsora után, felkelvén, letette köntö
sét és kend(3vel körülövezte magát. Aztán vizet 
öntvén a medenczébe, kezdé mosni tanítványainak 
lábait és megtörölgetni a kendővel. A mint Simon 
Péterhez jővén, ez szóla neki : Uram, te mosod-e 
meg az én lábaimat? válaszola Jézus : Most még 
nem tudod mit teszek, de nem sokára megtudan-
dod. S midőn Péter tovább is vonakodnék, szóla 
neki Jézus : ha meg nem moslak, nem leszen sem
mi közöd hozzám. Mire aztán Péter örömest mosatá 
meg lábait. Végezvén pedig e munkáját Jézus, is
mét leüle az asztallioz velők, mondván nekik : Tud
játok-e mit míveltem veletek ? Ti mesternek és ur
nák neveztek engemet és jól teszitek, mert az vagyok. 
Ha tehát én mester és ur létemre megmostam lábai
tokat , nektek is meg kell mosnotok egymás lábait; 
mert példát adtam nektek, hogy miként én cselek-
vém veletek, ti is ugyan azt tegyétek. Bizony bi
zony- mondom nektek, a szolga nem nagyobb az urá
nál, sem a követ annál, ki elküldötte öt. „Ha eze
ket tudjátok, boldogok lesztek, ha cse
lekszitek azokat." 
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A szeretetnek azon neme, melyet itt Urunk 
tanítványainak szívökre köt, sokban különbözik 
azon szeretettől, mellyel mi emberek szoktimk vi
seltetni egymás iránt. A mi szeretetünk rendszerint 
olyan, melyről egy helyen így szól az ür : Hacsak 
azokat szeret i tek, kik t i teket szeretnek, 
mi különöset tesztek; mert mi csakugyan csak 
viszontszeretet reménye mellett szeretjük egymást 
s jót teszünk felünkkel, mivel azt várjuk, hogy 
majd ö is jóval fizet. Itt azonban többet kivan tő
lünk az Ur, azon szolgáló szeretetet sürgeti, mely 
félre tesz minden különbséget, nem remél semmi 
jutalmat, hanem abban leli fő üdvét, hogy szeret. 
A mint szeretett, már jutalmát is vette. Azon sze
retetnek példáját adja Urunk, melynek czélja az, 
hogy szolgáljon mindenkinek, kinek szolgálatára 
szüksége van s úgy adja magát oda mások javáért 
mint Krisztus, ki szolgai alakot öltött magára és 
emberré lőn s mint ember találtatott, hogy szol
gálata által üdvösségünket eszközölje. 

Hogyan szokott nyilatkozni a mi szeretetünk ? 
Bizonyos tettekben, alamizsnában, segedelemben, 
jótéteményekben s azt hisszük, hogy a jézusi nagy 
szeretet követeléseinek eleget tettünk mindezekben. 
Mily csalatkozás! Hisz, ha ezek volnának a jézusi 
szeretet csalhatatlan jelenségei, ugy épen Jézus nem 
gyakorolhatta volna az igaz szeretetet, minthogy 
az, kinek nem volt helye, hova nyuga-
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lomra l e h a j t o t t a volna fejét , sem alamizs
nát, sem egyéb adományokat nem osztogathatott, 
így tehát ezen s hasonló egyes tetteink gyakran 
nem egyeljek, mint fényes czégérek, melyek mögött 
tisztátalan önhaszou, nyereség. hiúság s egyéb 
keresztyéntelen vétkek lappanganak. Jézus térdeit 
a lábmosásnál, a r é szvé t , a kendőzet len 
i s t e n i i n d u l a t , a szives j ó a k a r a t hajtották 
meg. Felvéve részvétébe mindeneknek örömét és 
fájdalmát, s ze r t e j á r t és j ó t t e t t s mások 
boldogítása volt kenyere, élete, mindene. 

De ah! a milyen magas, oly örömtelen. oly 
jutaimatlan szokott lenni ezen szeretet! így fohász
kodik gyakran a lialandó. Jézus nem j u t a l o m é r t 
szerette az embereket, de nem szeretett j u t a l o m 
né lkü l . Midőn tanítványainak megmosta lábait, 
egyszersmind egész szívókét meghódította s ők élet
ben és halálban átadák magokat neki, mely átadás 
főoka Péter azon szavaiban nyilatkozik : ne csak 
lábomat, hanem fejemet és kezeimet mossad meg, 
ha ugy tetszik néked, oh Uram. És ha ilyen szere
tet által emberi sziveket nyerek, hogy egyszersmind 
a mennynek nyerhessem meg őket, ne szeressek-e 
Jézusom gyanánt ? S lia szeretetemmel nem von
hatnék magamlioz egy szivet is. feledjem-e Meste
remnek amaz isteni szavát: Adni. mint venni, sok
kal boldogítóbb. 

Üdvözítő Jézus, az élő Isten fia I érzem. hogy 
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a te szent vacsorád az emberszeretet legszebb ün
nepe. Nyissad meg lelkemnek szemeit, hogy tisz
tán láthassam, mi gyakran tértem el szereteted 
nagy példájától, mi gyakran szerettem másokl)an 
magamat, hasznomat, világi hiúságomat, a helyett, 
hogy szerinted szeretetem czélja, eszköze, mindene 
egyedül a szeretet lett volna maga. Oh érezem. 
Uram. hogy a szeretet helyett harag és gyűlölség, 
irigység és káröröm dúltak keblemben, s távol ej
tettek tőled, ki kegyelmeddel, hosszútüréseddel s 
áldásaid sokaságával szerettél engemet. Bűneim 
érzetél)eu eszeml)e jutnak ama szavaid : „Ha fel
viszed az o l t á r r a a te a j á n d é k o d a t és 
eszedbe j u t . hogy fe lednek bos szúsága 
van e l l ened , h a g y d o t t az o l t á r n á l a te 
a jándékoda t s menj el s béké l j meg e lőbb 
a te e m b e r t á r s a d d a l s ugy hozzad fel a 
te a j á n d é k o d a t i " Oh igen. előbb hogysem asz
talodhoz vinném szivem legtisztább ajándékát, sze
retetemet irántad, kibéküleudek mindazokkal, kik 
megsértettek engemet, kik megsértettek általam,. 
hogy méltó vendég legyek előtted , oh Uram! hogy 
száműzve szivemből minden indulatot és szenvedélyt, 
mely a te szereteted szent öszhangzásához nem ille-
'it'k. veled egyesüljek s a te szent lelked ihletése 
által megújuljak s szövetségemet megerősítsem ve
led. Add, oh Megváltóm és Üdvözítőm, hogy vacso
rádban társaim iránti szeretetemnek szent ünnepét 



üljem s a mint ebben naponként erősbülni, szilár
dulni fogok, ugy növekedjem az Atya és Tiú iránti 
szeretetben is, hogy igy bűneim bocsánatát remél
hessem s igaz buzgósággal s törödelmesen imádkoz-
hassam : „Bocsásd meg a mi b ű n e i n k e t , mi-
képen mi is m e g b o c s á t u n k e l l e n ü n k vét-
k e z t e k n e k l " Ámen. 

3. Maradjatok bennem és én bennetek. 
(Jiin. (3, i.) 

A haldokló atya vagy anya, egybegyűjti maga 
körül gyermekeit, hogy még egyszer megáldhassa 
őket s szívökre kösse kiváltképen azt, mit általok 
halála után leginkább kivan teljesítetni. Ily hal
doklóhoz hasonlít Urunk, a halállal szemközt, mely
hez minden pillanat közelebb viszi. Egész életén 
keresztül nem szűnt ugyan meg, oktatni, vigasz
talni , felvilágosítani tanítványait; de a mint földi' 
hatásának határai közelítenek, intéseit s biztatásait 
sokszorozni látszik. S valamint a közelgő elválás 
szerető aggodalmát öregbíti, ugy neveli az a tanít
ványok lelkében a fogékonyságot is mindaz iránt, 
mit imádott mesterüktől hallanak és látnak. 

A végvacsorát már megtartotta velők, lábait 
megmosá tanítványainak s noha amabban emlékeze
tét , emebben az emberszeretet s kölcsönös részvét 
szent törvényét, mintegy láthatóvá tette, még min-
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dig ujabb és ujabb igazságokat közöl velők, szoro
sabb viszonyba hozandó őket egymással és magával. 
,Mar adj á tok bennem' ' úgymond kevéssel ha
lála előtt, „és én benne tek . V a l a m i n t a sző
lővessző nem t e r e m h e t gyümölc sö t magá
tól, ha nem m a r a d a tövön , ugy t i sem, 
ha nem m a r a d t o k bennem. Én vagyok a 
szőlőtő, t i a szőlővesszők. A ki bennem 
marad, én is a b b a n , az sok gyümölcsö t 
terem, m e r t n é l k ü l e m nem t e h e t t e k sem
mit." 

Hányszor nem tapasztaltam életemben, hogy 
valahányszor elfeledtem Istent és törvényét s elfe
ledtem Jézust, ki az Istenség élő törvénye, hason
mása és üdvösségem legjobb eszközlője, ugyan annyi
szor elfeledkeztem kötelességeim, méltóságom s ren
deltetésemről is. Czél és irány nélkül bolyongtam 
s a mit kerestem, nem leltem sehol : az örömet 
Istenben és a sziv nyugalmát. A mint e vagy ama 
csábítással s hatalmas ingerrel találkoztam utamon 
vagy belsőmben, átadám magamat gyarlóan és vakon, 
mivel nem volt sem mellettem, sem bennem, olyan 
őr, ki a botlástól megóvhat vala. Ha visszapillan
tok csak azon időre is, mely az óta folyt le, hogy 
utószor járultam az Ur asztalához, azt vallja ben
nem a lelkismeret, hogy sok megbánni valót követ
tem el, mely váddal kel ellenem és magamat meg
vetni s Istenem kegyelmét keresni kényszerít. 
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Ellentálljak-e ezen késztetésnek, a szent lélek 
ezen sziízatának bennem ? Oh azon ritka órákban, 
hol hitem erejével. Jézusom segedelmével s az evan-
gyéliom világával szivemben, a gonosznak ellent-
állni s lelkem tisztaságát megóvni l)irtam : mi vé
getlen nyugodt, mi boldog valék! Veszteség és gúny, 
betegség és üldözés között megtartám a szent békét 
szivemben, mert bizodalmamat Istenbe vetem s Jézu
somra, mint legjobb barátomra támaszkodáni. Min
den elhagyott, o hű maradt hozzám, mivel hozzá
tartottam magamat. Mosolygva álltam a vészek 
között s nem ingadoztak a vétek ostromában lál)aim, 
mert hitem és reményem, erőm és támaszom a Meg
váltó vala. Mi boldog valék ekkor ! Vajha ismét fel
lelhetném ezen elvesztett boldogságomat 1 

Lehető-e ez ? Kemélhetem-e. ^ogy én bűnös és 
tisztefeledt ember, a bűntelennel ismét egyesülhes
sek? M a r a d j a t o k bennem és éu benne tek ! 
De én nem maradtam benne az Istenség égi köve
tében. Hogyan térjek ismét vissza hozzá V Ha vele 
egyesülni vágyok, az akadályokat kell megszüntet
nem, melyek a hozzáközelítést, a vele eg3'gyé léteit 
gátolják. Ki kell magamból irtanom mindent, mi 
Megváltóm közeléhez nem illik. — az önbizakodást, 
mely saját gyarló eszem után indulva, az égi 
segedelem szükségét nem érzi: a világi mindennapi 
gondokat, melyek lelkemet a fold múlandóságaihoz 
kötik s nem engednek az üdvek üdvéhez feltekinte-
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nem; a bűnöket, melyek elszakítnak attól. kinek 
szájában szidalom nem találtatott, kiben bűn nem volt, 
kiben az örök Isten megnyugodott; a haragot és gyű
lölséget s a szeretetlenség minden indnlatát, melyek 
miatt megszűntem igaz tanítványa lenni annak, ki azt 
mondta vala: arról fogják megismerni, hogy én ta
nítványaim vagytok, ha egymást szeretitek. 

S lehet-e valami, mi ezen egyesülésre inkább kész
tethetne, mint Urunknak szent vacsorája V Hisz itt, 
ha lelkemmel ennek egész becsét fontolom, el kell 
merülnöm Jézusom egész életének buzgó szemléle
tébe. Előttem lengenek, angyalok gyanánt, élete 
és halála, tettei és érdemei, örömei és szenvedései, 
a jászol - bölcsűtői kezdve a keresztig, melyen 
bűneimért kiontotta vérét. a sírig. melyből a ha
lálon győzve, diadalteljesen új életre viíadt. 

Az emberiség legszentel)b barátja s nekem is 
legfőbb jótevőm, üdvözítő Jézus! Te vagy a szőlőtő 
s nekem a szőlővesszőnek kellene lennem rajtad, 
liogy az élet nedvét, a szellemi táplálékot, az erőt, 
a gyarapodást tőled vegyem: hogy veled egyesül
ten, megvessek mindent, mi kárhozatba vinne, lel
kem röptét gátolná s megfosztana azon l)oldogság-
tól, hogy a te megváltottadnak. a te gyermekednek 
érezzem magamat. Nálad nélkül nem teremhetek 
gyümölcsöket, ugy mint a vessző nem, mely a sző
lőtőről levágatott; veled ellenl)en gazdag lesz éle
tem a szent lélek gvmmölcseiben, melyek az Atya 



— 236 — 

előtt kedvesek. É r z e m , hogy né lkü led nem 
t e h e t e k s e m m i t , hogy Istenem és czélom meg
ismerésében a világosság, tisztem teljesítésében az 
erő, az erény követésében a példa, méltatlanságom 
s vétkeim között a bűnbocsátó kegyelem tőled és 
általad az Atyától jő, ki benned van és te ő benne. 
— Add, hogy ezt megismerjem s ezen leverő és 
emelő öntudat vezérelje hozzád és asztalodhoz min
den lépteimet. Add, hogy elpártolásomat szivem 
szerint bánjam s áhítsam érdemeid malasztját, me
lyek megszerzendők szerető Atyámnak elvesztett 
kegyelmét. Fogadást teszek előtted, oh Uram, hogy 
hozzád csatlakozom hívebben és egészen, hogy szi
vemet neked egészen átadom, hogy sem magasság, 
sem mélység, sem élet. sem halál el nem 
szakasztanak a te szeretetedtől. Xe vess el 
engem szemeid elől, sőt fogadj be engemet irgal-
masságodba s add. hogy megtérő szándékomat meg
tarthassam s valósággá tehessem. Add, hogy mind 
végig benned maradjak és te^ bennem, hogy ama 
nagy napon megállhassak itélő széked előtt s elnyer
hessem a halálig híveknek koszorúját. Ámen. 

4. Olyan indulat letji/cii bennetek, mint volt Jézus 
Krisztusban is. 

Akárhova tekintek, mindenütt a mulandóság 
képeivel találkozom. A mit enyémnek mondok, 
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csak ideigleii moudliatom annak, vagy én szakadok 
el tőle, vag3' ő szakasztatik el tőlem. Testem ere
jét fogyni, orczámat az évek folytában elvénülni 
látom; a vagyon liűtelen hozzám, a becsületet rá
galom és roszakarat sértik; legforróbb szeretetem 
nem mentheti meg a sirtól szeretteimet: minden 
örömet remegve élvezek, mert gyakran sirtam estve, 
hol reggel vigadtam. S csakugyan semmi nincs-e, 
mit a változások ezen világában maradandó javam
nak tekinthetnék s ha szert tettem rá, birtokában 
siron innen és túl megmaradnék ? Ki válaszol e kér
désre nekem ? Azt mondja az irás, hitem s életem 
legistenibb vezére : „E lmúl ik a v i l ág és annak 
kívánsága , de a ki I s t e n a k a r a t á t cselek
szi, örökké megmarad. ' - (l Ján. 2, 17.) Az 
marad meg tehát örökké, a ki Isten akaratát cselek
szi és az is megmarad, a mi által ezen isteni akarat 
teljesíttetik, t. i. az e r é n y , mely életemnek becset, 
halálomban vigasztalást és nyugalmat szerez. — 

De hol és ki által és hogyan találhatom fel azt ? 
Midőn az Ur asztalához megyek. e vágyaimnak 
czélja felé haladnak lépteim. Itt az áll lelkem előtt, 
kinek tudománya a sziv tisztaságát, az élet ártat
lanságát sürgeti mindenütt, a kinek képében a ha
tártalan jóakarat. a rendíthetlen bátorság, legfőbb 
buzgóság s legszeplőtlenebb kegyesség vonásai ol
vadnak össze. Látom őt azon ünnepélyes órában, 
hol életét az emberiség javáért feláldozandó s még 
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is az üdvös eredmény elűérzetébeu nyugalmas mél
tóság s szelíd elhatározottság ülnek homlokán. Ki
sérem őt a vesztőhelyhez vezető utón s i t t is a hű 
barátság szavait hallom tőle. melyekkel egyetér
tésre, munkás emberszeretetre int s azon hit. mely-
lyel az istenséget és öröklétet karolja, vigasztalást 
s vidámságot csepegtet szivembe. Látom legvégső 
órájában s bámulom a magas fokot. hová az Isten 
iránti szilárd bizodalom s a hit legszebb gyümölcse, 
a krisztusi erény felvergődhetik: látom azon nagy
ságot a szenvedés között, azon égi bátorságot« ha
lálban . a léleknek azon szent nyugalmát, melyhez 
hasonlót az egész világ adni képtelen. 

Ámde ha ezen magasztos képről lelkem szemeit 
enmagamra vetem és Isten szine előtt azt kérdezem 
magamtól : Mi vagyok és mivé kellene lennem? 
mily érzelmeknek kell támadniok bennem ? Oh TÜJ-
ha necsak nagyságát és isteni tulajdonait láthatnám 
Istenem ezen szentjének; vajha necsak érdemeinek 
végtelenségén legeltetném szemeimet: vajha meg-
kisértném saját szivemet, melyben a hangok nem 
egyeznek meg az ő hivő, intő. vezérlő tanainak szó
zatával ; vajha keblemet verdesve megismerjem, 
hogy a napi foglalkozások gondjai között, üdvössé
gem ezen legjobb barátját oly gyakran elfeledtem; 
vajha ezentúl, ma és holnap, minden nap és mind
örökké hozzá ragaszkodjam. életben és halálban, 
örömben s fájdalomban. 
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Jézus Krisztus áll lelkem előtt s minél jobban 
'elmerülök buzgóságomban, annál inkább látszom 
hallani liozzám intézett szellemszózatát. Teljes szán
dékod-e a jót akarni, a jóban gyara}iodni, lelkis-
mereted szavában Isten szavát tisztelni, szivedet 
egészen megtisztítani, a jó/a intő minden ösztönnek 
szót fogadni s Istened akaratának a legnehezebb 
esetekben is alárendelni leghőbb kivánságidat ? — 
Az vagy-e társaidra nézve, a mi lehetnél, aminek 
lenned kellene ? Béke és szeretet környeznek-e öveid 
szoros társaságában s ha Isten parancsolná, elvál
hatnál-e tőlük azon öntudattal, hogy rajok nézve 
mindent megtevél. mit megtenned lehetett ? — 
Valódi áldás és jótétemény-e polgártársaidra nézve 
életed. mindenütt mindenkor úgy mozdítád-e élő 
boldogságukat s külső jólétöket, mintha magad ja
ván dolgoztál volna s nem kerested-e saját haszno
dat a közhasznúság álorczája alatt ? Megboesátasz-e 
elleneidnek, győzhetsz-e rajtok szeretettel s az em
beri méltóságot tisztelheted-e még abban is, ki leg
mélyebben sülyedt el? — Ha a jelenből a múltba 
benézesz, él-e benned forró hála ott, a nem érdem
lett jótéteményekért, melyeket szent Atyád ingyen 
kegyelméből, bölcsődtől kezdve mind e napig nyer
tél vala ? — Ha a jelenből a jövendő felé fordulsz, 
él-e azon szent bizalom benned, mely tiszte hü tel
jesítése mellett a legjobbat várja Istenétől, sorsát 
hivőleg bizza ö reá és a halálnak árnyékából is 
vidám reggelnek tekint ellenébe ? 
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Érzem , oh Atyám , kegyelemnek Atyja , hogy 
mindezen kérdésekre igennel felelnem nem lehet. 
Mélyen sújt engem azon gondolat, hogy szereteted 
intéseit megvetem, hogy sok órát veszítek, sok erőt 
pazaroltam el, sok alkalmat mulasztottam el, melyek 
társaim üdvösségének előmozdítására valának szá
nandók. Hálátlan valék ellened oh Uram, érzem, 
hogy saját javamat nem ismerém s társaimnak gya
kran ártalmára voltam! Távol sem vagyok az, mivé 
lehetnék, mivé lennem kellene! Ismereteimhen csor
bák , legszebb erényeimben fogyatkozások vannak. 
Hányszor tevék fogadást életemnek javítása felöl s 
hányszor nem tartottam meg azokat; az erény látása 
lelkesített, de az akarat a kivitelhez hiányzott ben
nem; legdicséretesb tetteimnek kútfeje, mi gyakran 
volt tisztátalan s ha örvendettem teljesített tisztem
nek, hányszor nem szégyenkedtem azon kötelességek 
felett, melyeket elmulasztottam. 

Engedd, oh Uram . hozzád hitem kezdőjéhez s 
végrehajtójához feltekintene;ii, engedd tőled tanul
nom , hogyan kelljen élnem , szenvednem és meg
halnom ; engedj végetlen szereteted közelében, mely-
lyel irántam viseltetél, állhatatos szeretetre hevül
nöm irántad s adjad, hogy ezen szeretet megteremje 
bennem azon indulatot, mely benned is volt Meg
váltóm és Uram! 

Tied vagyok, oh én Istenem ! Tied akarok ma
radni mind örökké ! Ezen fogadást teszem le, nem 
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csak oltárodnál. hanem házi és polgári életemben 
is. E/.eu fogadásom megtartásában kívánom élni 
napjaimat, melyeket még ezentúl veendek szent 
kezeidből. Ezen fogadásom megtartásában erősítsen 
meg engemet azon szentség, mellyel élni kívánok, 
.lézusom, rövid. de áldásteljes élete bátorítson és 
buzdítson engemet, rövid és szegény éltemet, ke
resztyén erények által hosszabbítanom, gazdagíta-
uom. Ámen. 

•xgoni ünnepe. 

..Nagy kívánsággal kívántam a húsvéti bárányt 
megennni veletek", szóla Jézus az ő tanítványaihoz, 
..mert mondom nektek, hogy én abból nem eszem, 
sem a szőlőtőnek gyümölcséből nem iszom, mígnem 
eljövend Istennek országa." E szavakban, melye
ket halála előtt s a végvacsora alkalmával intézett 
tanítványaihoz az Ur, halhatatlanságukat, egy jobb 
életet s az abban ránk várakozó találkozást sejteté 
velők. 

Ezen sejtelem minden érező s gondolkodó em
bernek szivében él. Mert az ártatlannak, ki itt 
üldöztetést és gyötrelmet szenved, minden hang azt 
sugallja, hogy van egy öröklét, hol méltatlan szen
vedéseiért jutalom várja Isten színe előtt; mert mi
dőn a természet mindenütt azt hirdeti körülöttünk, 
'logy l)enne nincs halál. hanem csak változás s a 
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mit az ember halálnak nevez, az nem más, mint 
átmenet egy jobb létre; mert a midőn a halandó 
feltekint s a mennynek ragyogó csillagaiban most 
ismeretlen világokat lát, majd jövendő lakhelyeit 
sejti s menny és föld, a népek viszontagságai és 
saját szive, egy jóságos, bölcs és szent Istenhez 
ntasítják, mind ez azt mondja neki: Ember, te 
halhatatlan vagy ! — De ki áll jót érte, hogy ezen 
sejtelem nem csalékony-e, mint annyi sejtelem s 
nem merő homályos érzet-e ez, melynek nem felel 
meg a valóság ? Igaz, hogy ez a helyett, hogy hal
hatatlanságom hitét megingatná, csak még jobban 
szilárdítja azt, mert lehetetlen hinnem, hogy a fő-
jóság és szeretet, a legtökéletesebb Isten, oly érzel
meket, vágyakat, sejtelmeket ébresztett volna kebe
lemben, melyeket kielégíteni nem akarna, hisz így 
Isten az ember gyötrelmében keresné kedvét, mit 
oly legjobb Atyáról vétek nélkül feltennem nem 
lehet, nem szabad. 

De ezen hitemet oly szilárddá semmi nem teheti, 
mint Üdvözítőm nyilt koporsója, melyből diadalma
san új életre ébredett: mint ha annak haláláról em
lékezem meg , ki életet és halhatatlanságot hozott 
napvilágra, ki tanítása és élete által a halhatatlan
sághoz vezető ntat, halála által annak nagy becsét 
s feltámadása által annak kézzel fogható bizonyos
ságát , kétségbe hozhatatlanul mntatta meg. — S 
ö ezen tudományt nem ingadozó sejtemény s édes 
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vágyódús gyauiint, hanem mint erős meggyőződést 
és alapos reményt liirdeté, midőn így szólt : É n 
vagyok a f e l t ámadás és az é le t i Ezen tan 
volt erkölcsi tudományának éltető lelke, ez azon 
tűz, mely áthevíté minden tetteit. Az örök Atya-
az örök élet adója; van egy gondviselés, mely ezen 
földet Istennek egy jobb világával köti egybe, hol 
az emberiségre tökéletesebb élet vár. Hit és szere
tet , bizalom és erény a kulcsok. melyek előtt ama 
világ kapui megnyílnak; mert csak a tiszta szivüek 
boldogok, ők látják meg Istent. 

Ámde Jézus nem csak oktatója és hirdetője volt 
a halhatatlanságnak, hanem úgy is é l t , m i n t 
h a l h a t a t l a n h o z i l l ik . Ezen magas hitet leg
főbb kincs gyanánt hordozá szivében; ennek fénye 
kiséré a szenvedések éjjein keresztül; általa szen
telte és vigasztalta meg övéit; általa lelkesítve szólt 
oly bátran s nyugodtan haláláról. általa megerő
sítve szólott tanítványaihoz : hirdessétek az igaz
ságot s ne féljetek azoktól, kik a testet ölik meg. a 
lelket pedig meg nem ölhetik; általa boldogítva 
ment halálának oly isteni békével ellenébe. 

S a halhatatlanság ezen érzetében szerzetté vég-
vacsoráját is. mint halálának s halhatatlanságunk
nak emlékünnepét. Ezt bizonyítják fentebb érintett 
szavai, ezt azon igék, melyeket végső imádságai 
közt intézett Atyjához : „Atyám, akarom, hogy ahol 
én vagyok, ott legyenek azok is, kiket adtál nekem." 

I C * 
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Ám legyen tehát az éii lírvacsorám is halhatat
lanságom ünnepe! Itt. hol hálás és örvendező szív
vel lialhatatlanságom tanítójának s a halál legyőző
jének közelében érzem magamat: hol tudományá
nak örökké érvényes törvényeihez hódolva esküszöm; 
hol testvéreimmel szent szövetségbe egyesülök, mely 
nem csak e világ szűk határaiglan köttetik; itt a 
hol kivetköződve minden külső fényből, egy lát-
hatlan világ tagjai gyanánt tekintjük egymást, hol 
nem a külső csillám, hanem a" belső jóság határoz, 
itt éljen bennem halhatatlanságomnak érzete! Nyu
godtan várom életemnek alkonyát, mert mögötte 
szép hajnal hasad, mely új erővel új munkásságra 
ébreszt; nyugodtan nézek a sötét sír űrébe, mert az 
a halhatatlanság l)ölcsője. Itt könnyek közt vetek, 
ott öröm közt aratok; nyugodtan járok a lialál sötét 
völgyében, mert az életnek vidám országába, vezet. 

A halhatatlanság mi dicső képét, mi boldogító 
érzetét nyújtja nékem az urvacsorának ünneplése! 
Lelkem, szent áhítatosság szárnyain a világosság 
atyjához emelkedve, azon világba leng át, hol isme-,, 
retem nem lesz többé töredék, hol hozzája közelít
hetek, őt látni fogom s ott leendek, hol ő van; hol 
az ő csudateljes munkáit s az én gyaki'an homályos 
sorsomat igazán megismerem, bölcseségben és igaz-
ságljan mindinkább gyarapodni fogok. Azon ember
társaim körében, kiket itt mint velem együtt meg-
váltottakat, ott miut az öröklétnek velem együtt 
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részeseit tekintem, felhevül szeretetre szivem és ama 
boldog remény által ápoltatik, hogy az örök béke ama 
hajlékaiban, a szeretet s öröm hazájában, a jók és 
bölcsek halhatatlan gyülekezetében, tisztábban sze
retek , hathatósabban működöm, boldogabbul élek. 

Érzem teljes nyomosságában Uram szent vacso
rájának ezen üdvös hatását s kérlek téged. Istenem 
és Atyám. tarts meg engemet ezen érzelemben. 
Adjad megismernem, liogy csak ügy leszek szere
tett gyermekeddé, ha szent Fiadban való hitemet 
igaz jámborsággal és szívbeli tisztasággal pecséte
lem meg: ha az ő nyomán indnlandok s őt az em
beri tökéletesség legbefejezettebb előképét meg
közelíteni, neki élni, neki halni törekszem. A te 
országodban nincsen halál, itt egy porszem, itt egy 
mag sem vesz el, annál kevesebbé én, kivel lelke
det közléd! Aratásom késhetik, de előbb ntóbb be
következik. A te országodban senki nincs, ki a jó
ért küzdvén, hasztalanul küzdene és így, ha az örök 
javakért fáradván. czélomat itt el nem érném is. 
azt vallja bennem minden jobb érzelem, azt vallja 
Üdvözítőm Ígérete . igéje és példája . hogy ha hű 
maradok mind halálig, elnyerem az élet koronáját. 
Segíts engemet e czél, e jutalom utáni futásomban 
szent lelked erejével s add. hogy Uram szent vacso-
i'í'javal való élésem e törekvésemben megerősítsen. 
Hallgass meg engemet Urak Ura. királyok királya, 
Atyám és Istenem szent Fiad nevében. Ámen. 

í"' 
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6. Próbálja meg magát az ember és úgy egyék e 
kenyérből és úgy igyék e 'pohárból. 

l'l Kor. n , 28.J 

Az apostolnak ezen szavaiból az világlik ki, 
hogy minden, ki méltán akar járulni az Urnák asz
talához, köteles megvizsgálni önmagát, vájjon azon 
indulat van-e benne, mely volt a Jézus Krisztusban 
is. De hogyan kell tehát megvizsgálnom magamat ? 
Elég lesz-e egybevetnem magamat másokkal ? Bizo
nyosan nem, mert nem említve, hogy bűnös ember, 
bűnös embernek tökéletes például nem szolgálhat, 
emberi gyarlóságomnál fogva , mások ~szemében a 
szálkát könnyen meglátnám, magaméban a geren
dát nem; mások bűneit könnyen felfedezném , ma
gamban csak a szebb oldalt látnám. Nincs is egyéb 
próbakő , mint Istennek igéje. Ez azon sinormér-
ték, melyhez kell életemet szabnom. Ennek kell a 
tükörnek lennie. melyhez járulnom szükség, hogy 
meglássam, mily foltok szeplősítik erkölcsi képe
met s erkölcsi valómat. De minthogy a szent igé
ben sok és sokféle foglaltatik, a mi kötelességemmé 
tétetik, egyesekre szükség szorítkoznom. 

Még mint gyermek tanultam s tán el is feled
tem Istennek tíz parancsolatát, az Úr törvényének 
ezen rövid kivonatát. Csak néhányat állítok élőmbe 
s előtted, oh mindentudó Isten, ki belátsz szivem 
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minden titkaiba, őszintén, szigorún megvizsgálom 
magamat szerintök. 

Én vagyok a te Urad Is tened, ne le
gyenek idegen is teneid előttem." Meg-
tartám-e ezen parancsolatot? Ha annyit mond, 
hogy térdeimet ne hajtsam meg a nap , a hold, a. 
csillagok, vagy kézzel csinált bálványok előtt, úgy 
tán nem vétkeztem eUene. De lia annyit tesz, hogy 
Jézus értelmében Is tent szeressem mindenek 
f el e 11, azt vallja lelkem, hogy megszegésében bűnös 
vagyok. Mert meg kell vallanom, hogy gyakran ez 
vagy azon emberen, ez-vagy ama világi kincsen, 
méltóságon, kényelmen, pénzen vagy örömön s ki
vált pedig kedvencz szenvedélyeimen, nem csak for
róbban csüggött szivem, mint magán Istenen, ha
nem öt sokszor egészen is elfeledtem miattok. Itt 
aztán csakugyan nem az igaz, hanem idegen istenek, 
tévelygő szivem mind meg annyi bálványai előtt 
hajtottam meg térdeimet. És a tanácstalanság nehéz 
napjaiban, hol segedelem után epedett szivem, nem 
támaszkodám-e saját okosságomra és bölcseségemre, 
mások kegyére és eszére jobban, mint azon Iste
nemre , ki minden bölcseség, kegyelem, szeretet 
örök és legfőbb, legszentebb kútfeje ? 

„Urad Istened nevét ne vegyed fel 
hiába, mert nem hagyja az Űr büntetés, 
nélkül, ki az ö nevét hiába veszi." S váj
jon soha sem hangzott-e hiába, szó vagy szidalom, 
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eskü vagy enyelgés közben, Isten és Jézus szent 
neve ajkaimon ? Hamis eskünél nem éltem tán visz-
sza yele; de tisztelettel ^ említém-e, könyörgés, 
dicséret s háladásim között, melyek által lelkem oly 

/ ritkán emelkedik hozzá, istenülést keresendő az 
Istenség közelében ? Azt mondja Üdvözítőm : Bi
zony mondom nektek, az embereknek számot keU 
adniok minden hasztalan szóról, melyet szóltanak s 
bánatosan érzem, hogy e szók igazsága vádolólag 
sújtja lelkemet. 

•il.,, . ,Megemlékezzél , hoarv mearszentel ied 
li}}' az ü n n e p n a p o t . " Az IJmak napját megszentel-

' tem-e, hogy lelkem javát gondosabban eszközöltem 
ijj.:, volna. Isten igéje hallgatása s figyelmes olvasása 
íÍÍ|!í által ? Kedves volt-e azon szent hely előttem, hol 
/•'M a szent igének hirdetéséből, vigasztalást, intést, 
| , | | | oktatást szerezhettem volna ? Nem szentségtelení-

il|f tém-e meg inkább könnyelműség, henyeség és oly 
Ijil gyönyörűségek által, melyek aláástak szivem tiszta-
Ifi:; ságát és nyugalmát ? 
VS T i s z t e l j e d a t y á d a t és a n y á d a t ! Vissza-

gondolok ifjúságom éveire, hol szülőim és azok, kik 
helyöket foglalák el körülem s kik közöl sokan már 
sírhalmok hantjai alá n}'Ugalomra, mentek s meg
kérdem magamat, mindig az voltam-e rajok nézve, 
minek lennem kellett volna, soha bántalommal nem 
illettem-e őket, nem szereztem-e bánatot nekik? 
Mindig szeretet és tisztelet s iaraz élő hála csatolt-e 

m 
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liozzájok és emiékezetökhöz ? Itt is azon választ 
kapom, hogy gyakran keserűséget okoztam azok
nak , kiknek Isten után életemet s ennek védelmét 
s ápolását köszönöm. 

Ne ölj! Ezt nem tevém, mert nem gyilkoltam. 
De a harag által, melyre ingereltem, betegség által, 
meb'be vigyázatlanságom által ejtettem, a mérték
telenségre csábítás által soha nem rontám-e meg 
embertársam egészségét, nem rövidítettem-e meg 
életét? Ápoltam-e híven, ha szenvedett s ápolása 
hatalmamban állott, vígasztaltam-e, ha keserű bá
nat emésztette élte vidámságát ? Működtem-e bol
dogulásán, ha ez tőlem függött ? És minden bűn
nel, melyet elkövettem, nem voltam-e idei és örök 
életemnek gyilkosa ? 

A hatodik parancsolat azt kívánja, hogy tiszták 
legyenek gondolataim, szavaim és tetteim, egész 
életem. Meglehet, hogy ezen parancsolatot a tisz
tátalanság gálád vétkével nem hágtam át, de soha 
tisztátalan gondolat nem .villant-e meg lelkemben? 
Annak szeme, ki belát a sötétbe, mindig szeplőtlen 
szivet talált-e bennem ? Vájjon Pál Apostol intése 
szerint ugy bántam-e testemmel, hogy az Isten 
temploma s tagjaim Jézus Krisztus tagjai voltának? 

Akármelyik parancsolatot állítom magam elébe 
tükör gyanánt, mindeniknél azt veszem észre, hogy 
ellenem kiált. De még az, hogy szigorúan meg
vizsgálom magamat, nem tehet engem az Ur asz-

fi 
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tálának méltó "̂ 'endégévé. Ehhez több kívántatik. 
Éreznem kell, hogj az isteni törvény áthágása által 
a törvény büntetését vontam magamra, hogy ez 
által Istent, a törvénynek adóját bántottam meg s 
hogy így bánalomteljesen az ö kegyelmét s Krisz
tus érdemét kell keresnem, mely által Istenemmel 
és szent törvényével ismét kibékülhessek s bűneim
nek bocsánatát nyerjem. Oh igen, mennyei szent 
Atyám, a te hosszútűrő szeretetedhez járul gyarló
ságokkal megterhelt szivem s imádkozva kérdezem 
előtted : ki vált meg engem a bűnnek halálából? 
Te oh Megváltó, ki bűneimért áldozat levél, hogy 
általad hinnék, üdvözülnék s bejuthatnék Atyám
nak kegyelmébe. Benned jelent meg az Atyának 
kegyelme minden embereknek és így nekem is, ki 
megváltottad vagyok. Oh vajha magamat ezen 
kegyelem megnyerésére méltóvá tegyem s veled 
egyesülvén, megújuljak lélekben, hogy ezentúl 
nyomdokodon járva Isten kegyelméből soha ki ne 
essem. Légy és maradj őrangyala lelkemnek, hogy 
önmegvizsgálásom, bűneim megismerése, megbá
nása mellett, méltóan egyem a kenyérből és igyam 
a pohárból, melyet bűneink bocsánatára te nj'uj-
tasz nekünk. Ámen. 

4 
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TJrvacsorai imádságok. 

1. Bűnbánó imádságok. 

Yétkeztem. oh Uram s nem jártam úgy előtted : 
miként te kívántad vala. Beszédem s tettem nem 
volt tiszta előtted. Elhag}'ám az élő kútfőt s oly 
forrás után indulék . melyből halál fakad. Lábhal 
tapodtam szent törvényedet, a tilalmas kéjeknek 
jobban hódoltam, mint szent szózatodnak. Törek
véseimben nem az irántad való szeretetet és nem 
társaim szeretete adtának irányt, hanem gyakran s 
legtöbbször önszeretet s önhaszon voltak a teendők 
és hagyandók rugói. Innen annyi csel és annyi csa
lárdság , melynek érzete vádol engemet; innen oly 
számos kitörése az irigységnek, a kajánságnak, a 
kevélységnek s az iga-ztalanságnak; innen annyi 
belső s külső tévelygés; oly nyilt és titkos eltérés 
azon ösvényről, melyet élőmbe szabtál s mely sze
rencsémnek , nyugalmamnak egyedüli útja. Uram 
Istenem, ne szállj pörbe velem, mert így előtted 
meg nem állhatok. Érzem a vétket, melyet elle
ned , magam s a világ ellen elkövettem; látom a 
Kárt, melyet országodban tevék, remegve látom a 
nagy veszteséget, melybe magamat s másokat kever
tem bűneim által s tört szívvel, alázatos lélekkel 

ím 
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közelgelí a te Tégetlen kegyelmeclliez s könyörületes-
segédért esedezem. Légy továbbá is kegyelmes és 
irgalmas nekem s adjad meglelnem a mit keresek. 
Nem vagyok képes kiegészítni a miben hibáztam, 
kipótolni a miben ártottam. A te hatalmad', oh 
Isten, nagy és mindenható, de pótoljad ki a mit én 
kipótolni, te javítsd ki a mit én helyrehozni gyarló 
és elégtelen vagyok. Tekintsed úgy azon áldozatot, 
melyet fiad tön s mellyel szereteted nagyságát hir-
deté s végetlenségét biztositá nekem, tekintsed 
úgy, mintha saját áldozatom volna s ne hagyd mél
tán szenvednem azt, mit ö méltatlanul viselt. To-
gadom, oh Atyám, a te színed előtt, értelmét és 
példáját követni, úgy élni mint ő élt, úgy érezni 
irántad, miként irántad Fiad erezett. Kegyességet 
fogadok előtted; fogadom, hogy a bűn ellen áll
hatatosan fogok küzdeni s pályafutásomat, • sőt pá
lyám minden léptét tetszésed szerint intézni. Foga
dom előtted, hogy a jót szeretni, hozzád s ügyed
hez hív lenni, a te védelmed alatt magamat kegyel
medre méltóvá tenni törekedni fogok. Add áldáso
dat e fogadásomhoz, kiviteléhez adj erőt és segít
séget a te szent Fiad az én TJram Jézusom nevében. 
Ámen. 

l i . 

Mindentudó kegyelmes Istenem ! ki belátsz szí
vembe és tudod annak minden titkait, bűneim ér-
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zetében megalázom magamat előtted és kérlek, hogy 
ki nem akarod a bűnösnek halálát, könA-öriUj rajtam 
gyarló gyermekeden. Tudod mi gyakran vétettem 
törvényed ellen s lelkismeretem vádol engemet, 
liogy gondolataim, kivánságaim, szavaim és tet
teim által parancsaid ellen engedetlen voltam. Tisz
temet nem teljesítem, tehetségeimmel magam és 
mások kárára visszaéltem a helyett, hogy általad 
kitűzött czélom felé siettem volna, a bűn utaira 
tévedtem a szabadulás minden reménye nélkül. 
Érzem és ez fájdalmasan érinti szívemet, hogy vét
keim által magamat kegyelmedre méltatlanná, bün
tetésedre méltóvá tettem. — De bűnérzetem s fáj
dalmaim között mégis hozzád kiált kegyelmedet 
éhező és szomjúhozó lelkem! Légy kegyelmes bű
nösnek nekem, irgalomnak Atyja ! Bocsássad meg 
az én bűneimet s ne bánj velem bűneim szerint, mert 
így előtted meg nem állhatok. — Közöljed velem 
azon kegyelmet és bűnbocsánatot, melyet a bűnö
sök váltságáért megfeszített Fiad által ígértél a tő
led elpártolt s hozzád igazán megtérő embereknek. 
Látod szívemet, hogy igaz megtérés lakozik benne, 
melyet azon fogadással újítok meg előtted, hogy 
életemet megjavítani, szentül és jámborul élni fő-
feladása leend életemnek. Szilárd, rendíthetlen 
szándékom, oh Atyám , egész valómat és életemet 
a te szent tetszésed szerint intézni el s gondolati
dat , szavaimat s tetteimet állhatatos összhang-
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zásba hozni, azon törvénnyel és példával, melyet 
Uram és Megváltóm Jézus hozott napvilágra. Ám
de érzem gyarlóságomat, legjobb feltételeim inga-
dékonyságát s hogy a te mennyei segedelmed nél
kül semmit véghez nem vihetek. Azért könyörgök, 
adj erőt, hogy szándékomat teljesíthessem. Bátoríts 
és buzdíts szent Lelked által, hogy a mit ajkaim
mal Ígérek és fogadok, azt kezeimmel s életemmel 
s teljes valóm újjá szülemlésével meg is tartsam. 
Engedj hatalmasan ellentállhatnom a bűn kísérté
seinek. Segélj, hogy mind végig megőrizhessem 
szívemnek tisztaságát, hogy méltóvá legyek azon 
üdvösségre, melyet Jézus Krisztus által ígértél és 
szerzettél nekem és mindeneknek, kik általa kere
sik bűneik váltságát s leiköknek örök boldogságát. 
Ámen. 

2. Úrvacsora előtt. 

, J ' . . 
Üdvözítő Jézus I hozzád fohászkodom, ki halá

lodban váltál éltet nekem s hogy ezen végetlen ér
demedről megemlékezném, szent vacsorádat alapí
tottad. Azt rendeled, hogy testedben és véredben 
részesülnék bűneim bocsánatáért. Buzgó lélekkel 
közelgők oltárodhoz s kérlek, szenteljed meg te 
magad szivemet s tégy alkalmassá, hogy véginté
zeteddel üdvösségemre élhessek. Adj igaz bűnbá-
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nást nekem s ébreszd fel bennem az eleven hitet, 
mely érdemedben könnyebbséget keres. Adj alázatos 
indulatot, hogy elleneimnek megbocsáthassak, adj 
erőt, oh erőknek kútfeje, hogy gyarló szivem a 
rosszért jóval fizetni kész legyen. Irts ki belőlem 
minden keserűséget s ellenséges hajlamot s változ
tasd keblemet a szeretet s könyöriilet lakhelyévé, 
hogy az embert, az embereket, a nagy emberiséget 
mint enmagamat szerethessem. 

Add, hogy az új szövetség véredben, hitemet 
nevelje, reményemet erősítse és határtalan kegyel
med felől biztosítson. Világosítsd meg értelmemet, 
hogy felfogjam szent intézeted valódi czélját, hogy 
szent tökélettel járuljak asztalodhoz s azt megjob
bulva hagyjam el. Üdvözítő Jézus légy mindenkor 
életemnek vezére, míg az égi kenyeret eendem veled 
és az élővíz kútfejéből iandom. Üdvözítő Jézus, 
hallgass meg engemet I Ámen. . 

Irgalomnak Istene , oh Atyám és Atyja Jézus
nak, az én megváltómnak! légy segédeimül nekem, 
midőn erőtlenségem érzetében, a te szent Fiadnak 
asztalához járulok. Bocsássad meg az én bűnei
met. Tisztíts meg engem az igaztalanságtól és 
fogadj be kegyelmedbe a te Fiad érdemeiért. Add, 
liogy éhezzem és szomjúhozzam a te igazságodat! 

Üdvözítő Jézus, engedj egyesülnöm veled s kö-
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zeledben új emberré lennem. Ali! vajíia méltó ven
dége legyek a te szent vacsorádnak s e drága étel 
és ital szolgáljon szivem vigasztalására, lelkem 
megszentelésére, a bűnnek elhagyására s az istenes 
élet követésére: hogy valamint te meghálál bűneim 
miatt, ugy haljak meg én is bűneimnek és feltá
madjak új életre benned. 

Szent Lélek Isten! irts ki lelkemből minden 
indulatot, mely Istenem törvényével ellenkezik, és 
tegyed azt a te hajlékoddá, hogy a hűségből Iste
nem iránt, melyet e szentségben megújítandok, 
soha ki ne essem, hanem a Jézussali szövetségben 
életemnek végső órájáig megmaradjak. Ámen. 

Is í\i 

a. 

3. Urvacsorai fohászok. 

A k e n v e r v é t e l e k o r . 
Uram Jézus, add hogy lelkem veled egyesüljön! 

Add, hogy e kenyér, a keresztfán értünk megtört 
tested közössége, kegyelmednek s bűneim bocsána
tának záloga legyen s tápláljon engemet az örök 
életre. Ámen. 

b. A pohár vételekor. 
Uram Jézus, add, hogy e pohár a keresztfán 

értünk kiontott véred közössége legyen, szerezze 
meg kegyelmedet, törölje el bűneimet, hogy halá
lodat hirdessem általa, mígnem eljövendesz. Ámen. 

-TTfTnTnr^ffiíi 
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c. A kenyér és pohá r Yélele u tán . 
Hálákat adok neked, mennyei szent Atyám, 

hogy az élet kenyerével és italával tápláltál engemet 
s megerősítetted általa vele kötött szent szövetsége
met. Kérlek, cselekedjél irgalmasan velem, hogy e 
szent vacsora szolgáljon hitem erősítésére, szeretetem 
gyarapodására és halhatatlan lelkem örök üdvössé
gére, a Te szent Fiad a Jézus Krisztus által. Ámen. 

4. Úrvacsora után. 

Hogyan háláljam meg, oh Atyám, mindazon 
kegyelmedet s jótéteményeidet, melyekben a te 
sz. riad szent vacsorája által részeltetél engemet? 
Tégedet kerestelek és megtaláltalak, oh vajha soha 
el ne veszítselek . vajha nálad maradjak s hozzád 
és törvényedhez hű legyek mind örökké. Kagasz-
kodó hittel közelítettem Jézusnak asztalához s hű-
aeim bocsánatával vigasztaltál meg engemet. Oh 
vajha soha e szentséget ne tekintsem olyan eszkö
zül, mellyel bűneimet töredelmes megtérés nélkül, 
ieróhassam! Megterhelt szivemmel hozzád folya
modtam és te megnyugasztaltál engemet. Oh fogadd 
hálámat ennyi hűségedért. Tessék neked azon foga
dásom, hogy azon üdvös benyomásokat, melyeket szi
kem ez órának köszön, megörzendem fökincsem gya
nánt ; hogy teljes életem ezen szent napnak visszhangja 
lesz; hogy a szövetségtől, melyet e napon megujítot-

17 
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tam veled és Fiaddal, el nem vonz semmi: hanem míg 
élek, benne megmaradok mind végig, míg megjelenek 
előtted menn3'országodban. Hallgass meg engemet, 
áldj meg engemet, Atyám és Istenem. Ámen. 

b. 
Mi boldog vagyok, oh Üdvözítő Jézus, hogy a 

te közeledben a veled való lelki egyesülésben, meg
szabadultam terhétől bűneimnek, kínjaitól a gyü-
lölségnek, aggodalmaitól a múlékony életnek. Ér
zem, hogy emberré lettem, ki Istené -̂el kibékülve 
gyermek gyanánt vezetteti magát, hova és merre 
te akarod, oh Atyám! Érzem, hogy kibékülvén 
társaimmal, Jézus nyomdokán szerte járni s jót 
tenni kész vagyok; érzem, hogy kibékülvén ma
gammal, Isten képét, méltóságomat legfőbb, leg-
dicsőbb birtokomnak tekintem. Oh Istenem, oh 
Istenem ! ne add, hogy egy is ezen érzetek közöl 
elvesszen szivemből, sőt add. hogy boldogító s szen
telő hatalma megragadjon engemet, hogy szentsé
get és új élet gyümölcseit eszközölje bennem. Tart
sad meg a te atyai jó indulatodat tovább is irántam 
s távoztasd el tőlem a veszélyt, hogy abból valaha 
kiessem; sőt engedd, oh Atyám s Jézusomnak Atyja, 
hogy az irántadi hitben megmaradjak éltem végső 
órájáig, hogy a szeretetben megmaradván, 
benned maradjak és te bennem és tőled 
semmi el ne szakasszon. Ámen. 
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Áhijátok az Urat minden ö tereuilményei, az 6 ural
kodásának minden helyein ; á!(lj;id én lelkem az Urat! 

c m . Zsolt. 22. Y. 
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A h a z á é r t . 

Yilágoknalí és népeknek Atyja I imádva borulok 
le színed előtt, tőled az áldások kútfejétől áldást 
kérve, csillagaidnak azon pontjára, melyet hazám
nak nevezek. Kezeid alkoták ezen tartományt, hogy 
századokra s emberekre nézve boldogságnak lenne 
lakhelye. Te védted azt kezdettől fogva történe
teink emlékezete előtt s a mióta fel vannak jegyezve 
a lejárt századok viselt dolgai, bennök örök jóságod 
kedvezéseit olvasom irántunk. Igazságnak s bölcse-
séguek atjja, Istenem ! töltsd be lelkeddel nem
zetemnek minden tagjait, hogy alkossanak törvényt 
szellemedben, melyet hirdet törvényeidnek élőkönyve, 
a roppant természet, hirdet evangyéliomod, melyet 
szent Fiad egedből hozott alá. Adj igaz bölcseséget, 
mely királyt s koldust, egyiránt szolgáidat, meg
tanítsa engedelmességre a törvény iránt. Add, hogy 
ezen engedelmesség gyümölcsei, a közbátorság , a 
kölcsönös béke, az erkölcsi erő és alkotmányaid leg
szentebb bélyege , a szabadság tenyésszenek közöt
tünk. — Hűséges és hosszútűrő Isten, ki a keringő 
világoknak utakat szabsz és a láthatlan féregnek. 
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liatáskSrt, liogy a Tégetlenül nagy és végetlenűl 
ticsiiiT, egyiránt siessen ugyanazon magasztos czé-
lok felé , add, hogy a királytól fogva a koldusig, 
nemzetemnek minden tagjai gondviselésed által ren
delt hivataljaiknak híven teljesítsék kötelességeit. 
Add, hogy ezen hűségnek eredményei : a szoros 
rend, a kölcsönös hit, és az ingatlan bizodalom, 
állandóan boldogítsák hazámat. 

Ovd meg hazám határait az elemeknek dulon-
gásaitól, terméketlen idők csapásaitól, betegségek 
és hadak öldökléseitől és látogatásod legnehezebb 
súlyától, a polgári visszavonásoktól. Lakoztassad 
országodat közöttünk, melyet szent Fiad, a Jézus 
Krisztus, életével és halálával hirdetett nekünk! 
Ne add, hogy valaha elfeledjük, mikint minden
ország, mely magában meghasonlik, el
pusztul; és egy város is avagy háznak 
népe, mely meghasonlik magában, meg 
nem maradhat. Lakoztassad közöttünk az igaz
ság , a felvilágosodás, az erény, a megelégedés, a 
nemes tettekben élő szent hit s vágyódásaink leg
végsőbb czélja a boldogság országát. És ha hazám
nak baja vagy java áldozatokat kívánna tőlem, adj 
készséget és erőt, hogy szorgalmam gyümölcsét, 
sőt ha tetszésed úgy kívánja, szent Fiad példája 
szerint életemet is örömmel áldozzam fel országunk
ért, országodért. Hozzad fel napodat a jókra és go
noszokra közöttünk, kegyelmed és viláo-ölelő szere-

* L 
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téted bűnbocsátólag és boldogítólag lebegjenek felet
tünk. Szent kezeidbe legĵ en ajánlva hazám atyja a 
király, akaratának és a törvénynek végrehajtói, szent 
igéd hirdetői, a tudomány s buzgóság templomai, 
a tanácskozások termei és mindazok, kik kezeidből 
vették éltöket. Hogy szent neved dicsőségére élvén 
itt alant, egyesülhessünk azon népeiddel, kik telje
sítve szent törvényeidet, a jóknak ígért örök bol
dogságban részesülnek. Ámen. 

F e j e d e l e m é i t . 
urak ura és királyok királya, nrindenható Isten ! 

Gyermeki alázattal emlékezem meg ez ünnepélyes 
aapon azon parancsolatodról, hogy engedelme-
íek legyünk minden emberi hatóságnak 
éretted, nevezetesen a királynak, mint 
fiméltóságban helyzetinek s kérlek tégedet, 
tu'tsad meg közöttünk a királyi széket s uralkod-
tissad benne a bölcseséget és igazságot. Áldjad 
meg királyunkat, a Te felkeutedet, legjobb áldá
saiddal. Igazgassad lelkét, hogy szüntelen népei-
nei idei s örök javáról gondoskodjék; igazgassad 
szírét, hogy mindenben a Te dicsőségedet keresse 
s e dicsőségét népeinek, a Te magzataidnak, bol-
dogtásában helyezze. Áldd meg évek számával öt 
s adi , örömkönnves szemekkel könyöröghessek há-
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lát rebegve hozzád ő érette, a Te szolgádért, a mi 
földi urunkért. A Te áldásod jőjön, köiiyörűlet 
Istene, a királynéra s a királyi család minden tag
jaira, hogy niegerősülvén szent lelked által, kegyel
mednek legyenek szentelt bajnoki és alattvalóiknak 
elöpéldái, a jóban, a nemesben, a hitben, szeretet
ben s reménj'ben. Add, a király tanácsosain és 
szolgáin a bölcseség s kegyesség lelke nyugodjék̂  
hogy igazság, vallásos érzelem s az isteni szeretet 
vezéreljék minden lépteiket, s Isten országa meg
alapításán működjenek itt alant. Vezéreljed egész 
nemzetünket a Te igazságod s Ígéreted utain: bizo
nyítsad be rajtunk erődet, hogy törvényeid szerint I 
Járjunk s a te sajátoddá s népeddé lehessünk. Min-/ 
den népek között terjesszed igédet s annak világos-/ 
ságát, keg)'elmednek napja ragyogjon minden or-/ 
szagok felett, hogy neved győzedelmesen uralkodjék 
kelettől nvúgotig. / 

Neked, az örök királynak, legyen dicsőség miiá 
örökön örökké. Ámen. l 

A n e m z e t é r t . í 
Menny és földalkotó, sorsintéző, világigazgttó 

Felséges ür Isten! szívemnek legbuzgóbb érzeliiei-
vel imádlak téged, hatalmas Atyámat, gyarló g/er-
meked. Nem csak magamért könyörgök, ohiTe-
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remtő! azon niilliötnak nevében, kik e hazának 
fiai velem egyetemben, kik külön nyelven, külön 
templomban, külön módon, de buzgóságra nézve 
egyiránt imádnak tégedet, azon millióknak nevé
ben hajtom meg térdemet előtted. Tekints le reám 
hosszútűrő kegyelmes Istenem, halld meg fohászo
mat irgalmaknak Atyja. Kettős hálával járulok 
színed elébe, azon jótéteményedért, mellyel szent 
fiad tudományát megismerteted ezen nemzettel s 
azon áldásidért, melyeket annyi századokon keresz
tül népünkre árasztasz vala. Mert Te vezeted apáin
kat ezen vidékekre, pusztákon s ellenséges népeken 
keresztül, valamint egykor választott népedet. 

Mindenható kegyelmed száműzé közölök a bál
ványozást s pogány erkölcsöket. Te terjeszted 
közöttök íiad tudományát, mely kiszabadítá őket a 
halál sötétéből, melyben ültének. Te védelmezted 
azt annyi zivatar közt s gj^ümolcsöztetéd általa az 
igaz erényt, a keresztyén lelki életet, a szilárd hitet, 
szeretetet s reményt. Hála neked ennyi áldásidért. 

Hála neked azon megfoghatatlan de legbölcsebb 
gondviselésedért, mellyel az annyiszor veszni indult 
nemzetet megmented a haláltól s érezteted vele, 
hosszútűrő , bűneink által is kiapadhatlan kegyel
mednek bőségét. 

Áldd meg tovább is nemzetünk királyát, böl-
cseségednek erejével, népeiért hőn érező szivvel, 
igazsággal s oly lélekkel áldjad meg öt, mely az 



266 

', ü 'í 

emberi méltóságot tiszteletben tartsa s népeinek java- • 
ért áldozatokat tenni kész legyen. Áldd meg azo
kat , kik törvényhozó s törvényteljesítő hatalmában 
osztoznak, képviselőit s tanácsosit, hogy neved 
dicsőítésére s ezereknek javára fordítsák ezerekre 
általható tisztöket. Áldd meg hazámat, áldd meg 
nemzetemet a természetnek kedvezéseivel s az er
kölcsi világnak legbővebb jiítéteményeivel. Paran
csolj az elemeknek, nehogy éltet s vagyont pusz
títva dulongjanak vagyoutermő vidékeinken s pol
gártársaim lakhelyei között. Tirágoztasd a közbol
dogságot , a köz-jólétet s a köz-épséget, terjesszed 
legczélirányosabb eszközeit, a tiszta vallást, a jó
tékony felyilágosodást, a hasznos tudományt, a 
tiszta ízlést s a csüggedetlen szorgalomnak minden 
ágait. Ellenben óvj minket mindentől, mi azokkal 
ellenkezik, mi gátolja s késlelteti azokat, ovj meg 
minket a lelki homálytól, a vallás iránti hidegség
től, a bűntől, a bűnnek átkaitól, ovj meg a csüg-
gedéstől, a hanyagságtól. Áldd meg polgártársai
mat, hozd fel napodat mindnyájunkra s bölcs taná
csod szerint boldogíts mindenkit. Irtsad ki közölünk 
a közszeretet, az egyetértés , a testvéredés akadá
lyait , melyek, — tört szívvel valljuk meg előtted, 
— oly gyakran késleltetek boldogiétünknek édes 
hajnalát. Irtsd ki belőlünk a vallásbeli türelmet
lenséget , feledtesd el velünk, hogy másnak is kel
lene lennünk, mint keresztyéneknek, kik meghajol-
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nak szent Fiadnak nevében. Irtsd M belőlünk a faj-
gyűlölséget s add meggondolnunk, hogy te minden 
népben lakozol. melv igazságot cselekszik és fél 
tégedet. Irtsd ki közölünk a visszavonásnak min
den magvait s juttassad gyakran eszünkbe szent 
fiadnak Üdvözítőnknek szavait : hogy minden 
ország, mely magába m e g h a s o n l i k , el
pusztul és egy város is avagy háznépe, 
mely m e g h a s o n l i k m a g á b a n , meg nem 
maradha t . Áldj meg minden népeket, terjeszd 
közöttök szent országodat. Menny és földalkotó, 
sorsintéző, királyoknak királya, halld meg fohá
szomat ! irgalmaknak Atj-ja, szent fiad nevében 
hallgass meg enscemet! Ámen. 

Ifjúságban. 
„Legyetek tökéletesek, miként a ti Atyátok a 

mennyben tökéletes!" Uramnak Jézusomnak ezen 
igéjében van kifejezve azon rendeltetésem, mely
nek lelkismeretes megközelítésében áll életemnek 
íeladata. Alkotóm, Intézőm és Atyám, minden
ható Isten! Xyilt és alázatos lélekkel vallom meg 
szent felséged előtt, hogy a világi múlékony dol
goknak szeretete gyakran elfeledteté velem ezen 
mennyei rendeltetésemet s oly utakra csábított, 
melyek nem a maradó dicsőség, nem a tökéletesedés, l l ! 

i 



nem a halhatatlanság, nem az üdvözítő Jézus utai. 
Annyi testi és lelki tehetségekkel áldottál meg en— 
gémet, annyi eszközt nyújtottál kiképződésemhez 
az öröklét számára s naponként nyújtasz alkalma
kat , melyek által a te kegyelmedet és szeretetedet 
kereshetném, embertársaim boldogságát eszközöl
hetném , magamat keresztyénileg művelhetném s 
azon reményt, melyet bennem házam , egyházam 
és családom helyeznek. igazolhatnám. Oh adjad 
tehát jóságos Istenem, hogy felfogjam magas ren
deltetésemet I Öntsed szívembe a te szeretetedet és 
szent lelked ösztönét, hogy az idő, melyet e földön 
töltendő vagyok, ne legyen se magam se másokra 
nézve sükertelen. Add, hogy a te képed mindig 
tisztábban és szebben fejlődjék ki bennem és legyen 
teljes életem vezére. Csak egyszer virít ifjúságom 
tavasza és nem sokára virágai lehullanak, a vissza-
hozhatlan idő érlelő és hervasztó lehelletében. Oh 
ments meg engem azon veszedelmes könnyelműség
től, hogy átálmodozzam virító korom ezen szép sza
kát, hanem hogy inkább a te v i l ágosságodban 
l á s s a m a v i l á g o s s á g o t s benned és általad 
újjászületve teremjem a megtérés gyümölcseit. ~Se 
add soha elfelednem, hogy örvendezzek ugyan 
i f júságomban és v i d á m í t s o n meg szivem 
if júságom ide jében és j á r j a k szivemnek 
u t a i b a n és szemeimnek l á t á s i b a n , de meg
tud jam, hogy m i n d e z e k é r t Í t é l e t r e von-
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zasz engemet . Add megemlékeznem ró
lad, míg a veszede l em n a p j a i el nem jő-
nek, míg el nem jőnek az évek, melyek
ről ezt mondjam : nem sze re t em ezeket! 
S minthogy a te szent igéd szerint csak úgy job
b í tha tom meg u t a m a t , ha m e g t a r t o m be
szédedet ; legyen a te beszéded az én életemnek 
YÜága, érzelmeim s tetteim intézője , a teendők és 
hagyandók sinórmértéke. Add, hogy mindent isteni-
leg szeressek s az üdvösség felé , a bűnöknek meg
vetésével törekedjem, hogy ne legyen okom meg
siratnom tavaszkorom gyarlóságait. — Megváltó 
Jézusom, ki az általad alkotott üdvösség országába 
befogadtál engemet is s megerősítél azon szövetség
ben, melyet veled köték keresztségem és egyházadba 
felvételem alkalmával; segíts engemet, hogy ma
gas nyomdokodat követve, erényeidet bámulva, 
páratlan önfeláldozásodat hálásan méltatva. hoz
zád életben és halálban hű maradjak. Mi boldog 
leszek azon öntudatban. hogy a te követőd, a te 
Atyádnak gyermeke vagyok, hogy parancsaidat 
híven teljesítem, hogy szerinted szerte járok s jót 
teszek, hogy az emberiség legkifejezettebb előképét 
Tégedet, vezércsillagom, segítőm, elöpéldám gya
nánt tisztellek s hozzád mindinkább hasonlítani s 
általad bűneim bocsánatát s örök boldogságomat 
remélni legfőbb tisztemnek tartom. A te szent Lel
ted gyániolítson engemet ezen igyekezetemben, hogy 
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ha megjelenek egykor széked előtt, embertársam 
áldásával jelenjek meg előtted s kegyelem intsen 
székedről felém! Ámen. 

Öregségíbeii. 
A te kezeid vezérlettek mind eddig oh Atyám! 

Imádlak Tégedet. Te nem hagysz el vénségemhen 
engemet. Számtalan jótéteményeddel áldottál meg 
engemet ifjúságomtól fogva mind maiglan. Ajkam 
nem dicsőíthet eléggé Tégedet és szivem nem mond
hat elegendökép hálát neked. Ki számíthatná meg 
mindazon örömöket, jő gondolatokat, szent.érzel
meket melyekkel megvidámítál vala ? Jót tevéi ve
lem ezer meg ezer ismeretes és ismeretlen kezek 
által! Szent lelkednek igéi számtalanszor hatottak 
buzdítólag s javítólag reám. Valamint nem vagyok 
képes minden kegyelmességedet meghálálni, úgy 
nem is könyöröghetek elegendő alázattal előtted 
temérdek tévelygéseim és botlásim megbocsátása
ért. Éveim számával növekedőnek jótéteményeid 
és bűneim száma; valamint minden nap új áldást 
hoza tőled, úgy öregbíté minden nap is hibáim és 
vétkeim sorát. Oh vajha tovább is irgalommal te
kints rám oh Atyám! Ha még valamit az elmulasz
tottak közöl jóvá tehetek, oktass engemet, hogyan 
tehessem ezt, adj komolyságot és erőt, hogy szerin-
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ted hajthassam végre azt. Add nekem szent lelked 
segedelmét, hogy még most is meggátolhassak min
den vétkes szokást és hajlandóságot, m.ely megnehe
zíthetné búcsuvételemet e világtól és megjelenése
met a Te színed előtt. Oktass engemet, koromnak 
terheit gyermeki hizodalommal viselnem. Hosszú
tűrő megváltó Jézusom! Csudálatos türelemmel 
hordozál és hordasz engemet s vezérlő kezekkel ve
zetsz engemet, hogy el ne térjek az igaz ösvénytől. 
A szeretet, mellyel velem hantái, oiztos zálog 
nekem, hogy nem hagysz el engemet s nem tesz 
nagyobb terhet reám, hogysem gyarlóságom elvisel
hetné. Eletemnek atyja! te hozzád ragaszkodom 
naponként megújuló bizalommal! Oh vajha életem 
végső napjai neked szentelt, tiszta, ünnepi napok 
legyenek I Oktass és ébressz hátralevő gyenge erő
met méltóan és bölcsen magam és mások boldog
ságára fordítanom ! Szabadíts meg engem minden 
kísértettől, mely a vénséggel jár. Taníts diadal
maskodnom minden türelmetlenségen, békétlensé
gen és panaszkodáson. Yezérelj naponként jobban 
méltatnom a javakat, melyekkel megáldasz. Tart
sad meg bennem a vidámságot, életemnek utolsó 
órájáig, hogy ne legyek terhére enyéimnek vagy 
magamnak. Maradj velem életben és halálban s 
készíts el utolsó órámra engemet, hogy elrendeljem 
házamat s halálom után méltó legyek örök házadba 
l)efogadtatni s vég nélkül egyesülni azon kedves 



— 272 — 

lelkelíkel, kik a halálban megelőztek engemet s 
velők egj'etemben imádni és tisztelni tégedet, mind 
örökön örökké. Ámen. 

Születésnapon. 
Ismét egy évTel szaporodott éveimnek száma, 

s ezen egy év is a te adományod, oh Atyám. Ki
hez siessek lelkem legszentebb érzelmeivel, ha te 
hozzád nem, ki életre virasztál engemet s áldásia
dat kisérted azt untalan. Töltsed be világossággal 
az én lelkemet, hogy felfoghassam czélját életem
nek s érezzem tisztán és mélyen, hogy nekem a menny 
polgárává kell készülnöm itt alant, s lelki felvilá
gosodás , lelkületem és magaviseletem megszente-
lése által méltóvá kelljen magamat tennem a mennyei 
élet jutalmira. 

Mert az a te akaratod, oh Uram, hogy vala
mint minden nappal, melyet felhozasz reám, idő
sebb leszek; úgy öregbedjem hitben és szeretetben, 
az igazság ismeretében, érzelmeim tisztaságában, 
a jónak gyakorlatában és a reményben, mely a 
mennyet keresi. Érzem , oh Uram, hogy e czélok 
elérésére képessé tevéi engemet, ismerem az esz
közöket, melyek hozzájok vezérelhetnek; nem men
tegethetem magamat, ha nem használom azokat, 
ha könnyelműség és gyávaság gátolnak, örvendete-
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sen s elliatározottan ragadnom meg minden alkal
mat, mely a tökélyhez közelebb vezetne. 

S az az én fájdalmam, oli Atyám, bogy lelkem 
felvilágosítása, gondolatim, érzelmeim, magavise
letem szentesítése tekintetében hanyag valék; hogy 
ezen legfőbb gondomat, egyéb kicsinyes világi gon
doknak rendelem alá; hogy a hozzám intézett égi 
szókat, melyek a természet, az irás, magam és 
társaim életéből, intőleg és buzdítólag hatottak 
felém, nem követem; hogy a mulandóságok felett 
elfeledem mulhatlan lelkem örök czéljait, örök 
üdveit. 

S ha szigorún vetek számot magammal, úgy 
mintha előtted állanék, ki a szivek redöiben ol
vassz és a lélek titkait ismered, hány kérdést teen-
dek szent ügyben magamhoz, melyre csak pirulva 
felelhetek. Soha nem áldozám-e fel a belső embert 
magamban a gyönyörszomjas érzék vágyainak ? Az 
üdvösség számára szentelendő órák, nem folytak-e 
le terméketlen álmokban , a hiúság káprázatiban, 
gyümölcstelen tervek kergetéseiben s az érzéki gyö
nyörök vigalmai között? Felkeltették-e a vallás 
szent napjai, a buzgóságot s a józan magamba 
szállást lelkemben? Kerestem-e Istent az ő miivei-
ben s ha feltaláltam megragadtam-e az áhítat be
nyomásait , hogy maradó jót termenének bennem ? 
Imádsággal kezdem s végzém-e, ha minden nyo
mosabb munkáimat nem is, legalább napjaimat ? 

18 
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ívlegúiítám-e minden reggel jó szándékaimat, a nap 
tisértései ellen felfegyvertezém-e ? Számot veték-e 
esténként magammal , mindazok felett, miket na
pon át érzék, gondolék és tevék; kivált pedig 
liogyan hajtám végre jó szándékaimat ? Orködém-e 
szüntelen magamon, harczolék-e Isten segedelmé
vel mindazon hajlamok ellen , melyek gátolva áll
ták útját legjobb szándékaimnak ? 

Miért ne valljam meg pirulva bár, de őszintén 
előtted, hogy mindezen kérdésekre bűneim érzeté
ben szégyenkezve kell válaszolnom. Áh az idő, melyet 
i t t e földön töltenem lehet, oly rövid és a minek 
történnie kellene, olyan számtalan! Ezen időnek 
egy nagy, — tán legnagyobb része már túlélve van 
s még oly kevés történt általam. Tán nem sokára 
itélőszéked előtt kellend megjelennem. Hogyan fog
nék megállani előtted, hahogy ezen évben szólítanál 
magadhoz ? S ki áll jót érte, hogy ezen év nem 
végső éve földi életemnek ? 

Halljad meg tehát fohászkodásomat, oh Atyáin! 
Míg életemnek kedvezsz itt alant, minden erőmet, 
mellyel megajándékozol, lelkem örök javának szen-
telendem. Kitelhető szorgalommal fogok lelkem fel
világosodásán, lelkületem s magaviseletem meg-
szentelésén munkálódni s minden eszközt e végre 
lelkismeretesen használni. Semmi fájdalom, fárad
ság, áldozat ne tartson ettől vissza engemet. Csak 
azt tekintendőm igaz nyereség gyanánt, mely böl-
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cseségemet, kegyességemet s erényemet gyarapí-
tandja. Elutasítani igyekezem mindent, a mi mun
kámban akadályomra leend; ha mindjárt szivem 
vérzenék is miatta. Neked szentelem teljes élte
met, hogy ez a te imádásod legyen érzelemben, 
gondolatban, tettben s a szeretet boldog művei
ben. Hallgassad meg fohászkodásomat, erősíts meg 
szent szándékaimban s légy és maradj velem most 
és mind örökön örökké. Ámen. 

Jegyeseké. 
Szeretni és szerettetni, ez a menny a földön, 

oh Atyánk! Hálákat adunk neked , hogy bölcs ke
zed összevezérlett minket s érezteti velünk az égi 
boldogság elöizletét. Hála neked, hogy közel hozád 
a napot, melyben rokonaink, feleink s te előtted a 
házassági hűség esküjét leteendők vagyunk. Oh 
adjad nekünk a te áldásodat, te légy köteléke szí
vünknek mindenkor, hogy egyek legyünk benned; 
szenteld meg szeretetünket a te szereteted által; 
segélj, hogy tégedet mindenek felett s jobban sze
ressünk . mint szeretjük eg}^riást, mert te egyedül 
vagy a legteljesb szeretetre méltó s minden igaz 
szeretet kútfeje és czélja. Töltsd be rajtunk Ígére
tedet; midőn azt mondád : „Eljegyezlek tége
det magamnak h i t te l és m.egismered az 
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Urat!" Tegyed ezt oli Atyánk, kegyelmes és könyö
rületes Istenünk! hogy a te irántad való szerete
tünkben kölcsönös szives szerelmünk támaszát bír
juk s igy neked esküdjünk hűséget előbb, hogy 
egymás iránti hűségünket annál jobban megtart
suk. Üdvözítő Jézus, te örökre egyesülendő velünk, 
testté levél és lakozál közöttünk s szenvedésen és 
halálon váltottad meg éltünket, hogy tieid legyünk 
mindenestül. Fogadj be tehát minket úgy a mint 
lélekben egyesülten hozzád járulunk, ruházz fel 
minket, mennyei igazságod ékességével s emelj 
magadhoz, hogy veled egyesüljünk s érzelmeink s 
gondolataink, ohajtásink és szándékaink, a te szent 
közeledtől nyerjenek üdvös, magasztos ihletet. Te
gyed egybekelésünket áldások kútfejévé, melyből 
életünkre boldogság fakadjon s add, hogy még zsá
molyod előtt az öröklétben is örvendhessünk szent 
kötelékünknek. Ne engedd, oh Trunk, hogy a 
gonoszság háborítsa szeretetünket, nyugtasd meg 
mindazokat, kiket irigység vagy rósz akarat hábor
gat összekelésünk miatt. Engedj kegyelmet talál
nunk előtted és az emberek előtt, add, hogy szerel
münk soha se gátoljon azon egyben, mire szüksé
günk van, hanem hogv mindvégig hívek legyünk a 
te igazságodhoz és fáradhatlanul engedelmesek köte
lességeink isteni szava iránt. Légy közel hozzánk 
segedelmeddel, erősíts meg, hogy az ígéretet, me-
Ivet adunk és adandók leszünk egvmásnak, meg* 
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tartsuk teljes életünkben, hogy a mi eg'ybekötteté-
sűnk által is dicsőítessék a te nagy nered. Kegye
lemnek Atyja ! a te áldásod kisérjen minket min-
dentitt! A hűség előképe, Üdvözítő ! a te szereteted 
vezéreljen az életen keresztül, borús vagy derűs 
napjaink között s vezéreljen át a te országodhoz. 
Szent Lélek I a te erőd hasson át isteni erővel s a 
te világosságod derítse fel minden napjainkat, hogy 
minden választottaiddal imádhassunk s dicsérhes
sünk tégedet. Ámen. 

Az esketés napján. 
Nem állhatok ellent lelkem ösztönének, mely 

téged keres, téged kivan, oh Uram, kegyelemnek s 
szeretetnek Istene! Te benned bízom, hozzád ragasz
kodom, érzem és tudom, hogy boldogító szerelmem, 
mely szent oltárodhoz vezéiiend e napon, mely egy-
bekötend szivem választottjával, a te munkád, oh 
Atyám! Hiszem és bízom, hogy te velünk lesz és 
hűséged megújuland minden reggel felettünk. És 
mégis, oh Atyám, annyi érzelem szokatlan harczát 
hordozom szivemben. Hol valljam ezt meg, kinél 
keressek felvilágosítást, békét és erőt, mint te ná-
l^d, ki életem első pillanata óta mind eddig hű
segesén megsegítettél engemet? íse hagyj el enge
met , légy velem ezen eldöntő órákban is, hogy 
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szent lelked segedelme által felfogliassam nyomós 
léptem teljes értelmét, teljes jelentését. Te oly 
lelket vezérlettel hozzám, kihez bizalommal s benső 
szerelemmel csatlakozhatom, ki rajtam kölcsönös 
bizalommal csügg és szerelmemet viszonozza keble, 
kivel keresztül vagyok járandó az életet, jnegosz-
tandó vele az öröm- és ürömnek napjait, míg a ha
lál felbontja szövetségünket. Ah, mily vidám jö
vendő , mily remények nj'ilnak előttem' s milyen 
üdvek harmatoznak a jelenben nekem, jövő boldog 
életem elöérzetében! Add, hogy érezzem mily szép, 
mily nemes, mily nyomós a viszon, melybe lépek. 
Áldjad meg azt most és mind örökké, hogy a szent 
kapocs, mely ma összeköt, túl a halálon is, mely 
itt a földön felbontandja azt, összetartsa sze
rető lelkeinket. Azon szeretett lélek, kit hozzám 
vezérlét, találja fel bennem azt, a kit bennem keres 
és óhajt s add nekem kegyelmedet, hogy óhajtásait 
a te szent nevedben kielégíthessem s földi és örök 
boldogságának egyik eszközlője lehessek. Tarts tá
vol tőlem minden csábítást, hogy a szeretetet, melyet 
neki vallottam, a hűséget, melyet neki esküvő 
vagyok, soha meg ne törjem, hanem egy legyek 
vele azon barátság által, mely két testben egy lel
ket lakoztat. Add, hogy honos legyen közöttünk a 
minden bölcseség kezdete a te félelmed, az erényes 
indulat, a vidám munkásság, az engedékenység 
gyengeségeink irányában, kímélet és szívesség, es 
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a szolgálati készséggel párosult kölcsönös tisztelet. 
Add, hogy ezeu tulajdonok által álla-ndóan szert 
tehessünk a házassági egĵ etértésre, ingatlan bizo-
dalomra s azon tiszteletre, mely a szerelem szenve
délyeinek elpárolgása után is . a vallás karjain , az 
evangyéliom világánál testvéri szent viszonná, földi 
mennyé alakítja a házas életet. S ha jövendenék 
napok, melyekről meg kell vallanom, hogy nem 
kedvelem azokat, részvétteljes segedelem enyhít
sék kínjait, hogy az öröm a megosztás által kettős, 
a fájdalom pedig a kölcsönös keresztviselés által 
könnyehh legyen. Csak te el ne hagyj minket, oh 
Atyánk s mi borús napjainkban nyugodtan várand-
juk a derültebbeket, kegyelmednek Ígéreteitől. 
Add méltányolnom uj állapotom gyönyöreit és a 
kötelességeket, melyeket élőmbe szab, hogy ott 
józanság, itt pontosság vezéreljenek. Házam köré
hen engedd keresnem földi mennyemet; csendes 
egyszerű életmód, jólrendezett hasznos mimkásság 
jellemezzék napjaimat, hogy mindazokra nézve, 
kikkel uj rokoni szövetségbe lépek társam által, az 
legyek, minek törvényed szerint lenni köteles va
gyok. Oh így nyugodtan megyek bizonytalan, de 
általad bizonyos sorsom ellenébe! így,, ha te és a 
te szent Fiad kegyelme velem leendenek, nincsen 
semmi a mi rettenthetne engemet: mert te a s z e-
retet vagy s te bennünk maradsz és mi 
benned, ha a szeretetben híven megma-



— 280 — 
radunk. így komoly bátorsággal lépem át egy
házad küszöbét és ihletett kebellel teendem le az 
esküt, mert tudom, hogy ezen egybekötés a te mü
ved 3 szövetségem a mennyben köttetett. Légy, oh 
légy közel hozzám és szerelmem tárgyához, jegye
semhez s ne vonjad el kezeidet tőlünk. Hallgass 
meg engemet szent Fiad nevében, és áldj meg en
gemet. Ámen. ...• 

Házastársak imádsága. ^ B 
Könyörületnek örök Istene, jó Atyánk a menny

ben, a te szent végzésed szerint köttettünk egybe a 
házasság szent kötelékeivel s te akartad azt, hogy 
egymás karján, jó és rósz napok, jó és balszerencse 
közt, elválhatlanúl futnók meg az élőnkbe tűzött 
pályát itt alant. Adjad, oh Urunk, hogy egymás
nak legyünk öröme és vigasztalása, tanácsadója és 
támasza s melyet egedben kötél, szenteljük meg 
szövetségünket az isteni félelem s vallásosság szent, 
lelke által. Mert boldog az, ki féli az Urat 
és törvényeiben öröme telik : annak mag
va boldog lesz a földön és megáldatnak 
ivadékai. Adjad mindenek felett, hogy szent 
igédet szeressük, hallgassuk és tanuljuk s legyünk 
víz mellett élő fa gyanánt, mely maga idején meg
termi gyümölcseit, levelei nem hervadnak el és 
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szemlélője gyönyört érez lelkében-, ha rátekint. 
Add, liogy békében s egyetértésben éljünk, tűrve 
egymás gyengeségeit, méltányolva egymás első
ségeit s a szeretet s bizalom szent hevével élesz-
tendők egymásban a nemest, csillapítandók a fáj
dalmast, orvoslandók a hiányost. Szerettesd velünk 
a tisztességet s a kölcsönös hűséget, oh Atyánk, 
hogy becsület lakozzék hajlékunkban és jó nevűnk 
legyen Isten s ember előtt. (Add kegyelmedet, 
hogy magzatainkat a te szent neved dicsőségére, 
magunknak és maguknak örömére, hazájuknak s 
egyházadnak javára nevelhessük. Készíts ajkaikon 
dicsérő éneket magadnak. Add, hogy engedelme
sek legyenek irántunk minden jóban, hogy jól legyen 
dolguk s hosszúideüek legyenek a földön.) Add meg 
nekünk mindennapi kenyerünket és áldjad meg ele
delünket. Óvd meg házunkat és vagyonunkat tűz
és vízveszélytöl, a természet csapásaitól és az orv
tól , ki másoké után tör; mert te adtad a mivel 
birunk, apáink s magunk igyekezetét te áldottad 
meg; légy szerzeményünk óvó Istene! Hol te nem 
építed a házat, hiában dolgoznak, kik építik azt; 
hol te nem őrzöd a várost, az őr hasztalan viraszt! 
Adj nekünk, oh Atyánk, jámbor, hű, engedelmes 
cselédeket is s ne hagj-jad felednünk irányukban 
soaa, hogy nekünk is f r u n k van a menny
ben, hogy ne csak szolgálatjokat kívánjuk, hanem 
testi s lelki javokért is gondoskodjunk. S ha keresz-
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tet és szenTedést bocsátanál reánk, adj béketűrést, 
hogy készségesen alázzuk meg magunkat a te hatal
mas kezeid alatt. ki áldva sújtasz és büntetye ál
dasz. Legyenek tetszők előtted a mi utaink! Ha-
hogy elesnénk. ne taszíts el előled, hanem emelj 
megmentő kebeledre minket. Enyhítsed keresztün
ket s ne hagyj el minket ínségünk között. Add, ne 
szeressük jobban a világit, mint a mennyeit, mert 
semmit nem hoztunk a világba é's sem
mit ki sem viendünk belőle. Óvj meg a vét
kes pazarlástól s a vétkes fösvénységtől, hanem adj 
erőt a hit és szeretet nyomdokán, vennünk hogy 
adjunk, míg elveendjük az örök életet, melyre hi
vatva vagyunk. Istenünk, Atyánk, áldj meg min
ket és őrizz meg minket! Világosítsad meg a te or-
czádat rajtunk és irgalmazz nekünk! Fordítsad ránk 
orczádat s ajándékozz meg békességeddel. Ámen. 

Yárandós asszonyé. 

1. Reggeli imádság titán. 

Engedd, oh Atyám, hogy buzgó fohászomba be
foglaljam azon kincset is, melyet szívem alatt hor
dozok. A te kegyelmedből vagyok életet adandó 
egy még nem született, de méhemben rejlő kisded
nek, kinek életét szent kötelékekkel kapcsoltad éle-
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temhez. Hála neked, hogy eddig is megáldottál 
engemet szeretetein ezen gyümölcsével együtt. Adj 
bölcseséget és józanságot nekem, hogy megtartóz
tassam magamat minden szenvedélytől, mely mé
hem gyümölcsére káros befolyással volna. Őrizz 
meg minden veszedelemtől, az öröm és fájdalom 
túlságaitól, a félelem kitöréseitől s mindentől, mi 
mértékben túl megrázkódtatná idegeimet, nehogy 
testi vagy lelki veszedelembe essem. Légy vezérünk 
ezen napon is, melyet jóságod megújított felettünk, 
a te jó angyalaid védjenek, hogy meg ne botoljanak 
lábaim. Kisérjenek fedező karjaid mind ama napig, 
mig mellemnek szendergő gyümölcsét karjaimon 
mutathatom be neked, mint anyai örömeim leg
főbbikét , mint hűséged s szereteted legszebb aján
dékát. Maradj velem és őrizz meg engemet! Vilá
gosítsad meg szent orczádat felettem és légy nekem 
kegyelmes I Fordítsad orczádat reám és adj nekem 
békességet! Mi Atyánk! stb. 

2. Esti imádság után. 

S lehet-e meg nem emlékeznem méhemnek gyü
mölcséről, mellyel megáldottál jóságos Istenem? 
Lehet-e róla megfeledkeznem, midőn a nap le
hanyatlik és az éj közéig s midőn hozzád emelkedik 
buzgósággal teljes kebelem, ki a napnak és éjnek 
ura vagy, ki e l ő t t ezer esz tendő csak egy 

i! - JUI ; 
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p i l l a n a t ! Oh add, hűséges Istenem és Atyám, 
hogy oltalmad árnyékában pihenjünk. Add, hogy 
távol maradjon minden veszély tőlünk, mely jóté
kony álmunkat, eröhozó ajándékodat megháborí
taná. • Te az emberek gondolatait vezérled még az 
álomban is és testem s lelkem törvényei a te mű
ved s neked engedelmeskednek. Oh tarts távol tő
lem minden aggasztó rémes gondolatokat, fejlődő 
gyermekem végett, a te végetlen kegyelmed sze
rint , hogy az éj baj és bántalom nélkül vonuljon el 
felettünk. Parancsolj angyalaidnak, hogy őrködje
nek körültünk s az ártalmat tőlünk elriasszák. Add 
erőben gazdagon, vidámságban boldogan üdvözle-
nünk a holnapi napot; add, hogy kegyelmed meg
újuljon rajtunk s a te irgalmad maradjon velünk; a 
te szent Fiad a Jézus Krisztus nevében. Ámen. 

Szü lé s u t á n . 
Hozzád közelgek Atyám és Istenem s kifejezem 

hálámat előtted, hogy imádságomat s fohászkodá-
simat meghallgatád, megsegítél engemet s fájdal
maimat s keblem aggodalmát szerencsés szülés ál
tal örömre változtatád. Soha, oh soha nem fogom 
elfeledni a kinok órájában bizonyított atyai sege
delmedet! Vajha ezen és hasonló esetekben bizo
nyított jótéteményeid, melyekkel áldasz engemet, 
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irántad való szeretetre , tiszteletre, bizodalomra s 
állhatatos engedelmességre kötelezzenek. engemet. 
Légy és maradj tovább is jóságos Istenem I Élesszed 
életerőmet, erősítsd meg gyengeségemet, aján
dékozz meg iijra egészséggel, hogy fájdalommal 
szült gyermekemet örvendetes buzgósággal nevel
jem a te gyermekeddé. Oh életnek Ura, a halandók
nak legédesb Atyja! hála neked különösen, hogy 
anyává tevéi, az anyai érzelmekben részeltetél s 
általam egy uj emberrel szaporítád népedet. Az én 
szivem boldogsága nagy s minden érzelem dicsére
tedet zengi bennem, mert nagy dolgot tevéi velem, 
oh Atyám. De boldogító érzeteim közepett is el 
nem feledem anyai örömem mellett anyai nehéz 
tisztemet s midőn hálakönnyeim áldanak tégedet a 
magzatért, kinek éltet adál általam, teljes ragasz
kodásával lelkemnek keresek és kérek bölcseséget, 
szent erőt és lelket, melyekkel nevelői tisztemnek 
megfelelhessek. Oh óvjad meg az én gyermekemet, 
legyen ö a te kegyeidbe ajánlva. a te szolgálatod
nak szentelve! Ha életének kedvezsz, oh uram, 
védelmezzed őt mint egykor fiadat az üldözők ellen, 
neveljed félelmedben, vonj paizst szive körül a csá
bítások ellen s fogadjad be azon szövetségbe, melyet 
az emberekkel Jézus által kötél, hogy legyen or
szágodnak s a mennynek polgára s az örök Ígéret 
örököse. Kedvezz életének, éltessed őt hosszú évekig 
orok boldogságára, szüleinek örömére, a világ javára. 

wm 
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neked dicsőségedre! Egykor pedig fogadjad be öt 
az öröklétbe, Jézus Krisztus által, ki veled él és 
uralkodik mind örökön örökké! Ámen. 

Egyházhoz menetkor. 
1. Ha a gyermek él. 

Kikelvén gyermekágyamból, hol védő kegyel
med volt velem, oh Atyám, templomodban jelenek 
meg, hogy hálámat fejezzem ki előtted a könyőrű-
letességért, melyet velem és magzatommal tevéi! 

Hála neked szeretettel teljes Istenem, hogy en
gemet gyermekágyam ideje alatt minden veszélytől 
megoltalmazál; hála neked, hogy gyermekszülésem
ben nem csak megsegítél, hanem hogy méhemnek 
ezen kedves gyümölcsét is mindeddig testben és 
lélekben épen megtartottad; hála neked, hogy őt 
a te anyaszentegyházadba a keresztség által be
fogadtad s Jézus Krisztus által beavattad menny
országodnak polgárai közé; hála neked, hogy testem
nek erőt, lelkemnek készséget adál, egyházadba 
sietnem és ott köszönetemet kifejezhetnem. Legyen 
áldott az ür, az én Istenem ! Áldjad én lelkem 
az Urat és minden belsőm az ő szent ne
vét, ki megkegyelmezett minden bűneim
nek, meggyógyítá betegségemet és irgalmával kö
zel vala hozzám! 
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De oh, ki ennyi jót tevéi" érdemetlen szolgálód
dal velem, engedj tovább is oltalmadnak árnyéká
ban haladnom. Neked ajánlom fel magamat, neked 
kincseim legfőbbikét, gyermekemet s kérlek tége
det, közöljed vele szent lelkednek ajándékait. Tar
tsad meg mindenikünk életét, hogy az örökéletre 
Fiad útmutatása szerint méltóan készülhessünk. 
Adj mennyei bölcseséget nekem, hogy magzatom
nak mind testi, mind lelki tehetségeit neked tet
szeleg művelhessem. Yond el szivemet a világtól 
s annak örömeitől s add igazán éreznem, hogy anyai 
rendeltetésemnek ugy felelek meg, ha hatásom körét 
házamban, magzatom körül, annak lelkismeretes 
nevelésében, ápolásában, öröm-óráimat magzatom
nak minden jóbani gyarapodásában találom fel. 
Kedvezz életemnek, kedvezz életének ! De a te aka
ratod legyen meg, oh Uram! Egyedül arra kérlek, 
oh Atyám, hogy maradj te Atyja és védelmezője, 
ha a halál tőle elszakítna, hogy küldd alá vigasz-
talásod angyalát hozzám, ha a halál elragadná, vég
zeted szerint, vérző keblemről ezen kisdedet. Oh 
Atyám és Istenem, mi fájdalmasan szorítja össze e 
gondolat keblemet I De én benned bizom, reád tá
maszkodom ! Csak adj erőt. oh Uram, hogy ha megél, 
éljen neked s gj-arapodjék bölcseségben s Isten és 
emberek előtti kedvességben! Áldjad meg az én 
he- és kimenetelemet s oly lélekkel áldj meg, hogy 
szövetségedhez hű maradjak s e hűségben nevelhes-
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sem fel magzatomat, dicsőségedre neked, örömemre 
magamnak, boldogságára magának, javára hazájá
nak , egyházának és az emberiségnek. Hallgassad 
meg könyörgő fohászkodásomat s lépteimhez, mun
káimhoz, anyai kötelességeim teljesítéséhez add 
szent lelkedet a Jézus Krisztusért, az én Megvál
tómért. Ámen. 

:»•'{'• 

2. Ha a gyermek meghalt. 

Siralommal lépem át szent házadnak küszöbét, 
életnek és halálnak Istene, mert az én örömem ha
mar szomorúsággá változott, mert nem mutatha
tom be színed előtt kora sírba alászállt gyermeke
met. Tekints reám, mennyei szent Atyám, midőn 
veszteségem miatt, nyugodalmat nem találhat lel
kem, midőn minden vigasztalást kiragad szivemből 
azon gondolat, hogy eltemettem öt s vele eltemet
tem életem legszebb örömét, jövendőmnek legked-
vesb reményét. Töredelmes szívvel vallom meg 
előtted, hogy fájdalmaim még imádságomban is 
gátolnak engemet s midőn hozzád emelem szive
met , ezen kérdés buzog fel szivemből : miért, oh 
miért vetted el őt oh Atyám ?! 

Bocsáss meg a szenvedő anyának, midőn leg
szebb ajándékod halálát siratja s küldj alá vérző 
szivembe hivő bizodalmat. hogy megnyughassam 
szent tetszéseden. 
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Hisz ö te hozzád költözött s lehet-e jobb helyen, 

mint te nálad ? Szabad-e siratnom a mosolygó bim
bót, melyet a menny maga számára szakított le,, a 
fóldi növényt, melyet a menny jobb világba által
ültetett ? Szabad-e betekinteni akarnom a te tit
kaidba, a te terveidbe; szabad-e a te megfoghatat
lan tanácsodba gyarló eszemmel beavatkoznom ? 

Ah nincs nekem egyéb vigasztalásom, mint a 
mely igédből hangzik felém : Az Ur adt 
Ur vette el, legyen áldott az Urnák nevel 
Hisz ő a te sajátod volt s vele ugy tehettél, mint 
neked tetszett s Te a föjóság és föbölcseség nem 
tehetél egyebet, mint a mit reája és reám nézve 
legjobbnak ítéltél. 

S lehet-e atyai kegyelmednek irántam nyilván
valóbb záloga. mint az, hogy én még élek, hogy 
gyermekágyam — mint oly sok anyánál — halot
tas ággyá nem változott, sőt inkább egészségemet 
visszanyertem s megjelenhetek a te templomodban, 
sebeim gyógyszerét buzgó imádságban keresendő. 
Oh add nékem az imádság igaz szellemét, hogy 
könnyezve is dicsérhesse lelkem nagy jóvoltodat, 
mely az utolsó napokban is megiíjult felettem. 

Szívem megkönnyebbült a te közeledben, oh 
Tajha soha távol ne maradjak tőled, hogy közellé-
ted érzete a zúgolődástól, a csüggedezéstől meg
óvjon engemet. 

Nyugodt szívvel indulok el további pályámon 
10 
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s neked szentelem magamat, enĵ éimet s házam 
minden tagjait, azon feltétellel ; hogy őket, míg 
Telök egy utón vagyok, boldogítsam hűségem, sze
retetem , fáradhatlan munkásságom által. Oh adj 
erőt nekem, hogy szándékomat teljesíthessem. 
Kisérjenek engemet a te angyalaid a női rendelte
tés útain, hogy fájdalmamat erényes tettek és házi 
kötelességeim köréhen maradó örömökké változ
tassam át. Benned hízom, oh Tram, ne hagyd 
reménységemet megszégyenülni. Ámen. 

• ' i ; ' ' i^ 

Az anyának l3Ölcsöéneke. 
Szemem fénj'e, mindenem, 
Szenderülj el gyermekem, 
Jó anyád az altatód. 
Hü keze a ringatod. 

Még most bízvást aihatol. 
Hozzád a baj nem hatol, 
Ha kopogtat : ..nem szabad'' 
Szól anj-ád és künmarad. 

De majd lesznek napjaid 
Hol meggyűlnek bajaid, 
S anj'ád tölök meg nem ó 
A tán sírban hamvadó. 

A sir engem bár befog 
A jó Isten élni fog ; 
Bízzál benne ö, a szent, 
0 minden bajból kiment. 
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Sztinnyadj kincsem biztosan 
Ort állunk mi párosan ; 
Isten, a ki alkotott, 
Anj-ád, a ki szoptatott. 

3!ég később is, majd ha én 
Almod már nem őrzeném, 
Mindig nj'iigton alhatol, — 
Mis; Istenben bízuatol. 

Szerencsésé . 
Szerencsém és boldogságom Istene ! ki jóságod

dal körülvevél engemet s áldásaidat oly nagy. mér
tékben érezteted velem : hogyan imádjalak tége
det ? A mit a lialandó jólétére nézve várhat és kiván-
liat, te mindazt megadtad nekem. Betegségtől meg
óvtál engemet s megáldottál ép testtel, ép lélekkel. 
Minden vállalat, a melyhez fogok, jobban sikerül, 
hogysem vártam volna. Gond és aggodalom kerül
nek engem^et s tövistelen pályámon örömek és virá
gok díszlenek. Munkám gyümölcseit bőségesen arat-
tatod velem s nehéz áldozatok nélkül is megsegí
tesz. Megadtad nekem mindennapi kenyeremet s 
azon boldogságot. hogy azt másoknak is megtör
hessem 3 juttathassak belőle a szegénynek. Míg 
ezerén meg ezerén hajléktalanul bolyonganak, alig 
lelhetvén helyet, hol fejeiket nyugalomra hajtsák, 
— én kényelmeket is szerezhetek magamnak, hogy 
édesebben folyhassanak napjaim. 

19* 
ii 
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Add komolyan meggondolnom, oh Atyám, -hogj 
ennyi áldásaid nem érdemlett kegyelmednek aján
dékai, hogy én semmi érdemet nem mutathatok he 
előtted, sőt bűneim által büntetésedre volnék érde-
mesb — s te mégis szerencséssé tevéi engemet! 
Add, hogy ezen gondolat alázatosságra vezéreljen 
irántad, alázatosságra szerencsétlenebb ' társaim 
iránt. hogy magamat vétkesen túl ne emeljem fe
lettök. Add meggondolnom, hogy a mit adál, azt 
el is veheted, a nélkül hogy irántam igaztalan vol
nál, hogy így bölcsen használjam javaidat, magam, 
enyéim és embertársaim boldogítására. Ó'vj meg a 
mértéktelenségtöl, az esztelen pazarlástól s a még 
esztelenebb fösvénységtől s add ugy tekintenem 
javaimat, javaidat, mint oly eszközöket, melyek 
segedelmével szellemi élvezet, örök kincsek, isteni 
tudomány szerzését könnyítsem magamnak. Mert 
mi vagyok én, oh Uram, hogy ennyi szeretettel 
viseltetel irántam ? Érzem, hogy nem vagyok érde
mes annyi hűségre és könyörületre, mellyel meg
áldottál engemet! 

Azt mondja nékem szent Fiad igéje, hogy 
„adni , m i n t v e n n i , sokka l bo ldogí tóbb ." 
Te oly szerencsés állapotba helyezel engemet, hogy 
ezen boldogító érzelmet sajátommá tehetem. Mert 
az Ínségnek sok hajléka van az emberek között, hoi 
szükség s bánat, hol keserű könnyek és nélkülözés 
lakoznak. Oh vajha abban teljék örömem, hogy 
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ezen szükségen segíteni, ezen bánatot oszlatni, ama 
könnyeket letörleni, ama nélkülözést megszüntetni 
ig3'ekezzem a cselekvő részvét s könyörület által. 
Kölcsön ad az IJrnak, ki kegyelmesen ad a 
szegénynek és segedelmet nyújt neki! Add M-
váltképen, hogy azon jótékony intézetek, melyek a 
szenvedőket, árvákat s özvegyeket ápolják, melyek 
az Ínséget szüntetik, elhagyottakat nevelik. a bű
nösöket javítják, az éhezők éhségét csillapítják, 
legyenek általam híven gyámolítva. így és csak 
így fejezhetem ki igazán hálámat irántad jótéteraé-
nyid gazdagságáért, csak így tehetem méltóvá ma
gamat , hogy tovább is részeltess engemet kegyel
med ingyen ajándékiban. Ha ugy tetszik neked, oh 
Atyám, tartsad meg szerencsémet tovább is, s ne 
engedd, hogy az szivemre, erényemre s örök boldog
ságomra nézve veszedelmessé váljék. Mert mit 
nyernék vele, ha az egész világot enyém-
mé tenném is, de lelkem üdvét elveszí
teném I S ha csakugyan éreztetnéd velem atyai
lag feddő kezeidet s a szerencse elpártolna tőlem, 
— engedd megtartanom azon öntudatot, hogy nem 
könnyelműen, nem vétkesen játszottam el azt s én 
megnyugszom bölcseséged akaratán. Az ü r adta. 
az L'r vette el, legyen áldott az ürnak 
neve! így fohászkodandom s elégedetten foMa-
tandom pályámat, míg örök javaid élvezetére, az 
öröklétbe hivatom. Ámen. 
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Szerencsétlené. 
uram és Istenem, kihez folyamodjam szenve-

désim között, lia hozzád nem, ki szerető Atyám és 
a segedelem kútforrása vagy! Igen is, könyörület 
Istene, ki sebesítesz és gyógyítasz, megkísértesz és 
megszabadítasz. — szivem mélyéből hozzád fohász
kodom, mert szivemnek nagy s mély a bánata. 
Tekints reám kegyelmesen Ínségem között, vigasz
tald és erősítsed levert lelkem.et. mely békevesztve 
nyugtát nem találja. Azt mondád, oh Uram : Ki
á l t s hozzám Ínségednek nap ján s én meg
m e n t l e k t é g e d e t , hogy d i c ső í t s engemet! 
Azért is hozzád emelem fel lelkemet I hajolj alá 
hozzám és hallgass meg engemet s lássad meg, 
mily nagyok veszteségim. Kenyeremet könnyeim
mel áztatom s keblem fájdalmát ébreszti fel min
den, a mire nézek s hallgatok. — Adjad, oh Uram, 
meggondolnom azt, hogy te magad vagy, ki mind
ezeket reám bocsátottad, hogy ha zúgolódnék lel
kem ellened, magába szállva békével viselje, mit a 
te bölcs kezed mért reám. Oh Uram. minél job
ban számot vetek magammal. minél józanabbul 
nyomozom szenvedésim okait és következményeit, 
annál jobban érzem, hogy büntetéseidben is oktató, 
intő , javító atyai szeretetedet találom fel. Te is
mered az én hiányimat, szivemnek keménységét, 
akaratom konokságát, te tudod mi siralmak várná-

: « i ^ 
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nak reám. ha tovább is megmaradiiék bűneim és 
gĵ aiióságaim között. A te bölcseséged az, mel}̂  
engem veszedelmes ábnomból, magam istenítéséből 
s a gyarló emberek és mulandó dolgok iránti ragasz
kodó hiú bizodalomból felébreszt, hogy téged keres
selek s mennyországod kincseit. Tudom, hogy te 
javamat akarod s azért büntetsz, hogy az Istent 
nem tisztelőkkel el ne vesszek. Taníts, oh Uram, 
megismernem s megitélnem nragamat, nyomoznom 
utaidat. kitanulnom bünemiet és előtted megaláz
kodnom. Bátoríts engemet, hogy meggyőzzem ma
gamat 3 ne uralkodtassam a test és mulandóság 
kívánságait lelkemen, hanem törvényednek hódol
jon bennem minden indulat, minden gondolat, szó 
és cselekedet. Add. hogy nyugodtan vallhassam r 
Legyen dicsőség az Urnák, ki beavatott a kereszt
nek iskolájába engemet; javamra szolgált, hogy 
megkísértél engemet, oh mi édes a gyümölcs, mely 
ezen keserű gyökérből származott. Taníts béke
tűrésre engemet, hogy csendes hódolattal vessem 
alá akaratodnak magamat. S ha ezen vihar fejem 
felett elvonuland. ments meg ismét az elbizott-
ságtól. Készíts el engemet új kísértésekre, hogy 
mindenkor, valahányszor a te szent tetszésed vége-
zend felőlem, jó és balszerencsében, örömben vagy 
szomorúságban, készségesen kövessem intésedet, 
hogy tied legyek életben és halálban. Ily lelkület
tel engedj elébe mennem ama jobb életnek, hol 
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minden könnyek letöröltetnek, hol a siralonj örömmé 
változik s minden rövid földi panaszt örökké tartó 
derültség követ. Hallgass meg engem, oh Uram, 
annak nevében, kiben megnyugovék a te lelked, 
hallgass meg engem a Jézus nevében. Ámen. 

Szegénynek imádsága. 
Te, ki a mezőnek liliomait ruházod és az égnek 

madarait élteted, téged kereslek jótéteményekben 
gazdag Istenem! Előtted öntöm ki szivemnek érzel
meit , ki szabad tetszésed szerint, mellyel a világ 
javait osztogatod, nekem szűkölködő sorsot jutta-
tál. Nem titkolhatom el előtted, oh Atyám, hogy 
a nélkülözés nehéz pillanataiban szomorúság és aggo
dalom szállják meg lelkemet. De egyszersmind 
bizom atyai szeretetedben, hogy megbocsátod ezen 
magaviseletemet, melytől ment maradni s sorsom
mal megelégedést eszközölni, fő törekvésemnek tar
tom. Hisz ha megvizsgálom szorosan magamat, 
azt vallja lelkem, hogy szegénységemnek is van
nak megbecsülhetetlen örömei, melyeket helyzetem 
könnyítése végett ajándékozál nekem. Ez vissza
tart engem sok vétektől és sok tévelygéstől, melybe 
a szerencse kedveltjei esni szoktak; ez megtanít 
csekély osztályrészemet édesen és hálásan élvez
nem ; ez arra oktat, hogy a megelégedéshez nem 
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Mvántatik bőség, hanem tiszta szív, mely a kevés 
de igaz keresetet bölcsen fordítja hasznára. Mg 
másokat a vagyon sokasága, a földiek éhezésére 
ösztönöz és őket a mennyei javak keresésében gá
tolja, engemet szűkölködő viszonaim az égi kincsek 
szerzésére buzdítnak. Azért is nem vagyok elégü
letlen az én sorsommal, mely összevetve szám
talan társaiméval, kik nálamnál még szegényeb
bek, mindig tűrhető s távol van azon veszedelmek
től, melyekre a véginség eltántorít. — Megvallom, 
oh Atyám, hogy mindazonáltal magamra, de kivált 
enyéimre nézve, óhajtanék jobb sorsra tenni szert s 
kevésb aggodalommal nézni a jövőbe. De ovj meg 
engemet az álutaktól s ne engedd, oh Istenem, 
hogj' nehéz körülményeimen bűnös eszközökkel kí
vánjak segíteni. Adj nekem erőt és egésséget, hogy 
becsületes munkásság s igyekezet után várjam áldá
sodat s hivatásom és hivatalom kötelességeinek tel
jesítésétől reméljem boldogulásomat. Add, hogy 
mérsékeljem vágyaimat s azon bizalomban, hogy 
te el nem hagysz engemet, ha hozzád és hason
másodhoz hű maradok, találjam fel vigasztaláso-
mat. Hiszen te nem csak szerető, de mindenható 
Atyám is vagy, ki jobb napokat hozhatsz fel reám 
s véget vethetsz mostani szükségeimnek. Miért ne 
reméljem a legjobbat tőled, ki fő jóság vagy s eddig 
IS számtalanszor éreztetted velem kegyelemteljes 
indulatodat. Ovj meg engemet a szegénység bűnös 
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társaitól, a zúgolódástól, az irigységtől s ne engedd, 
hogy kezeim oly eszközökhöz nyúljanak, melyekkel 
sorsomat jobhíthatnám ugyan, de a te tetszésedet 
és a jó emherek szeretetét örökre elveszthetném. 
S ha mégis gyarlóságom elviselhetlennek hinné 
szenvedésemet, világíttassad előttem Jézusom pél
dáját , kinek nem volt helye, hol nyugalomra le
hajtaná fejét, de a kin mégis megnyugodott lelked 
s oly méltóságra emelte, hogy földiek és égiek tér
dei meghajolnának előtte. Á legkeserűbb nélkülö
zés között is legyek gazdag jó lelkismeretben, tiszta 
szívben. keresztyén erényben, hitben és remény
ben. Ezek legyenek azon kincsek, melyeket be
mutathassak neked ama nagy napon, melyen meg-
itélended e világot. Mert a mi nyomorúsá
gunk pi l lanatnyi könnyűsége, a dicsőség 
örökké valóságát szerzi nekünk, ha nem 
azokra nézünk, melyek l á t t a tnak és idő 
szerint valók, hanem azokra, melyek nem 
lá t ta tnak , de örökkévalók. Fogadd hálámat 
jótéteményidért s hag3'j megnyugodnom azon szent 
hitemben, hogy nem vagyok szegény míg birlak 
tégedet. Atyámat és Jézusomnak Atjjját. Ámen. 
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Betegnek reggeli imádsága. 

Hálákat adok neked Istenem és Atyám, 
ezen reggelre is felvirasztál engemet. Igaz ugyan, 
hogy az elmúlt éjjelen a nyugodalom és vidámító 
álom nagy jótéteményét nem érzettem ugy, mint 
egésséges napjaimban, sőt fájdalmakkal, kínokkal 
kellett küzdenem; de te megerősítél engemet, hogy 
mindezen hajókat elviselhettem. Te vigasztalásom 
és védelmem valál és ismét egy nappal ajándékozál 
meg, hogy időm és alkalmam legyen magamha 
szállani, a betegségről. mellyel meglátogattál en
gemet, józanon gondolkodni és a földtől s enyéim-
től való elválhatásra komolyan és keresztyénileg 
elkészülni. Tudom és erősen hiszem. hogy irán
tami konyörületességednek nincsen vége. mert az 
ma reggel is megújult rajtam és hűséged örökké
való. Tudom és erősen hiszem, hogy az emberek 
szenvedéseiben nem találod örömedet, hanem azo
kat atyailag javulásunk végett bocsátod reánk. Tu
dom és erősen hiszem, hogy ezen betegséggel is. 
mel3'ben sinlődöm, atyai és üdvös czélból látogat
tál meg engemet. Adjad, hogy atyai czéljaidat 
meg ne hiúsítsam magamon, hanem hálásan ismer
jem meg azokat s elkészüljek nagyobb szenvedésekre 
is, kibéküljek azokkal, kik megbántottak engemet, 
szívemet elvonjam a földiektől és szoktassam az 
égiekhez . bizodalmamat benned vessem, envéi-
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met atyai szereteted és gondviselésedbe ajánljam 
s korán ugj intézkedjem, Irogy ha az élettől, 
és tölök meg kellene válnom, minden zúgolódás
nak és történhető kedvetlenségeknek elejét vehes
sem nálok. Áldj meg továbh is türelemmel szenve
déseim közt, hogy azoknak , kik ápolnak engemet, 
terhökre ne legyek. Megvallom, oh Uram, hogy 
az élethez örömest ragaszkodom s ha ezen óhajtá
som hölcseségeddel nem ellenkezik, kérlek tégedet: 
ajándékozz" meg előbbi egésségemmel! de adjad azt 
is, hogy azon időt. mellyel meghosszabbítandod 
éltemet, mint uj ajándékát szent kezednek, hálásan 
fogadjam és üdvösségemre fordítsam. Ha ellenben 
máskép határozál, ha azt végezed, hogy elköltöz
zem ez árnyékvilágból, engedj könyörületed iránti 
szilárd hittel bncsúznom el innen s vígy be az örök 
békehonba engemet! Ámen. 

Betegnek esti imádsága. 
Az est beállott, világosság Atyja, Istenemi s 

lelkem imádkozva emelkedik hozzád: m.ert te vagy 
egyedül az, kitől segedelmet várhatok. Ezen napon 
is megtartád s jóságoddal kiséréd terhelt éltemet s 
megismerteted újra velem, hogy megkiséiiesz ugyan, 
de ugy intézkedel, hogy a kísértetet elviselhessük. 
Pogadd hálámat ezen jótéteményedért, mellyel 
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megindulva hódol neked szivem. Adál nekem bará
tokat , kik fájdalmaimat enyhíteni törekedtek , kik 
gondoskodtak, hogy betegágyamból kiszabadulhas
sak. Áldjad meg őket szeretetökért, gondos ápolá
sukat jutalmazzad meg, ki áldásokban kimeríthet-
len vagy. Oh hova jutottam volna kínaim között, 
ha nálad nem lelek vala enyhet I Ha a te igád nem 
vigasztalna, el kellene csüggednem. Ínségemben. 
Fogadj be ez éjjel is oltalmadba engemet; tegyed 
azt legalább tűrhetővé s vedd el a fájdalom hatal
mát, hogv el ne szakasszon tőled, hogv lelkem 
szakadatlanul rajtad csüggjön s tőled reméljem 
szabadulásomat. Ajándékozz' lelkemnek béketűrést 
és megelégedést, megfoghatatlan de bölcs utaiddal. 
Add, hogy az éj álmatlan óráiban reád nézzenek 
lelkem szemei, ki virasztasz az alvó föld felett, ki 
őrt állasz felettem is. Hozzád fohászkodandom leg
súlyosabb állapotom pillanataiban, mindenütt jelen
való tanúja gyötrelmeimnek, hogy enyhítsed azokat. 
Hiszem és bízom benned. oh Atyám, hogy fohá
szaim felhatnak elődbe és meghallgatást nyeren-
denek előtted. Adj nekem nyugalmas álmot, hogy 
erőt szerezzek a jövendő nap fájdalmaínak elvisel-
hetésére. Ah I vagy vedd el ezen fájdalmakat, ezen 
keserű poharat tőlem s ha ugy akarod, törd meg 
nyavalyámnak hatalmát, hogy helyt adjon az egy
kori épségnek tagjaimban, az egykori vidámság
nak lelkemben! Úzz el lelkemből minden beteg 
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káprázatot, nehéz s ábrándos képeket! Juttassad 
eszembe szent igédnek vigasztalásait s vigasztaló 
igazságait, liogy bátorságot nyerjen csüggedező lel
kem, hogy higyje, miként te gondot viselsz felölem, 
hogy a gonosz ne ártson nekem s a kárhozat távol 
maradjon tőlem. Ha pedig isteni akaratod az volna, 
hogy ez éjjel befejezzem földi pályámat, adj kegyel
met nekem, hogy az igazak halálával múljak ki és 
halva is tapasztaljam , mi boldog az, ki az Úrban 
szunnyad el. A te hatalmas kezedbe ajánlom teste
met és lelkemet 1 Ha ez éj utolsó éjem itt alant, 
fogadj be engem azon* örök hazába, hol többé nem 
folvnak könnyeink. Ámen. 

Betegért könyörgés. 
Szivünk kedveltjéért könyörgünk hozzád, min

denható Atyánk, kit súlyos betegséggel látogattál 
meg. Oh ha isteni bölcseségeddel, mely az egész
nek és az egyesnek javát egyiránt karolja át, mely 
legjobban tudja mi szolgál javára kinek kinek közöt
tünk, oh ha ezen bölcseségeddel megegyezhető: 
gyógyítsad meg őt s tartsad meg tovább is életét a 
mi kedveltünknek I Megalázzuk magunkat a te szent 
akaratod alatt, noha könnyekkel szemünkben és fáj
dalomtól rengetett kebellel. De hisszük. hogy te 
megbocsátod ezen könnyeket, az aggodalmas lesuj-
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tott lélek s a búslakodó szeretet ezen harmatát, 
milyet szent Fiad Jézus is sírt vala. Az emberi 
szivnek lehetetlen a kedveseitől való elválásra gon
dolni, a fájdalomnak érzelme nélkül. Oh vajha 
szomorúságunknak. epedő óhajtásunk s buzgó kö-
nj'örgésünk teljesítésével véget vetnél, betegeknek 
legjobb orvosa, szeretett Atyánk! Vajha örömre 
változtadnád bánatunkat! Hol az. emberek nem 
segíthetnek többé, te ott is segíthetsz s gyakran 
liol az Ínség legnagyobb, ott van a te segedelmed 
legközelebb. A te segedelmedért könyörgünk, oh 
At3'ánk! Azt mondja nekünk a te igéd : Kiál ts 
hozzám nyomorú Ságodban és én megszaba
dítlak tégedet és te dicsőítesz engemet! 
Hozzád kiáltunk, segedelem Atyja! Ha lehetséges, 
menjen el előlünk ezen keserű pohár, hogy ne kell
jen kiürítenünk azt, hanem adjad inkább, hogy a 
te megszabadításodért rebeghessük ki hálánkat előt
ted. Enyhítsed, oh enyhítsed az általunk kedvelt 
betegnek fájdalmait; hass reá szent lelkeddel vigasz-
talólag , nyugtatólag, erősítöleg. S hahogy, oh 
életnek és halálnak Istené! a te tanácsod és gond
viselésed szerint halálának órája közelgene, tegyed 
azt könnyűvé és csendessé neki! Oh készítsed fel 
őt a haldoklót és minket erővel a magasból! En
gedd, hogy vele együtt az örök hajlékok felé legye
nek irányozva lelki szemeink, hova azok, kik előt
tünk haltak meg, költözének s hova mi is követendjük 

il 1 
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őket. Add, hogy ö, add hogj mi is szilárdan ragasz
kodjunk ama hitliez, mely Jézus Krisztusban meg
váltóját s legfőbb jótevőjét tiszteli, ki a halálnak 
elvévé hatalmát és az életet és a halhatatlanságot 
világosságra hozta az evangyéliom által. Ily hit
ben engedj élnünk, tűrnünk és szenvednünk! Hall
gass meg minket a te szent fiad nevében s tessék 
neked a könyörgő szeretetnek fohásza! Ámen. 

rohász a halál réTéből. 
Hüzzád Atyám még a halálnak 
Révéből felfohászkodom, 
Végbúcsut mondok a világnak 
S lelkem kezedbe átadom. 

Fogadd hálám I Kezed vezette 
Egi hűséggel sorsomat; 
Az, rózsára g v a k r a n vetette, 
Slostan tövisre ágj'amat. 

Velem voltál búmnak lakában 
S kínnal gj'ógyítál engemet. 
Sokat sírtam, de nem hiában. 
Mert megmentettem lelkemet. 

Tiéd, meljet adtál, az élet 
Borúival, derűivel. 
Ám tégy azzal, a mint te véled, 
Nem törődöm a földivel; 
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Érzem mint oszlik, mint az illat, 
Ha szellő hordja szárnyain, 
Jlint a levél, mel3'et fa builat, 
Ha őszi szél j á r lombjain. 

Vedd vissza s szeplűjét a bűnnek, 
íMelyet gyarló magán visel, 
Erdemével az égi Szenvedőnek 
S keg3'elmeddel, fedezzed ell 

Haldoklóért könyörgés. 

Te meghallgatod imádságunkat, szentséges Iste
nünk. Azért közelítünk könyörgőleg hozzád ezen hal
dokló testvérünkért az Úrban. Atyánk a mennyben! 
könyörülj rajta s könyörülj mi rajtunk; te alkotáá 
őt képedre, ő a te teremtményed, gyermeked ő, 
kit a Jézus Krisztus által a szent keresztségben 
magadévá fogadtál. Könyörülj rajta, mert ö ime 
beteg és a sírnak szélére jutott; könyörülj rajta s 
láttassad vele az örökséget, melyet a mennyben el
tettél számára. Bocsássad meg minden bűneit s 
tekints halála óráján kegyelemmel reá. — Jézus 
Krisztus, Megváltója az embereknek, könyörülj 
ezen megváltottadonI Érette is meghálál, őt is 
részesévé tevéd azon üdvösségnek, melyet nekünk 
véreden szereztél. Fedezzed be öt igazságoddal s 
.juttassad öt Isten trónja elébe s légy szószólója a 
iiagy bíró s könyörűletteljes Atyánk előtt. — Szent 
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lélek Isten, könj'örülj ezen haldokló atyánkfián,] 
tartsad meg őt a hitben, tégj tanúságot felöle, ] 
hogy Isten gyermeke, segítsed meg erőtlenségében| 
s e sedezzé l é r e t t e m e g m o n d h a t a t l a n fo
h á s z k o d á s o k k a l ; szenteld meg, bátorítsad és 
kisérd el őt azon jobb életre, mely a siron túl 
várakozik reánk. 

Életnek és halálnak Istene ! a te kezeidbe ajánl
juk lelkét, ízleltessed vele égi üdvedet! Míg fel
támasztod az Ítélet napján, adj csendes nyngahnatj 
neki a föld keblében, melyből vétetett! A mint i 
halál küzdelmei között lelke csíiggedez, újítsad 
meg benne a nagy szenvedőnek , a Jézusnak emlé 
kezetét, hogy e hitében felviduljon haldokló erej| 
Ha szemei megtörendők lesznek, keljen fel bennöl 
a benső és örök élet hajnalcsillaga, mely átvilá
gítson előtte a jobb világba. Ha minket nem lát
hat többé, vajha hitben és bizodalomban lásson 
tégedet, minden jónak atjja, ki a halál völgyéből 
Im'ezetsz minket az öröklét üdvös édenébe. Ha ajkai 
bezárkóznak s imádságát nem végezheti, imádkoz-
kozzál te érette, oh Jézvis s légy szószólója szent 
Atyád előtt; segítsed meg őt kiállhatnia és bevé
geznie a halálos harczot s legyenek előtted kedve
sek néma fohászai. Ha a halálverejték elborítja ő | ^ U 
vegyed magadhoz halhatatlan lelkét. Maradj v ö i ^ H 
míg futását berekeszti. Kit te alkotál, oh teremtő 
Atyánk. kit te megváltál. oh rdvözítő Jézus, kit 
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te megszentelél, oh szent Lélek Isten, őt ajánljnk 
a te kezeidbe. Neked és a te szent nevednek legyen 
dicséret és dicsőség jiiind örökön örökké! Ámen. 

A megiialt felett. 
Ann^'i vívódás s gyötrelein után, nyugalomra 

ment! A mnnka után megpihenvén, a te kezeidben 
nyugszik ö, Istenünk és Atyánk, és tettei követen-
dik öt. Yége van szenvedéseinek, liarczát kivívta 
és legyőzte a halál ijedelmeit. Lelke az égben 
nálad mulat és ezen holt tetem szent Fiadnak sza
vára uj életre ismét feltámadand. Dicséret és dicső
ség neked, élet és halál örök Istene! Hála néked 
mindazon könyörületedért, mellyel ezen elhunyt 
atyánkíián egész életében s utolsó óráiban viselte
tél. Hála, örök hála neked, hogy lelked erejével 
gTámolítád őt és halálos harczát elvégezni segíted. 
Adjad, hogy a miért küzdött, hitének gyümölcsét, 
lelkének üdvösségét arathassa a jobb életnek sze
líd virányain. öt már béke öleli: de ah, nekünk 
könnyeink hullanak! Irgalomnak Atyja! adj vigasz
talást nekünk, hogy az elválás fájdalmát enyhíthes
sük ! Yigasztald meg lesújtott árva sziveinket bol-
cseségednek, atyai jóságodnak, gondviselésednek 
hite és a viszonlátás biztató reménye által. Lgy 
őrködjék kegyelmed felettünk is , miként a boldo-
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gult felett végső szenvedelmei közt őrködött. Előbb 
utóbb, te tudod mikor, mi is oda követendjük őt, 
hol lelke mulat! Oh taníts meggondolnunk azt, 
hogy nekünk is meg kell halnunk s itt egyikünk
nek sincs maradandó városa, — hogy okosak és 
bölcsek legyünk, nem keresvén a mulandó kincse
ket , hanem azokat, melyek eltétetnek számunkra, 
ha megjelenünk a te színed előtt. Adj segedelmet, 
adj erőt, adj fáradhatatlan szorgalmat, legyőzésére 
mindazon veszélyeknek, szenvedéseknek és kísérté
seknek , melyek környeznek minket, hogy elnyer
hessük azon jutalmat, melyet Ígértél a te szent Fiad
ban állandóan hívőknek! Neked legyen dicséret és 
dicsőség mind örökön örökké. Ámen. 

Halotti ének. 
.Mind czélját, mind napjait 
Te tűzted ki életemnek 
Szent Atyám I oh vajlia itt, 
öl eddig évei II) sietnek, 
A mint igéd rendelé 
Ug7 fussak czéiom felé. 

Kiben Isten és hit él, 
Kiben munkás a szeretet, 
Halálában is remél, 
Állítván eg}-jobb életet: 
Az fut Jézus n3'omdokán 
A valódi czél után. 
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Adj erűt hát Istenem. 
Hogy hitben végig megállják 
S ugy mint égi Mesterem 
Jót mívelve szerte járjak, 
Hűséggel keresve ilt 
A jobb élet dijait. 

Add. hogy míg az élet int, 
3Iííködjem ily értelemben 
S ha porrá leszek megint 
Részesüljek kegyelemben. 
Melyet annak szánt fiad 
Ki haláliír hű marad. 

Temetéskor. 
Hagyjátok bízvást szállni kedvesinket 
A megnyíló síroknak éjjelébe. 
Andalodjunk el g\'akran hantjaiknak 
Vigasztalásra késztö nézetébe; 
Halál van benn, de a hantok felett 
Zöld színben díszlik szent emlékezet; 
Kék virágát hálakó'nny itassa, 
Könnj'iink tükre a mennj'et njiitassa. 

Kísérjük bízvást elhunj't kedvesínket 
A föld alá, hol kinjok csillapul, 
Tartsuk meg leikök képét életünknek 
Viszás ösvényén hű őrangyalul; 
Vigasztaljon ha nyomnak bánatok. 
Derítsen, ha derültek a napok; 
Rettentsen, ha tisztünket feledjük. 
Buzdítson, ha tisztünket követjük. 
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Temessük sírba bízvást kedvesinket, 
De éljenek közöttünk tetteik, 
Hozzon gyümölcsöt a mag leikeinkben, 
Meh'et vétenek egykor kezeik. 
Áldva haltak, áldást hagj-tak nekünk, 
Ha áldásuk meg is marad velünk, 
Boldogítva int a mennj'jutalma, 
DIegszerzé azt Jézusnak hatalma. 

Adjuk bízvást át elhunyt kedvesintet, 
A föld keblének rothadó magul, 
Blíglen felettök a feltámadásnak • 
Ébresztő hangja majd megszólamul, 
S te, oh Jézus, egybegyűjtve őket. 
Az elválás miatt kesergőket, 
Bévezérled őket szebb körökbe, 
Ott, hol élni fognak mind örökre 1 

Enyészet és öröklét. 
(Halotti ének.) 

Az enyészet nagy szabálya. 
Hogy mi porból sarjadott 
Porrá lesz, habár a pálya 
Földi fén '̂ben áradott. 
Ha megszólal a halál, 
A jobbágy és a kiráh', 
Porágj-án a gyász halálnak 
Testvérnyugalmat találnak. 

Az öröklét nagy szabálya. 
Hogy mi mennyből sarjadott 

M^ 
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Éljen, bár a földi pálya 
A síron át haladott; 
A végső ítéleten 
Királj', jobbágy inegjelen, 
A mit vetett, azt aratja, 
Ez az Isten akaratja. 

Ah mit vessek mag gyanánt el 
Arnj'ékélteni telkein, 
Tlog}- ragyogjon reggelével 
A nagy nap, g_yiimölcsein? 
Krisztus int : hintsd a b i t e t , 
Blely terem sze re te t e t , 
Melj' a reménynek virágit 
Ugy fejleszti, ha világít. 

Hála neked Isteni hála! 
Hit , szere te t és r e m é n y ! 
E háromban áll a pálj'a 
Es végén a nyeremény! 
Jőjön élet vagy halál, 
Lelkem vélök bátrán áll. 
I t t , síromba ők vezetnek, 
Ott, szószólóim kendnek. 

Temetőben. 
Életnek és halálnak Istene, tied életünk és tied 

halálunk. Bölcsen intézed sorsainkat és azokat sze
reteted karján hordozod; napjainkat bejegyezted az 
öröklét könyvébe, elöhb hogysem lettek volna ; te 



— 312 — 

lívsz az életbe, te Tezéiiesz az életen keresztül, az 
életből az öröklétbe te vezetsz. 

Ezen AtyánkfiáTal is , kinek halandó részét a 
földnek, melyből vétetett, viszont átadandók va
gyunk, a te lelked volt első pillanatától fogva a leg
végsőig. Te hívtad öt az életbe ; veled futotta meg 
kitűzött pályáját, veled szenderült el a jobb életre, 
s végső harczában nem hagytad el öt. Légy áldott, 
oh Atv'ánk, mind azon jóért, mit általa, véghez 
vitettél itt alant. Kegyelmed fogadja hozzádtért 
lelkét itélö széked előtt, s részeltessed öt ama sze
plőtlen hervadhatlan örökségben, melyet osztogatsz 
azoknak, kiket hatalmad és hitök által az üdvős
ségre hivtál. 

Maradj velünk is, kik még pályafutók vagyunk, 
s készíts el minket ez időben a te dicsőségedre, hogy 
örök hazánk méltó polgáraivá lehessünk. Bizoda
lommal tesszük a te atyai kezeidbe teljes életünket. 
s gyermekded hittel bizzuk reád minden útait; csak 
azon egyet engedd megőrzenűnk, hogy se magas
ság, se mélység, se jelen, se jövő, se élet. se halál 
ne szakasszanak el minket a te szeretetedtől, mely 
Urunkban a Jézusban vagyon. A te szent lelked 
világosítson és vezessen, atyai karod erősítsen, béke-
séged vidámítson minket. Dicsöitünk tégedet azon 
gazdag vigasztalásokért, metyeket Fiad evangyélio-
mából meríthetünk az élet viszontagságai, mieink 
halála s saját halálunk félelmei között. Hálás öröm 
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boldogítja szivünket, a tökéletesebb állapot zavar
talan béke, változatlan üdv szent reménye által, 
melyet sajátává tevéi mindazoknak, kik jó tettek
kel keresik az örök életet s igéretidet. Add, liogy 
e remény tisztává tegye sziveinket s feddhetlenekké 
lépteinket; hogy kegyelemidőnk minden szakaszát 
bölcsen használjuk, s naponként úgy éljünk, mint 
halálunkban kivánnók, hogy éltünk legyen. Adj 
erőt és lelkismeretes igyekezetet híven betöltenünk 
a helyet, melyet gondviselésed kiszabott számunkra, 
hogy életünk legyen imádás és folytonos istentisz
telet ; s ha ütend az elválás órája fogadjad be lel
kűnket a te országodba, Jézus Krisztus, a mi Urunk 
által. Ámen. 

Felgyógyulté. 
Áldjad én lelkem az Urat és ne feledd el a jó

téteményt , melyet tőn veled, ki megbocsátá min
den bűnödet és meggyógyítá a te sebeidet! Véget
len irgalmu Isten, ki kegyelmes vagy mindazok 
iránt, kik bíznak te benned; saját tapasztalásom
ból tanultam meg, hogy megsegíted azokat, kik 
szívből kérnek tégedet s szenvedéseik orvoslását reád 
bizzák. Hozzád fohászkodtam nyomorúságomban s 
te meghallgattál engemet s felgyógyítál betegségem
éből , hogy most vidám lélekkel áldhatlak tégedet. 

mM 
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Oh vajha visszaemlékezvén azon körülménye' 
melyek kőzett kínjaimnak napjaiban valák, meg 
legyen mélyen hatva szivem és indíttassam mind
annak szorgos kerülésére, a mi ismét betegágyba 
juttathatna és a halál veszedelmébe hozhatna en
gemet ! Add a neke-m újra ajándékozott épséget 
akaratod szerint használnom és mostantól fogva köte
lességeim teljesítésében híven és szakadatlanul for
golódnom. Ijjra időt engedél a javulásra nekem; 
oh adj oly szívet is, mely javulásán igyekezzék s 
szent örömmel eszközölje azt! Oktass engemet, 
hogy nemcsak m.eg kell halnom, hanem hogy rög
tön meg is halhatok s hogy ha ezen betegség, mely
ből kiszabadítál, nem is, könnyen egy másik leend-
het az, mely életemnek véget vethet. Oktass ezen 
okból korán véghez vinnem azt, mit meg kellene 
siratnom, ha annak idejében véghez nem vittem 
volna. Xe uralkodtassad a bűnt rajtam, engedj 
megvívnom a kísértetekkel diadalmasan, adj ke
gyelmet , hogy minden tisztemet, mellyel| irán
tad, magam s társaim iránt tartozom, pontosan 
teljesítsem. Eszközöljed bennem, nem csak az aka
ratot, hanem az akarat kivitelét is, ha jó, szent és 
üdvös, a mit erőmmel létesítni vágyok. Tégy nap
ról napra alkalmasabbá mennyei országodra s ha 
végre ezen testnek halálától megszabadítasz, vezé
reljed lelkemet a jobb életre át, hol fájdalom s 
halál többé nincsenek! Ámen. 
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Árvának imáűsága. . . 
Hűséges Atj'ja mindazotnat, kik inségöklien 

hozzád könyörgenek, Atyáin és Istenem, hallgas
sad meg az én fohászkodásomat s könyörgésem 
legyen tetsző neked! Kiket te adtál nekem, halál 
által elvesztem szülőimet s árvaságra jutottam, 
kit sem atyai karod nem védnek, sem anyai sze
mek nem örzenek. Ki védelmez engem a gonosztól 
s ki álland őrt felettem keserű életem vészes útain ? 
Bocsásd meg oh Atyám, hogy nehéz óráimhan el
feledtem azt, hogy te vagy az én legjobh Atyám, 
kinek életemet s mindenemet köszönöm! Teljes 
bizalommal vagyok hozzád, hogy ha az egész világ 
elhagyna is, de te soha el nem hagysz engemet, 
ha törvényed és a te szent Fiad példája szerint já
rok. Taníts engem szüleimnek emlékezetét meg-
örzenem s mindazon jót, hasznost, üdvöset, a me
lyeket tölök tannltam. nemcsak megtartanom, ha-
nem gyarapítanom is; add, hogy képöket megőriz
zem kehiemben s kifejezzem életemben végső akarat-
jókat, hogy bennem áldva legyen emiékezetök. Ve
zérelj közelembe érző, nemeslelkü embereket, kik 
elhagyottságomban tanácsadóim és gyámolaim le
gyenek, azokban pedig, kik eddig is szülői szere
tetet és gondviselést gyakoroltak rajtam, tartsad 
ni8g ezen szives indulatot irántam tovább is. Add, 
oh Atyám, hogy szeretetük- és pártfogásukra mél-
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tóvá tegyem magamat, engedelmesség, tisztelet, 
hűség és gyermekded szeretet által és semmit vég
hez ne vigyek, mi által irántami hajlandóságukat 
elveszíthetném. Te tőled a legjobbat várom, oh 
Atyám! 

De tudom, hogy te kiváltképen azokat áldod 
meg, kik szeretnek tégedet és tőrvényeidnek enge
delmeskednek. Oh adj erőt, adj eszközöket, adj 
alkalmat nekem, hogy mind lelkemet, mind teste
met s azoknak minden tehetségeit, a te szent neved 
dicsőségére kimívelhessem: hogy kivüled senkim 
nem levén, kire támaszkodhassam, igyekezzem 
embertársaim szeretetét és bizodalmát, tiszta élet, 
művelt lélek, tiszta erkölcs által megnyerni magam
nak. Ha pedig egykor színed előtt elhunyt szülőim
mel ismét találkozom, oh vajha ne legyek kénytelen 
remegni előttök, remegni előtted, hanem hogy 
tanúbizonyságot nyerjek a te szent Fiadtól, istenes, 
jámbor életem felől. Juttassad ezen órát gyakran 
eszembe, ha szüleim sírjára gondolok, ha a múlt
ból alálengenek az emlékezet szárnyain szavaik, in
téseik , tetteik felém; juttassad eszembe ezen órát, 
ha tőled elpártolni s a bűnnek kívánnék hódolni, 
ha a csábítók után indulnának lábaim : hogy fel
ébredvén a jobb lélek bennem, örök czélom felé 
fussak szakadatlanul, kegyelmet nyerendő színed 
előtt Birám és Atyám! Add, hogy az öröklétben 
egyesülvén kedves szülőimmel, szent örömmel ki-
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sérjenek elődbe s mondhassák : Itt van a gyermek, 
Mt adál nekünk, oli Atyánk I itt van és nem veszett 
el, juttassad be őt mennyei örömedbe ! Ámen. 

Özvegynek imádsága. 
Szomorú az én szivem, oh Atyám s panaszaim

mal járulok elődbe. Bocsássad meg a vérző kebel
nek, hogy kiönthesse előtted fájdalmát, ki a vigasz
talás kútforrása vagy; bocsásd meg a könnyeket 
szememnek, mert égető kínjaim enyhítői azok s a 
te könyörületed ajándékai. Te voltál tanúja boldog
ságomnak, midőn az általad hozzám vezérlett házas
társ oldalán szerencsésen folytak napjaim; midőn 
szeretetet adva és fogadva, részvét által boldogítva 
egymást, kölcsönösen megosztva a bajt, megosztva 
a jót, örömmel építgetök idei és örök jólétünk haj
lékát. Ezen boldog időknek vége van, mert ő, ki
vel annyi üdvöt élveztem, nincsen többé. Ő a sötét 
sírban hamvadoz, hova a te szent tetszésed hivta 
őt . . . — A te szen t t e t s z é s e d h i v t a őt! 
Oh Atyám és Istenem, add megragadnom ezen 
gondolatot, hogy megmentsen a vétkes siralomtól, 
a békétlen éjjek nyugtalanító álmaitól, a csügge-
déstől s a kétségbeesés veszélyeitől. A te szent 
te t szésed h i v t a őt! Add szivembe irnom e bol
dogító hitet, hogy megnyugodjam végzeteden, hogy 
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fentartsam bizodalmamat irániad s neliéz állapotom 
elviselésében tőle nyerjek erőt, buzdítást és kitűrést. 
Add megismernem szent igédből, hogy te az öz
vegyek és á rvák őrizője vagy , add,' hogy 
mennyei szózat gyanánt szálljon alá hozzám amaz 
Ígérő szavad : „Bennem b i z o t t , én el nem 
hagyom öt . hozzám k i á l t s én megha l l 
ga tom őt s l á t n i a hagyom üdvösségemet!" 
— Te l á t n o m hagyod ü d v ö s s é g e d e t ! Kell-e 
nekem nagyobb vigasztalás I Bocsáss meg, oh Atyám, 
hogy még meg nem gyógyult sebeimnek sajogásai 
gátoltak eddig is hálásan ismernem meg azon üdvös
ségeket, melyekkel özvegy állapotomban már meg-
ajándékozál engemet. Feledhetem-e az örömöket, 
melyeket enyéimnek, egykori boldog szerelmünk 
zálogainak társaságában élvezek? Ne legyen-e 
hála szivemben az egykori boldogságért, melyet 
sokan soha, én pedig oly bőségesen nyertem ke
zeidből ? Ne áldjon-e lelkem tégedet azon előmene
telért , melyet házam és enyéim körül most is ta
pasztalok s a vigasztalás azon óráiért, melyeket 
magányom, szerető rokonfeleim társasága s a jók
nak részvéte, valamint bámulatos munkáid és meg
foghatatlan bölcseséged szemlélete által naponként 
juttatsz nekem' Igen, igen, ohAtj'ám, te már 
eddig is láttatád velem üdvösségedet s midőn áhi-
tatosságom óráiban, szent lelked vigasztalását ére
zem s szent igédből hangozok felém, hogy te erős-
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ség vagy a s z o r o n g a t á s n a p j a i b a n , hány
szor nem érzem boldognak magamat! — Bölcseség-
nek Atĵ ja, Istenem! add, hogy megnyugodván ta
nácsodban, csendes lélekkel viseljem iám mért sor
somat s ngy viseljem magamat, hogy tisztességes 
legyen életem az emberek előtt és kedves előtted. 
Ovj meg engem minden botlástól, könnyelműség
től, minden kétes szótól vagy lépéstől s add, hogy 
nemes illedelemmel járjak a világ, bizalomteljesen 
s erényesen a te szentséged előtt. Erőnek és kegye
lemnek Istene , segélj engemet, hogy a rám bízot
takban, enyéim nevelésében, háztartásom elrende
zésében s szent tisztem teljesítésében, mindent meg
tehessek, rnit szent törvényed megkíván tőlem. Ha 
akadályokkal találkozom, segíts legyőzhetnem azo
kat. Add, hogy a gyógyító időnek folytában s 
mennyei vigasztalásod kíséretében feriidííljön Lel
kem s azontúl csak azt keresse, a mi örök, csak 
azt szeresse, a mi mennyei s ezen czél felé vezes
sem azokat is, kiket reám biztál, oh Atyám s ebben 
találjam legfőbb boldogságomat, ebben pótlását 
nagy veszteségemnek. Ea te vagy velem, ki lesz 
ellenem? Ezen jelszó alatt biztos léptekkel megyek 
Jövendőm ellenébe. Keked ajánlom testemet és lel
kemet , magamat és enyéimet s tisztem hű teljesí
tése mellett mindig a legjobbat reménj^lem tőled, 
mert te Atyám és Megváltómnak Atyja vagy, ki 
meg nem szégyeníted az én reményemet, meg nem 
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veted az én imádságomat, melyet Jézusom nevében 
intézek hozzád. Hallgassad meg azt s áldj meg 
engemet, szent Fiad nevében. Ámen. 

Szülők imádsága g'yermekeikért. 
Egy jövendő nemzedék boldogságáért fohászko

dom fel hozzád, oh Teremtő! hozzád, ki előtt tárva 
a jövendő, én, ki alig fogom fel a jelen pillanatot. 
Te egy jövendő századnak javát biztad reám a gyer
mekekben s saját gyermekeimben, kiket a termé
szet legszebb lánczaival kapcsolat hozzám s szoros 
kötelességeket oltál szivembe irántok, szoros száma
dást kérendő felölök. Add, hogy a szülői fon-ó sze
retet kiolthatatlanul éljen bennem irántok s a világi 
zaj, hiú vágyak, a múló gyönyörnek vadászata, el 
ne fordítsák szemeimet tőlök. Taníts meg engem, 
tanítsd a tanítókat és az érettebb kordákat, taníts 
meg engem oly tisztelettel ölelnem, úgy oktatnom, 
úgy óvnom az ártatlan fiatal sarjadékot általában, 
mintha mindenik vér volna véremből és csont cson
tomból , hogy én korosabb a fiatalabbak nevelőjé
nek érezzem és valljam magamat, szóval, tettel, 
példával. Gerjessz jótékony szeretetet hennem taní
tóik s nevelőik iránt, hogy magokat értök feláldozó 
fáradozásaik, résztvevő tettleges hálámban enyhet 
leljenek. Te jól tudod , oh Tram , mi legdrágább 
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reám nézve e földön. Neked szentelem s szentelen-
dem gyermekeimet, őket reményeimet, legnagyobb, 
legkedvesebb vagyonomat itt alant; őket fényemet, 
ha beborul is a boltozat fölöttem, gondjaim legéde
sebb tárgyait, kik körül csendes aggodalommal 
fáradok. Hü szeretetem édes zálogait, áldjad meg 
bőven. oh egeknek Atyja. Oh vajha untalan őrt 
állhatnék felettök, de a gyenge karok nem bírják, 
az akarathoz fiiányzik gyakran az erő , a tehetség. 
A virágok elhervadnak, az est leszáll, leuralkodik 
a leghatalmasabb nap, az órák múlnak s a sziveket 
elválasztja a sír hideg partja. Oh ha reám is halá
los éj borul, oh akkor a te napod ragyogjon felettök; 
ha elszunnyadok a hideg porágyon, te légy, oh te
remtő , ébren felettök. Adj nekik világot s nyugo
dalmat , vezéreld őket bölcs tanácsod szerint. Ok
tasd . ha tévelygés kerülgeti, erősítsd, lia csábító 
közéig, mentsd meg, ha a viharral küzd hajójok, 
vigasztald, ha arczaikról a könnyek hullanak. Ha 
a világ el akarná vakítani őket, igazgasd hozzád a 
magasba lelki szemeiket; ha lábaik a keskeny úton 
íiiganának, töltsed be szent lelkeddel őket, hogy 
bátorságot nyerve bízvást haladjanak magas ren-
deltetésök czélja felé. Add, hogy a jó mag iránt 
fogékonyak legyenek, add, hogy örömömre s a te 
szent neved dicsőítésére bő aratás legyen jutal-
Diok. Atj-ja mindazoknak, ki gyermek nevet visel-
Dek, gyermekeim At}-ja, hallgass meg engem kö-

21 
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nyörgö gyermekedet, szent fiadnak a Jézusnak ne
vében. Ámen. 

Gyermeketlen házastársaké. 
Benned bíztam, oh Uram, s bizodalmam te vol

tál oh én Istenem, mivel tudám, bogy a ki benned 
bizik, hasonló a vizek mellé ü l te te t t élő-
fához, mely a folyóban i ta tván gyökereit, 
nem erezi a hévséget, a száraz esztendő
től nem fél, sem gyümölcsöt teremni meg 
nem szűnik. 

S az én bizodalmam nem volt egészen hiába
való , mert mennyedben kötött házassági szövetsé
gemet megáldottad békés lakással, kölcsönös szere
tettel, vidám egésséggel s házastársamban oly élet
felet ajándékozál nekem, ki meleg részvéttel osztja 
meg velem boldog napjaim örömeit, valamint 
boldogtalan óráim kínjait. Kegyes kezeid az élet
folyam partjain szeretve kísértek eddig engemet, a 
terméketlen években is megadád mindennapi kenye
remet s egésséget, megelégedést ajándékozál hozzá 
fűszerül. 

De a házassági boldogságnak legszebb gyümöl
csét, a gyermekeket mindeddig megtagadtad tőlem 
s nem levén csak egy magzatunk is, kiben lelkünk 
megnyugodnék, bizodalmam megfogyatkozott s azon 
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hitnek engedett helyet, hogy Te elfordítottad tőlem 
arczodat. 

Oh kegyelmes memiyei Atyám, bocsássad meg 
nekem ezen bűnömet, melyet töredelmes lélekkel 
bevallók előtted. Házassági boldogságom között a 
jöyendőbe merültek el gondolataim s fájdalmas ér
zelemmel tértek vissza hozzám, hogj nem lesz gyer
mekem, csont az én csontomból és Tér az én vérem
ből, ki nevünket fogná viselni, arczán rokonsze-
rslmünk egybeolvadt vonásait hordani, aggott 
korunk gondjait megosztani, munkás szorgal
munk gyümölcseit örökleni. Fáj az én szivem
nek, hogy puszta lesz házam s nem lesz benne örö
kös , ki emlékezetünket megóvná s szülei hűségemé
ért hálája könnyeivel öntözné síromat. Fáj az én 
szivemnek megjelennem előtted az Ítélet napján, 
nem állíthatnom elődbe magzataimat s nem mu
tathatnom be őket amaz édes szavakkal : í m e i t t 
vannak, k ike t adá l nekem, egy is el nem 
veszett közölök. 

Oh könyörülj rajtam, könyörűletnek örök Istene s 
áldjad meg magzatokkal a mi házasságunkat, ha 
ezt bölcseséged üdvösnek tartja reánk nézve. Yess 
véget hosszas várakozásunknak; vigasztalj meg 
aggodalmaink között; engedd megélnünk a boldog 
eveket, hol az édes atya, az édes anya név vérünk ajkai
ról hangozzék felénk, hogy lehessünk termékeny fák a 
folyam mentében, melyek gyümölcsöket teremnek. 

21* 

Él 
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De ha bölcseséged — melyet Mvöleg imád az 
én lelkem — máskép határozott felölem, legyen 
meg a te akaratod. Benned vetem hizodalmamat, 
reád építem minden reményemet, jövendőmet a te 
atyai kezeidbe teszem le, 

Szives örömmel veszek részt azon embertársaim 
boldogságában. kiket magzatokkal áldottál meg s 
saját magtalanságomat magasabb intés gyanánt fo
gom tekinteni, hogy szellemi s anyagi segedelem
mel gyámolítsam az olyan szülőket, kiknek több 
gyermeket s velők több gondot juttatál. Kiváltké
pen pedig szivemre veendem az atyátlan és anyát
lan árváknak keserű sorsát s annál hívebben telje
sítem körülöttök az atyai és anyai kötelességeket, 
minél kevesebbé hathatnak be szemeim titkaidba, 
vájjon nem azért tagadtad-e meg tőlem a szülői 
örömöket, mivel látod, hogy gyermekeim kora árva
ságra jutottak. vagy szívbeli keserűségemre let
tek volna. 

A mint te végeztél velem, ugy legyen, én meg-
njaigszom szent végzéseden. Tartsad fen közöttem 
és társaim között tovább is azon szeretetet, kölcsö
nös bizodalmat és egyetértést, melyek eddigi jólé
tünk alapját teszik. ISe fordítsad el tőlünk arczo-
dat, hanem adj kegyelmet, hogy ha gyermekekben 
szűkölködők vagyunk, a hitben és jő tettekben, 
emberszeretetben, az iskolai és egyházi, a nevelő 
és árvaintézetek gyámolításában annál gazdagab-
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bak legyünk s ezek legyenek a gyümölcsök, melye
ket teremjünk. Hallgassad meg fohászkodásomat a 
te szent fiadért a Jézus Krisztusért. Ámen. 

G-yermekeké szülőikért. 
Szeretettel teljes mennyei szent Atyám ! mi bol

dog vagyok én, hogy szüleim élnek, hogy nem 
vagyok árva. mint sokari egykorú társaim közöl. 
Hálát adok neked. oh Atyám. ezen jóságodért, 
mert ki fogná gondomat viselni, testi és lelki szűk-
ségeimért gondoskodni, ha hogy jó atyám, jó anyám 
nem volna. Hisz tán már meg kellett volna halnom., 
lia ök nem virasztanak beteg ágyam felett 1 De ők 
agy szeretnek engemet. hogy mindent. mit rám 
nézve jónak tartanak . megadnak nekem, ha áldo
zatba kerül is nekik. Hogyan viszonozzam ezen sze-
retetöket ? Ám hiszen. te megtanítottál engemet 
kötelességemre irántok. midőn szent igédben azt 
parancsolod : . .Tiszte l jed a t y á d a t és anyá
dat, hogy jól l egyen dolgod és hosszú 
idejű légy e földön! Gye rmekek . l e g y e t e k 
engedelmesek szü le i t eknek az Urban i " 
Adj tehát szent leiket nekem, oh Atyám. mely 
ezen törvényed teljesítésére emlékeztessen engemet, 
'logy jó szüleim iránt mindenkor tisztelettel és sze
retettel viseltessem s ezt kiváltképen engedelmes-
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ségem által bizonyítsam be irántok. Add, hogy 
sok örömet szerezhessek nekik, mivel pedig ők 
akkor örülnek legjobban, ha szófogadó, szorgalmas, 
rendszerető vagyok, adjad oh Atyám. hogy ezen 
erényekben naponként gyarapodjam. Mivel pedig 
tanítóim s rokonaim is részesülnek, szüleim gond
jaiban körülem, fogadom, oh Atyám, hogy irántok 
is szeretettel fogok viseltetni s megtartóztatom ma
gamat mindentől, a mi által keserűséget okozhat
nék nekik. Oh de megvallom előtted, jó Atyám, 
hogy én gyakran könnyelmű gyermek vagyok s ugy 
viselem magamat, hogy öröm helyett fájdalmat 
okozok nekik. Bocsássad meg ezen nagy bűnömet 
s ne vond el atyai kegyelmedet tőlem, hanem ébressz 
és buzdíts engemet szent lelked hatalma által, hogy 
gyermeki kötelességeimet állhatatosan szemeim előtt 
tartsam és teljesítsem azokat, hogy szüleim áldását 
és a te kegyelmedet megérdemelhessem a te szent 
Fiadért a Jézus Krisztusért. Ámen. 

TJtramenőé. 
Elhagyandó vagyok enyéimet és mindazokat, 

kik családi, rokoni s baráti kötelékekkel vannak 
hozzám csatolva. Kegyelmes Istenem! a te szent 
nevedben engedd megkezdenem utamat. Mert te 
áldod meg bemenetemet és kimenetemet. Áldd 



meg ez úttal is, mint oly gyakran tevéd s szent 
lelked kisérjen valahova megyek s szent lelked őr
ködjék enyéim felett, hogy őket semmi veszély ne 
érje. Yezess engem egyenes úton a keresztyén igaz
ságnak útján s vezess ismét épen s szerencsésen enyém
nek karjai közé. Ovj meg minden testi és lelki ve
szélytől, balesettől, betegségtől s egyéb kárvallás
tól s vállalatomat áldjad meg sükerrel. Add, hogy 
jó szándékaimat a te segedelmeddel óhajtásom sze
rint fejezhessem be és mennyei békével keblemben 
térjek meg ismét házamhoz. Maradj társa útam-
nak és kalauza lépteimnek, mert csak ha hozzád 
tartva, benned bízva folytatom vándorlásomat, ér
hetek el a czélhoz. Add. hogy minden alkalom.-
mal, hol a földi tárgyak feltünedeznek körülöttem 
az útnak mentében, hozzád emelkedjék fel szivem s 
azon hit és gondolat, hogy te közel vagy mindenütt 
hozzám. fentartsa ébrenségét lelkemnek, ború és 
derű, szerencse és veszedelem között. Add, hogy 
kiket mostan elhagyok s kik szivemnek kedvesek, 
testi és lelki épségben találkozhassanak ismét velem 
az épen megtérővel s hogy elszakadásunk valamint 
találkozásunk, itt és az öröklétben, a te szent Fiad 
nevében történjenek. Ámen. 
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Útról megértezőé. 

Mindenható Isten. M mindenütt jelen vagy, s 
tinek gondviselése által mindenek intéztetnek, te, 
M uralkodói mennyben és a földön, tengeren és 
szárazon, kinek szél és vihar hódolnak, ki kiméred 
az emberek útait bár hol járjanak, hála, forró hála 
neked! Hozzád fohászkodám utam kezdetén, rád 
bizám ügyemet, kegyehnedbe ajánlám enyéimet s 
magamat s te meghallgatál engemet. Hűséges Iste
nem, szeretetnek Atyja, fogadd buzgó háláját meg
indult szivemnek. Te haza segítél épen engemet, ép
ségben megtartott családomhoz. Érdememen kivül 
türelemmel kisértél engemet s menedékem valál 
idegen utakon s veszélyek között. Angyalod volt 
velem, atyai jóságod környezett, bölcseséged vezette 
gondolatimat, szavaimat, tetteimet. Azért jelenek 
meg buzgóságban előtted örömmel és haladással 
szivemben, hogy megóvtál s mindent javamra for-
dítál nekem. Legyen áldva a te szent neved! Meg
segítettél s azért te is maradj az én Istenem most 
és mind örökké. Xe hagj'jad elfelednem a mit ve
lem tevéi, tartsad meg háláját szivemnek, hogy ez 
benned segítő , szerető, megmentő Istenét imádja 
mindenkor. Bocsássad meg nekem minden bűnei
met ! Ovj meg ezentúl is a gonosztól s add, hogy 
házam szent lelkednek legyen temploma, melyben 
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hálásan imádjalak tégedet hozzám tartozóimmal 
egfTÜtt. Ámen. 

Asztali imádságok. 
Az étel előtt. 

Mindeiig.k te rád néznek, oh Urunk és Atyánk, 
és te eledelt adsz nekik alkalmatos időben. Meg
nyitod a te kezedet és mindeneket betöltesz jóvol-
toddal. Áldjad meg ezen te adományidat is, me
lyekkel a te jóvoltodból élűnk. Jézus Krisztus, a 
mi Urunk által. Ámen. 

Minden jó adomány és tökéletes ajándék fölül
ről száll alá, tetőled, oh könj'örület Atjjal ISÍeked 
köszönjük ezen ajándékokat is. Áldjad meg azokat 
és áldj meg minket, hogy hálásan emlékezzünk 
meg azoknak adójáról, rólad, oh Atyánk a Jézus 
nevében. Ámen. 

Urunk Istenünk, hálát adunk neked azon ado
mányokért, melyekben ismét részeltetsz minket gyer
mekeidet. Áldd meg azokat testünk táplálatára és 
a te könyörűletességed dicsőségére, a Jézus Krisz
tus által. Ámen. 

MM. 



— 330 — 

E nap is néked köszönjük 
Isten, ez áldásokat, 
Hogy mi vélök bölcsen éljünk, 
Aldj meg minket s azokat! Ámen. 

Te adtad nekünk az étéit, 
Jó Istenünk, iiogy éljünk, 
Ezen drága áldásodért 
Hálát mond neked szivünk. 

Asztali ének. 
Újra felderült felettünk 
Bő jóságod Istenünk; 
Gazdagságod kincstárából 
Táplálékot adsz nekünkI 

Adj hozzá hálás szivet, 
Mely imádjon tégedet, 
Mely ba fiildi jókat élvez, 
Hű maradjon Istenéhez. 

Hálásan vesszük kezedből 
Mái ajándékidat. 
Kedveld gj-ermekid háláját. 
Kedveld buzgóságunkat; 

Adj mértéket tartanunk 
S kenyerünk megosztanunk 
A szegénnyel, mint Te vélünk, 
Kiben vagyunk, mozgunk, élünkI 
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Az étel után. 

Dicsérjétek az Urat, mert jó és irgalmassága 
örökké való! Hálát adunk neked, mennyei szent 
Atyánk, ezen jótéteményeidért, melyekkel ma is 
megáldottál minket, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Dicsérjed én lelkem az Urat s ne feledd el a mi 
jót tőn veled. Dicsőítünk téged, oh Atyánk, min
den adományodért, melyben részesültünk. Aján
dékozz meg minket lelki ajándékokkal is, hogy a 
te országodban vendégei lehessünk kegyelmed asz
talának. Ámen. 

A ki ételt italt adott, 
Annak neve legyen áldott! Ámen. 

D é l b e n . 
Kelet s nytigot között 
Mintegy imádva áll, 
Déli pontján a nap 
Az Úr csudáinál.' 
Bölcsöm, sírom között 
Ekként megállanom. 
Oktass oh szent Atyám 
Jóságod áldanom! 
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Jlert jóságod eddig 
Jliridig velem valal 
S velem lesz. mi's alá 
Száll éltem nappala! 

Tavaszi elmélkedés. 
Hol minden i m á d , nem h a l l g a t h a t o k . 

A tavasz Isten templomává teszi a természetet, 
inkább mint az esztendő bár mely része nem. A 
nap küzdve a köddel, a búcsúzó tél utójelével, dia
dalmasan oszlatja el azt melegítő, éltető sugarai
val s mintha a téli zavarból először lépne ki az Al
kotó parancsoló szavára : „Legyen világosság!" le-
írhatlan pompában tűn fel a láthatáron. És a nap
ban Istent megdicsőítve látom és viszont a nap 
futásában hódolatra, áldásaiban hálára ébreszti lel
kemet, azon Isten iránt, ki azt felhozza jókra 
és gonoszokra ! S ha ennyi csuda nem volna is 
képes szivem melegét feléleszteni, hogy a szeretet 
lángjaival gyújtson kedves áldozatot a mindenható
nak , egy pillanat a tavaszi köntösbe öltözött ter
mészetre ! s imádva borulok le az imádókkal egy
ben előtted Atyám, Tram, Mindenem ! A szabadba 
menekült állatok térden emelkednek. mintha az éji 
nyugalom után hálájokat ohajtnák kifejezni; a mada
rak felrepdesnek az éltető levegőbe és dicsérő ének 
hangzik kebleikből, tartós, benső, örömteljesének; 
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a rétek és kertek virágai, felvidítva égi harmatod 
gyöngyeitől s felköltve álmaikból enyhe fuvallataid 
által, feltárják kelyheiket s illattal áldoznak neked 
a kicsinyekben is nagy és hatalmas Istennek; meg
rázza az erdő uj lombjait az enyhe szellő lenge-
dezésében és suttogó zajokban háladalnak fohásza 

síkon, virányokon te-
s a nyomán sarjadó 

zengedezi hegyen, völgyön, 
remtö erő terjed mindenütt 
növények a menny felé hajtnak lombokat, mintha 
érzenék, hogy minden adomány és t ö k é l e t e s 
ajándék fe lü l rő l szá l l a lá a v i l ágos ság 
Aty já tó l ! Hol minden imád: én hallgassak-e? 
Én. kit képessé álkotál szereteted s bölcseséged 
sejtésére müveidben, oly elsőség, mely maga meg
érdemli, hogy hálás legyek irántad mindörökké. 

Hol minden örü l , én szomorkod jam-e? 
Orömhangok tengerében úszom! A jégkéregtől sza
badult folyamok harsogva folytatják útjaikat s hul
lámaik csattogva sietnek alá; a források fakasztóivá 
alkottad hegyekről, vidáman szökdel alá a patak s 
a mint a sziklákon lejtve csergedez, csergedezése 
füleimnek nyugasztaló zenéje! A méh és a bogarak 
megszámíthatlan serge , donogva és csenegve szál
long szerte 'mindenütt. A tavaszban az öröm min
den forrásai nyitvák és minden teremtmény szom
ját oltja nála. Csak én ne vennék-e részt az egye
temes örömben? Csak én rejtőzném-e el bánatom 
mélyébe, nem ügyelvén az isteni öröm biztató sza-
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vára ? Oh nem! Ha földi gondok m'omnák lelke
met , a gazdagságra tekintek, meh^et az anyaföld 
előteremt Istenem intézkedése szerint kebeléből, 
táplálékul, örömül millióknak Oh én kicsinyhitű, 
ha I s t e n azt t e sz i a mező l i l i o m á v a l és 
füveivel , me lyek egy nap d í s z l e n e k , más 
nap a kemenczébe v e t t e t n e k , én remeg
j e k - e ? hogy elhagy engemet, ki az ö képét hor
dom képemen! Avvagy azon sírokra gondolok-e, 
melyekben kedveseim hamvadnak? A tél halála 
után honnan ennyi élet ? Az elrothadt mag növénye 
nem emeli-e büszkén égre fejét ? Oh tavasza a fel
támadásnak . engedd ízlelnem búoszlató űdvedet, 
hogy örök létünk hitében szent öröm szállja meg 
keblemet a természetnek örömünnepén, melynek 
körülfoljmak hangjai! 

Hol minden m u n k á s , én henyé l j ek -e? 
A növény bimbaját, leveleit, virágait a gyümölcs 
végett termi. A madár, midőn bajjal s fáradsággal 
fészkét készíti, jövendő kicsinyeire gondol. Midőn 
a tavaszban izzadva munkál a főldmives, a jövendő 
aratás fejében teszi. A méh a télre övéi számára 
gyűjt. Mennyi tanúság, Istenem s Atyám! Kem 
csak minden munkás körülöttem, hanem minden 
kiszámított czél felé törekszik munkássága által. — 
Érzem , oh Uram, hogy rám nézve a czélt, a jót, 
az örököt, az istenit keresni, gyakorolni, terjesz
teni szent kötelesség. Érzem , hogy ez soha sem 
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késő, liogy ezt éltem minden szakában tehetem. 
Érzem, hogy ezt nem mindig, nem teljes elszánás
sal, nem szakadatlanul tettem. Adj erőt és kegyel
met nekem megtanulnom megújuló természeted sza-

, kában, hogy feladásom üdvös működés, hogy az örök 
czélt elnyerhessem egj^kor. Add, az legyek mun
kásságom által, magamra, másokra és országodra 
nézve, minek lennem kell, mire általad hivattam I 

Hol minden szere t , én gyü lö l j ek -e? 
Hisz itt a tavasz édenében szeretet uralkodik min
denütt. Párját keresi fel a madár, hogy megossza 
vele rövid élte minden örömeit, minden bajait. Sze
retve röpköd virágról virágra a lepke s ezek mézzel 
kínálják az édes vendéget kelyheikből. A fák fel
felé nyújtják zöld ágaikat, kihajlanak az árnyékok 
közöl, mintha a nap sugaraival s a levegővel óhaj
tanának ölelkezni és nekik vallomást tenni : szere
tünk titeket éltjink éltetői! S ha megerednek az 
utazó felhők csatornái, hogy a szomjas föld óhajtá
sait szeretve teljesítsék, mily hálásan issza be a 
föld vidámító cseppjeit, mily vágyó szeretettel tárják 
eleikbe a fák leveleiket, a rétek füveiket. És hová 
a nap sugarainak melegével és világával behat. 
Isten szeretetét viszi mindenhova, mely áldásaiban 
kimeríthetetlen. Mit a természet öntudatlanul, mit 
az állatok érzékileg tesznek, azt nekem öntirdattal 
s szellemileg kell teljesítenem, így kell szeretnem. 
Te engemet előbb szerettél, oh Atyám a mennyben 
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s az emberiség erkölcsi napját Jézust, alá küldéd 
hozzánk, Tégetlen szereteted jeléül irántunk. Oh 
add szent lelkedet nekem, hogy általa s az ő nyom
dokán szerethessem társaimat s tégedet. Add, hogy 
szerte járjak és jót tegyek! Add, hogy a gyűlölség, 
mely nem illik a szent részvét összhangzásához, 
távol maradjon örökre keblemtől! Add, hogy fel
öltözzem a t ö k é l e t e s s é g k ö t e l é k é t , azon sze
retetet , mely társai javáért s a te országod virág
zásáért minden áldozatra kész. Add. hogy ezen 
szeretetet ápolván, a hittel és reménnyel szivem
ben, ha egykor életem folyama az öröklét tengerébe 
átszakad, kegyelmet nyerjek előtted, ott, hol egy 
jobb világ örök tavasza fogadand be engemet! Ámen. 

Syárí elmélkedés. 
Ha a tavasszal vetem össze a nyarat, mily szem

betűnő a különbség. Uj virágokkal találkozom, az 
előbbiek elhervadtak s helyettök az érő s megért 
gyümölcsök ajánlkoznak mindenütt. Minden a töké
letesség felé siet. Semmi el nem maradt, hanem 
minden előbbre haladott s szépsége, fejlettsége tel
jességében áll szemeim előtt. A szántó földeken itt 
gazdag zöldben hullámzik, ott arany szinben ragyog 
a gabona s kalászaival biztatja az aratásnak örvendő 
munkást. Oh igen, eljövend az aratásnak napja min-

i 
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deu bizonnyal, lia te megvéded a veteménj^etet, 
áldásoknak Atyja, ha megöntözöd termékeny esővel, 
ka veszélytől megoltalmazod. Eljövend az aratás
nak napja, mert te még soha meg nem szűntél min
ket áldani. Még ma is igazak igéid : míg a föld 
á l land , nem szűnik meg a mag és az a r a 
tás , a h ideg és m e l e g , a n y á r és t é l , a 
nap és az éj. S ha e vidék szűkehh aratást nye-
rendene is, te gondoskodandol, hogy távollakó tár
saink gazdagabban arathassanak! Mert te bölcs 
vagy és igaz, oh L^ani, ki vo l t v a l a h a a t e 
t a n á c s a d ó d , ki l á t h a t o t t be a te t i t 
ka idba? 

És mily változatossága fejlődik ki előttem a 
tüneményeknek! Mily kűlönféleség szinben és illat
ban, alakban és izben! Ki számlálhatná meg a föld
nek gyümölcseit, sajátságait s különbségeit ki hatá
rozza meg ? Ki Írja le áldásait egy termő teleknek, 
használatát és termékenységét ki számitjaki? Ki 
mondhatja meg, mi mindenre képesíti az ember 
annak terményeit? Nagyságodnak nyomait látom 
mindenütt, Istenem és Atyám! ki mindenbe, még 
a kincsinybe is , egységet és változatosságot hozál. 
A te hatalmad az, mely minden helynek termő, 
növesztő, érlelő erőt osztogat; a te bölcseséged az, 
mely a sokfélét és változatost egy czél-, egy szán
dék elérésére egyesíti. A gazdagság, bölcseség és 
ismeret milyen mélységét kell csudálnom benned! 

22 



Oh vajha mindezekre megemlékezzem az év ezen 
részében, vajha örömem teljes legyen szeretetben és 
hálában irántad 1 

Vajha midőn az adomám^ok bőségét óhajtanám 
áttekinteni és meg kell vallanom. hogy ezt nem 
tehetem, hogy áldásaid határainak végökre járni 
képtelen vagyok, a királyi költővel zengedezzem: 
M i n d e n e k n e k szemei te rád néznek , hogy 
e l e d e l t adj nek ik a l k a l m a t o s időben. 
Midőn te adsz nek ik , akkor t a k a r n a k , 
mikor a te k e z e i d e t m e g n y i t o d , akkor 
b e t e l n e k jó v o l t o d d a l ! — Mik az emberi jótéte
mények, azon áldások tengeréhez kéjjest, mellyel te 
árasztod el a világot! Mi minden emberi erő, azon 
mindent átható, mindent, még a legkisebb növényt is 
éltető, a fát nevelő, a véleményt érlelő, a füveket nö
vesztő, a kalászt termékenyítő megfoghatatlan erőhöz 
képest! És ismét mi ezen erő azon erőhöz képest, mely-
lyel az ember lelkét ruháztad fel, hogy a tünemények 
okait nyomozhassa, a természet titkait felfedezze, az 
öröklétet sejtse, téged gondolni, szeretni, imádni s 
rendeltetése felé törekedni birjon ! Alázattal imád
lak tégedet! Neked legyen egyedül dicsőség, dicsé
reted legyen szüntelen ajkaimon, míg a boldogultak 
seregében vég nélkül magasztalni foglak, a Jézus 
nevében. Ámen! 
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őszi elmélkedés. 
Mmclennek megvan a maga ideje. A tavasz 

elmúlt ayájas képével, és fiatal zöldé eltűnt hirtelen. 
A nyár is alászállt magasztosabb képével a múltba 
és a természet ragyogó dísze búcsút vett vele. Most 
az ösz következik be, most az ősz van itt s mint a 
miűt évszakok, sajátságos szépségekkel ragyog. Ne 
tekintsem-e meg ennek képét is, hogy szivem nyer
jen üdvös befolyásokat általa ? íme a természet még 
most sem fogyott meg szépségeiben, még mindig 
vidám zölden virítnak a rétek, a fák levelei gyéreb
ben díszlenek s ágaikon a közelgő tél lehelletétől 
érintve halavány tarkán csüggenek. S ime még az 
ősznek is megvannak virágai. melyek a csipősebb 
szelek és hidegebb éjek ellen életökért küzdeni lát
szanak. Más illattal leng a szellő felém, mint a 
tavasznak. enyhe, a nyárnak forró fuvallatában, 
akkor a virágok. most a gyümölcsök édes illata. 
Ott minden kezdés és folytatás, sarjadás és növés, 
itt minden befejezés, érettség. És mintha érzené az 
ősz, hogy örömei gyérek s nem sokára veszítni fogja 
a tél viharában ritkább díszeit, öszveszedi minden 
erejét, hogy végrehajtsa, mi még hátra van. A 
szelídebben sütő napnak sugarait szomjasan szívja 
be, hogy kertek- és rétek-, szőlők- és telkeken befe
jezze az érlelést. 

Ha elközelg hozzám az életősz, ne ezt tegyom-e 
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én is. oh ITram, hogy végerömet is megfeszítve has- . 
sak s befejezzem azt. mit tőlem Mvánsz! — 

Es mily szorgalommal memiek az emberek 
begyűjteni az ősznek áldásait 1 Ha a tavasz és nyár 
nem nevel, nem érlel vala, az ősznek trclkei pusz
tán állanának. Oh Uram Istenem, add megtanul
nom, hogy éltem ősze csak ugy lehet lelkiekben 
gazdag. ha tavasza s nyara munkásságban telt el! 
S ne lássam-e bölcseségedet ? A tavasznak örök szép
sége végre unalmat s terhet okozna nekem. De ime 
eljö az ősz és a földnek új színével, a tárgyak uj 
alakával vidámít meg. 

Mi kedvesek az őszi napok, mi nyájas a nap
világ s mi jótékony az emberre nézve ezen változás. 
Mi csudálatra méltó a te mindenhatóságod, oh 
Atyám, hogy míg a nyár első kezdetétől, váltogatva 
nyújtott a természet tápláló gyümölcsöket, még az 
ősz is termékeny marad s a legbecsesebb gyümöl
csökkel kinál. Hogyan számítsam fel azon erők ösz-
vegét, melyeknek itt hatniok és feszülniök keUett, 
hogy annyi élelem , gyümölcs, áldás teremjen! 
Hogj'an magasztaljam méltóan jóságodat, mely az 
esztendő minden szakán megújul rajtunk s örömet, 
boldogságot terjeszt mindenütt. Mi bámulásra méltó 
a te nagy kegyelmed, mely gazdagon tesz jót min
den teremtménynyel, a kicsinynyel ugy. mint a 
nagygyal! Ám tehát föld és emberek, legyen tem
plommá a természet körülünk s hangozzék fel a 
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mennybe énetünk : Á ld jad én l e lkem az L'r at 
és minden a mi b e n n e m van , a-z ő s z e n t 
nevét. 

De az ősz nem csak Istenre, hanem magamra is 
emlékeztet engemet. Minden évszak egy emberkor 
képét viseK magán. A tavasz az ifjúnak, az ősz az 
érett férfikornak képjele. A természet még őszkor 
is mimkás. S ime mi tanúságos kép ez! De hát 
hasonlíthat-e hozzá a férfi, ki még hátralévő erejét 
és tehetségeit nem használja ióra : a családatva. ki 
dolgait inkább másra bízza, hogysem maga végezné 
azokat s a helyett érzéki gyönyöröknek hódol; a nő, 
a családanya, ki a helyett, hogy háza és köre gond
jaiban osztakoznék, az örömnek oltárán bálványozik? 
Tanuld meg hát a munkásságot, oh ember, melv 
szüntelen készít és alkot, fárad és szerez s az örök
lét nagy alkotmányához, ha köveket nem is. legalább 
homokszemeket hord. Az ősz még egyszer mutatja 
föl a szépség és nyájasság képét. Hogyan ? a te éle
ted ősz korában felmutathatod-e te is lelked és tes
ted épségeit ? Megörzéd-e ifjúságod ártatlan virágát 
egész férfikorodig, vagy az érzékek ittasságában és 
a szenvedélyek harczában örökre elvesztetted-e azt? 
El-e még külsődben is nyájasság és vidámság, vagy 
Mogorva bánat üli homlokod ? Az ősz. a midőn 
lehuUasztja a fák leveleit és a réteket mindinkább 
árvábbakká teszi. az esztendő végének közeledését 
sejteti velünk. De te , ki életednek őszében állasz, 
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komolyan meggondoltad-e, hogy te is naponkéat 
czélodhoz közelítesz? És ezen gondolat életednek 
bölcsebb használatára, önvigyázatra s rendeltetésed
hez képesti örvendetesebb működésre birt-e ? Bol
dog vagy. ha ez így van! Hogy így legyen, ezt 
tekintsed feladásod gyanánt. 

Ah ezt kell feladásul tekintenem nekem is, oh 
Atyám, bármely korában legyek is életemnek, mert 
csak az nyeri el a jutalmat, ki magatürtető, ki nem 
bizonytalan felé fut, szeldelvén a levegőt. hanem 
bizonyos czélt tüz ki magának s feléje tart szakadat
lanul élete minden korában, minden körülményeiben. 
A czél ki van élőmbe tűzve Jézus által, ki nekem is 
ú t . igazság és élet. Adjad, ohTram, hogy azon 
czél felé, mely a te hasonlatod megközelítése, Meg
váltóm nyomdokán fussak szüntelen. A te szent lel
ked legyen velem s vezessen engem minden igaz
ságba, mert a te igéd igazság! Ámen. 

Téli elmélkedés. 

1. 

Az isteni mindenhatóság az év minden részeiben 
munkás. Munkásságát a tavasznak virágdíszében, 
valamint a tél hóköntösében egyirant találjuk. Min
den évrész más alakban tűn fel. A tél szomorú és 



sivatag. Kertek, rétek, erdők, ékeikből kivetkőz-
ten állanak. A nyár és ősz gazdagságát látszatos 
szegénység váltja fel. De az ember szorgalma dia
dalmaskodik e szegénységen s ha a jövőbe betekint, 
aggodalmai eloszlanak. Alkalmas időben begyüjté 
azt, mit a föld gyümölcsül s eledelül adott, bogy a 
télnek szükségeit pótolja. A télnek is megvannak 
örömei. A hideg által megtisztított gőzkörben egés-
séges levegőt szivünk. Sebes és hatékony életerő 
munkálkodik tagjainkban. A tavasz szépsége, a 
nyár pompája, az ősz kelleme elmultak ugyan. de 
az ember megújíthatja emlékezetében képöket és 
áldásaikat viszont élvezheti. Örömteljes lélekkel 
emlékezik vissza a tavasz virágos korára: de egy
szersmind reményteljes vágygyal tekinthet ama 
közelgő időbe , hol minden ismét uj, eleven alakot 
öltözend magára. 

Télen a természet h a l l g a t és nyugsz ik . 
De mennyire túlemelkedik az ember a látható vilá
gon s mi fenséges dolog az, hogy az ember lelke 
mindig munkásán s elevenen avatkozhatik mind
azokba, a melyektől körülvétetik. Felemelkedhetik 
a legmagasbhoz a mit ismer. Istenéhez: elmélked-
hetik maga. rendeltetése s erkölcsi állapotja felett: 
örvendhet alkotója szeretetének és jóságának s bol
dog ámulatba merülhet el, dicsőségének szemlélvén 
műveit. — 

Az éjnek csendje télen a l e g ü n n e p é l y e -
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sebb. Ezer meg ezer csillagok ragTognak ezüst-
színben alá. S ezen csillagok. oh mily magasztos 
merész gondolat! eszes lényeknek lakhelyei, kik 
Isten képére teremtettek, kikben halhatatlan lélek 
lakozik. kik megmérhetetlen távolság által tőlünk 
elszakasztott testvéreink s kik velünk együtt alázat
tal imádják a világok alkotóját, a legjobb Atyát. 
Xe töltsön-e be szent örömmel azon gondolat, hogy 
mi is azon nagy családhoz tartozunk, melyet Isten 
szeretete alkotott, melyre kegyelemmel tekintenek 
szemei s melynek minden tagjait magas czéljainak 
eszközeivé tévé. Mi boldogító gondolat : hogy Isten 
annyi ezerek között engemet ismer s hogy én is ke
gyelmének részese vagyok , ha hivőleg járok előtte. 

Van a télnek t a n ú s á g o s oldala. Ha meggon
doljuk , mennyire megigázza télben a hideg a föld
nek minden erejét, hogy egy fa sem virágozhatik 
többé. gabona nem teremhet, a gyümölcs nem ér
hetik; mily aggodalommal kellene eltelnünk az 
állatok élete, sőt az emberek fentartására nézve is. 
Ámde mi bölcsen gondoskodott érettök a teremtő, 
ííémelyek mély álomba esnek és nem érzik az idő
szak viharát körűlottök; mások melegebb tarto
mányokba vándorolnak s tavaszszal ismét vissza
térnek s ismét mások ugy intézkednek, hogy a leg
nagyobb fagygyal is daczolhatnak. És az ember? 
Ezer meg ezer eszközökkel áldotta meg Isten, hogy 
a télnek unalmát hasznosan rövidítse. A fagy ellen 
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hajlatának s rahájának melege, az éhség ellen a 
három érrész beszerzett gyümölcsei. a hosszú éj 
ellen ártatlan társas mulatságok óvják. • 

A tél az esztendő u to lsó része is. Ha az év
szakok minden szépségei elmultak, végre a termé
szet gyászruháját ölti fel. Mily tanúságos képe az 
ember életének. Ha az ifjúság virágai lehullanak, 
lia a férfikor ereje hanyatlik, az ember is földi léte 
végső határának, a sírnak ballag ellenébe. A sze
mek világa gyengül s az érzékek vidámsága alább 
száll. Minél tovább élt, annál masabb alakban néz 
mindent, a mi környezi. Végre ugy látszik neki. 
mintha többé nem is volna a földnek lakosa. S 
ekkor önként ébred fel benne az égieknek vágya s 
az aggnak lelkében túlvilági vágyak derengenek. 
Ihletett kebele azután sóhajt, mit a tökéletesség 

Boldog én, oh Atyám a mennyben, ha az örök
létnek vágya, az elmulhatlannak szeretete soha ki 
nem hal szivemből. Ám akkor hervadjon bár el 
minden körülöttem és hulljon a porba és magam is 
kössek ki bár az enyészet révében : hitem és bizo
dalmam irántad bátorsággal ruház fel engemet, 
mert te a halálnak sötét kapuin át jobb hazába ve
zetsz engemet, hol a te szent Fiad érdemeiben ré
szeltetni s örökléted jóvoltiba be fogsz avatni enge
met. Ámen. 
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Honnan a természet nagj' honában 
Annyi béke, annyi méla csend? 
Hol az élet még minap, javában 
Jött zsibongva és zörögve ment? 
Mért az életzajt hogy nem találom? — 
Ősanyánkat nyomja téli álom. 

Alszik 0, — mert sok volt fáradalma 
Míg virággá szülte a tavaszt, 
Míg gyümölcscsé érlelé hatalma 
Míg a csűrbe begyűjtötte azt. 
Nem magának, begyűjtötte másnak, 
Alma dija e nagy fáradásnak. 

Alszik 0, — hogy újonnan szerezzen 
Hajtó, termő, érlelő erőt; 
Hogy tavasszal, ha életre rezzen, 
Isten, munkakészen lelje őt, 
Hogy nagy tisztét újra teljesítse, 
A világot jóban részesítse. 

Fordul a nap, jő az éji álom. 
Képe alvó természet te vagy. 
Benne enyhemet csak ugy találom 
Ha a nappal fáradalma nagy, 
S álmom dija olyan fáradásnak 
A mely terhét megkönnyíti másnak. 

Fordul a nap, jő az éji álom, 
Képe alvó természet te légy; 
Uj erőt adj, mlg eljo halálom 
Alkalmassá uj munkára tégy : 
Hogy szent tisztem újra teljesítsem, 
A világot jóban részesítsem. 
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S majd ha jő az álom, mely halálom, 
Nem rettenti hivő lelkemet; 
Benne fáradt, — nj'ugtomat találom 
Benne küzdő, édes enj'heinet, 
S ha a sirhól szent Atyám előhoz. 
Uj erővel látok új dologhoz. 

Aratási elmélkedés és imádság. 
A mezőnek g3"üniölcseit a nyár érleli. Minden

nap elősegíti az érlelést. Idő folytával a melegség 
által a kalászok aranyszínt öltenek és beáll, mit 
várva várt az ember, az aratás ideje, áldás és örö
mek kíséretében. Keményeink teljesülve vannak, 
vágyaink kielégítve, sokszor felülmúlva s míg a 
szűk évek kivételként fordulnak elő, a gondviselő 
Isten bőséggel, gazdagsággal, jótétemények özöné
vel áld meg. Itt mindenki nyer, élvez és örvend s 
a jövőbe ismét szép reményekkel tekint. De ugyan 
tol van ezen nevezetes változás kútfeje a termé
szetben ? Mi azon lélek, kinek lehelletére felsar
jadnak a milliónyi magvak, bogy gyümölcsökké ér
lelődve táplálják az embereket és állatokat ? 

Ha valami, ugy az aratás az i s t e n i n a g y s á g 
élő képe. Látók ugyan az első kikeletkor, hogyan 
virult minden a tavasznak tarka színei'oen, hogyan 
fejlődött a növényország a nap melegén; de láthat
tuk-e egyszersmind azon megfoghatatlan erőt is. 

r 
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mely mindent betölt, éltet, fejt és fentart ? azon 
erőt, mely a növényvilágban uralkodik és szabadon 
intézkedik ? Igaz, hogy az ember arcza verejtékek 
közt dolgozik és munkálja a földet. De vájjon al
kothat-e növést, termékenységet, fejlődést ? Ezt 
nem teheti, azért kénytelen mindezeknek kútfejét 
nyomozni s az aratásban az isteni mindenhatóságot! 
szemlélni. mely harmatot és esőt, meleg és hűvös 
napokat. levegőt és napvilágot ad. Ki számíthatja 
meg a nagy dolgokat és a nagy csudákat, melyeket 
tesz, melyeket szemeinkkel láthatunk ugyan, de 
értelmünkkel nem foghatjuk meg. Igen, Uram, te. 
nagy vagy és nagy a te neved, a fold teljes a te jó
ságoddal 1 — És mily böleseség mutatkozik az ara
tásban I Mi jótékony intézkedés az, hogy a gyümöl-
csök'nem egyszerre, hanem egymás után időszakok 
szerint érnek meg, hogy az ember annál tovább 
gyönyörködjék szemléletökben s élvezhesse változa
tos ízöket, hogy annál jobban érezze, miként min
denünnen ujabb áldások mosolyognak felé. És álta
lában mennyi a változatosság e gyümölcsök alak
jában, színében, ízében és használatában! 

De nem csak az isteni nagyság élő képe az ara
tás, hanem egyszersmind az ember i t e h e t e t 
len s é g é is. Semmi sem győzhet meg minket gyar
lóságunk felöl annyira,, mint ama megmérhetlen 
csudák, melyekkel aratáskor találkozunk. Meg
óvhattuk volna-e a veszélvtöl s a természet mostoha-
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ságától veteménj'einket ? Tőlünk függött-e tifejlő-
désöt ? A kisebb vagy nagyobb áldás emberi be
látás, ügyesség és munkásság eredménye-e? És 
mi lenne belőlünk, ha a természet rendé felbontat
nék és aratás nem leendne többé ? Az Ínséget, mely 
így bekövetkeznék, elbáríthatná-e magáról s társai
ról a töredékeny ember ? Azért ismerd meg és erez
zed az aratás szemléleténél, hogy az isteni minden
hatóságtól függsz és alázzad meg magadat előtte. 
Legyen uralkodó érzelme szivednek : Uram, kisebb 
vagyok minden te könyörületednél és hűségednél, 
melyet tevéi velem! Ezen alázatosságra oktasson 
mindenkit az aratás, töltse el keblét hálás szere
tettel legfőbb jótevőnk iránt, hogy érezzük, miként 
a mi vagyunk, csak általa vagyunk. 

Ezen alázatosság és hálás szeretet érzelmeivel 
járulok elődbe én is. oh Atyám, a midőn az aratás 
áldásaiért hálámmal megjelenek előtted. Kevés 
vagy sok, megelégszem vele, mert a te ajándékod: 
ha kevés, reményem annál gazdagabb, hogy te, ki 
a férgeket is élteted, megáldod szorgalmamat s 
gondomat viseled; ha sok, józanon élek vele, és 
megosztom azt a szűkölködőkkel. Adj aratási áldá
saidhoz hivő , szerető, hálás szivet nekem, hogy 
velők annyi jót tegyek, mennyi tőlem kitelhetik s 
ugy tekintsem azokat, mint eszközöket örök javak 
beszerzésére. Ezen javak után engedj vágyakoz
nom, ezeket keresnem, életemnek minden állapota-
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ban, liogy valódi gazdagságomat ezek birtokában 
helyezzem s ezeket mutathassam be előtted ama nagy 
napon, melyen megjelenek az Ítéletre előtted. Ámen. 

Szűk aratás után. 
Irgalmas, hosszútűrő és nagy jóságú Isten, aggo

dalmaktól megnehezült szivvel járulunk szent színed 
elébe. A jutalmas aratásnak reménye meghiúsult és 
a szűk termés szegénységgel, szűkölködéssel, Ínség
gel fenyeget minket. Xe engedj elcsüggednünk s a 
te kegyelmes segedelmed és hatalmas ótalmad felett 
kétségbe esnünk. Mert ime te m-ég mindig többet 
adsz nekünk, hogysem megérdemlenök, életet és 
egésséget, nyugodalmat és békét országunkban. Te 
ki táplálod az égnek madarait és ruházod a mező 
virágait, nem hagysz el minket sem. megmentesz 
az éhségtől s a te gazdag kegyelmedből megadod 
mindennapi kenyerünket nekünk. Te mindig bőven 
megajándékozál minket s mi ah mi ritkán igyekez
tünk magunkat atyai kedvezéseidre méltókká tenni; 
mi gyakran fuvalkodtunk fel szerencsénkben, pazar-
lottunk a bőség s elfeledkeztünk te rólad a jólét 
napjaiban. Bizony méltán megérdemlettük volna, 
hogy bezárjad kezeidet előttünk és orczádat elfordí
tsad tőlünk. És ime, mégis kiáltó szükségeinket 
kielégíted s nem eno-edsz elmerülni az Ínségben 
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minket, söt lia igaz hittel fordulunk a mi Megvál
tónkhoz s az ö igéjét örömest befogadjuk; ha min
denek felett éhezzük és szomjúhozzuk a te igaz
ságodat s Jézusban Közbenjárónkat és Üdvözítőn
ket keressük, minden nyomorúságunk mellett is 
békességgel s örömmel találkozunk. 

Oh vezess tehát minket, szeretetteljes mennj'ei 
szent Atyánk a te szent fiadhoz, hogy felvévén az 
ö igáját, megnyugasztalja megterhelt szivemket. 
Add, hogy sziveinknek alapja ne oly kevés s idét
len gyümölcsöt teremjen, mint telkeinknek kiszára
dott földje. Ments meg minket az elcsüggedéstöl 
és a kislelküségtöl, irigységtől és kajánságtól, ön
zéstől és keményszivűségtöl; söt ajándékozzál nekünk 
bátorságot és bölcseséget, hitet és bizodalmat. Kö
nyörülj a szükséget szenvedőkön és támassz segítő
ket és jótevőket körülök, a közelben valamint a 
távolban; hogy a sokaknak nyomorúsága, sokak
nak áldozó részvéte által enyhíttessék. Áldjad meg 
azt, a mit elvetettünk s töltsed be rajtunk Ígérete
det : hogy a kik ve tnek k ö n n y h u l l a t á s s a l , 
a r a t a n d n a k örömmel. — Benned bízunk, reád 
támaszkodunk, benned vetjük reménységünket, 
Urunk és Istenünk, ki kegyelmes és könyörülő 
vagy mindazokhoz, kik nevedet segédeimül hívják. 
A te neved dicsőíttessék most és mindörökké. Ámen. 
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EálDorú idején. 
• ' > ; • 

Erős és hűséges Isten! tanácsban gazdag és 
tettben hatalmas! Tekints kegj'elmesen alá a te, 
gyermekeidre, kik a háborúnak veszélyei s ijedel
mei között emeljük fel szemeinket hozzád, ki a né
pek őre Tagy, ki a háborúknak határt vethetsz, 
paizsa mindazoknak, kik benned vetik bizodalmu-
kat. Oh ne fordítsad el orczádat a te népedtől, jól
lehet igéd és parancsolataid megvetése által nagyon 
vétkeztünk ellened. Add Jézus Krisztusban, a mi 
közbenjárónk- és megváltónkban, bűneink bocsána
tának vigasztalását és leikeink nyugalmát feltalál
nunk. Emelkedjél fel szentséges és mindenható Isten 
s vess véget a veszedelemnek s botránkozásoknak, 
a belső és külső visszavonásoknak a népek között, 
hogy a te igazságod és békességed lakozzék a földön 
s mi a te félelmedben töltsük minden napjainkat. 
Te vagy az örökkévaló király, kinél van minden 
segedelem. Azért ha egész seregek támadnak is 
ellenünk, nem retteg a mi szivünk: a te jobbodé a 
diadal, seregeknek Ura s Istene I 

A te mindenható ótalmadba ajánljuk országun
kat s a te választott felkentedet, egész háznépével 
együtt. A te jóságod és hűséged környékezze őt és 
népét mindenütt. Szállj táborba a te erődben, feje
delmünkkel s szövetségeseivel. Erősítsed meg bá
torságukat és karjaikat győzelemére elleneik felett s 
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készíts nekik kegyelmed által békességes utat a 
visszatéréshez házaikba és családaik körébe. Légy 
közel vigasztalásoddal és segedelmeddel mindazok
hoz, kik szorongattatnak; járuljanak hozzád a fog
lyok, sebesültek, haldoklók fohászai s találjanak 
meghallgatást tenálad. A tévelygőkön s elcsábul-
takon könyörülj es irgalmazz nekik. Gyógyítsd meg 
a sebeket, melyeket a háború ejtett s add, hogy a 
könnyeknek ezen veteménye is örömaratássá érlelőd
jék mind az időben, mind az öröklétben. Fegyver-
keztess fel mindnyájunkat lelkednek fegyvereivel, 
hogy a gonosznak ellentállhassunk és győzhessünk 
rajta. Add, hogy a földnek harczai s nyugtalan
ságai közöl szives vágyódással tekintsünk fel az örök 
békeségnek hónába. Világíttassad orczádat felet
tünk s adjad meg nekünk mindenütt, Jézus Krisz
tus a mi békefejedelmünk által, a te békessége
det. Ámen. 

Á leké helyreálltakor. 
Kegĵ elmes Isten, mennyei Atyánk! Örven

dezve járulunk a te szent színed elébe s szivünk 
teljességéből mondunk hálát neked, hogy meghall
gattad könyörgéseinket s minket s ezer meg ezer 
társainkat a háborúnak pusztításai után a békesség
nek drága ajándékával megáldottál. Oh Urunk, 
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tiselDbek vagyunk minden te irgalmadnál és Msé-
gednél, melyet ez által bizonyítál irántunk. Azért 
is alázatosan s gyermeki hálával jelenünk meg előt
ted, hogy minket és kedves hazánkat s fejedelmünk 
becses életét ótalmaztad minden ártalom -ellen s 
kiszabadítottál minket az ellenek tőrei közöl. Mind
ezen kegyelmedért dicsérünk és dicsőitünk tégedet 
egy szivvel, egy lélekkel. Vajha a mi tetteink is 
hálásan dicsőítsenek tégedet! 

Te békességet adtál a te népednek, oh Urunk. 
Oh őrizzed meg, tartsad fen azt közöttünk. Adj a 
világ hatalmasainak lelkébe merő békegondolato
kat. Egyesítsed a népeket és fejedelmeket üdvös 
boldogító szövetségbe. Igazgassad fejedelmünk szi
vét , hogy egyedül azt kívánja, mi neked tetsző s 
engedd hazánkat az ő kormánya alatt a belső és 
külső béke édes gyümölcseit élveznie. Fékezzed a 
pártos szenvedélyeket, az elégületlenség okait töröl
jed el, nehogy bűneink által a te nagy jótétemé
nyedet újra elveszítsük. Hagyj haladni minket a 
béke útain, hogy mindazon terhek és aggodal
mak mellett, melyek a nyugalom alatt is háborgat
ják a szegény ember szivét, a békét magunkkal, a 
békét veled, soha el ne veszítsük. 

Irgalomnak Atj'ja ! Yidámítsad meg a te népe
det és vigasztald meg ismét az elhagyottakat. Gyó
gyítsad meg a háború okozta sebeket. Add, hogy 
a te dorgálásaid az igazság csendes gvümö 
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teremjék azoknak, kik abban gj'akoiiották magokat. 
A te dicsőséged lakozzék a mi hazánkban, hogy 
jóság és hűség találkozzanak, igazság és béke ölel
kezzenek. Virágoztassad az eg3'házakat és az isko
lákat, áldjad meg a földnek termékeit és adj gyara
podást a kenyereket munkával keresőknek. Tégy 
jót velünk oh Isten, hogy kimenekülvén elleneink 
kezéből, neked szolgáljimk szentségben és igazság
ban életünknek minden napjain. Neked legyen 
dicsőség és tisztelet most és mind örökön örökké 
Ámen. 

Szárazságban. 
Te, ki kegyelmes, könyörületes és hosszútűrő 

vagy, irgalomnak Istene, oh Atyánk, kinek sege
delme a legnagyobb szükségben legközelebb van 
hozzánk, leborulunk imádva előtted és könyörgünk 
neked, szabadíts meg minket a veszélyből, mely 
fenyegetve közelget felénk! 

Te hajdanta azzal fenyegeted népedet, hogy ha 
nem engedelmeskedik s töiTényeidet nem teljesíti, 
o lyanná teszed az eget feje f e l e t t , m i n t 
az érez és a fö ldet l ába a l a t t , m i n t a 
vas s eső h e l y e t t po r t és h a m v a t bocsá
tasz reája. Oh ugy látszik. Urunk és Atyánk, 
hogy ezen fenyegetésedet be akarod következtetni 
fejeink felett. Mert egy idő óta tartós hőséggel és 
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I i'i. * 

mindent kiszárasztó forrősággal látogattál meg 
minket. Az egeket bezártad felettünk és paran-
csolál a felhőknek, hogy esővel ne áztassák 
földünket. , r) 

A hova szemeink tekintenek, mindenütt | 
aggasztó nyomait találjuk az eső hiányának. A földi 
minden veteméayei szomjúhozzák az éltető égi ned-1 
vet, emberek és állatok, fák és füvek megfogyat
koznak, a rétek zöldje a sivatag sárga halál szinébe] 
öltözött, a gyümölcsök táplálékot nem lelve aláhul- j 
lanak, sőt még a kutak és folyóvizek is kiapadás-j 
nak indulnak. 

Mi lesz belőlünk és hova leszünk, ha te nem | 
segítesz, ha te nem vetsz véget az Ínségnek, mely ' 
fenyeget, mely már már körülfogott minket. 
Hogyan érdemiettük meg, oh Atyánk, hogy orczá-
dat el vagy fordítandó tőlünk ? 

Oh tört szívvel valljuk meg előtted, hogy enge-
detlenségünkkel törvényeid ellen, hálátlanságunk
kal a jobb évek jótéteményei iránt, gyakori vissza
élésünkkel a te áldásaid irányában, megérdemeltük 1 
büntetésidet. De oh irgalomnak Atyja! ime meg
alázva s töredelmes szívvel borulunk le lábaidhoz & ' 
kérünk tégedet, bocsássad meg a mi vétkeinket s 
világosítsad meg ismét a te orczádat rajtunk. 
Könyörülj rajtunk és hárítsad el e nagy csapást, 
mi rólunk. 

Mert te vagy, ki velünk érdemünkön kivűl 
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annyi jót teszesz; M az egekből esőt és termékeny 
időket adsz, és sziveinket betöltöd táplálattal és 
örömmel; te növesztesz füvet a baromnak,, gabonát 
és gyümölcsöt az embereknek; te reád ' néznek 
mindeneknek szemei, hogy eledelt adj nekik annak 
idejében. Oh könyörülj tehát mostan is mi rajtunk 
és vigasztalj meg minket termékeny és bőséges eső
vel. Nyissad meg egednek csatornáit s áztassad 
meg a szomjas földet, hogy a vetemények, a gabona 
szántóföldeinken, a gyümölcsök kertjeinkben, a fű 
réteinken feléledjenek és megérhessenek, hogy élel
münket s mindennapi kenyerünket a te jóvoltodból 
beszerezhessük. 

Ne tekintsed a mi bűneinket, mert noha tévely
gők, a te szent fiad által veled kibékült gyermekeid 
vagyunk. Azért is a Jézus nevében alázzuk meg 
magunkat előtted s könyörgünk neked, hallgassad 
meg fohászkodásainkat nagy Ínségünkben, nagy 
kegyelmed szerint. 

Engedd meglátogatásod ezen nehéz napjait 
javunkra és javulásunkra fordítanunk, hogy sziveink 
hozzád térjenek meg. Add nekünk szent lelkedet, 
hogy átalkosson minket uj emberekké , kik útaidon 
híven járjanak, parancsolataidat megtartsák és 
azok szerint cselekedjenek. 

Hallgass meg minket édes mennyei Atyánk, 
mert te vagy a mi Istenünk. Hallgass meg minket 
a te kiapadhatatlan hűségedért, mely szerint min-
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den szükségeinkben segedelmet ígértél nekünk. 
Hallgass meg minket a te szent fiadért, a kinek 
nevében kérünk tégedet, mert tied Urunk, az 
ország, a hatalom és a dicsőség most és mind
örökké. Ámen. 

;l i; 

1 i •? 

Hosszas és káros esőzéskor. 
Mindenható Isten, mennynek földnek Ura! 

ki hatalmat cselekszel a te karod által, 
megváltoztatod az időket és az időknek 
részeit, alázatos könyörgéssel jelenünk meg szent 
szined előtt, a midőn a felhőkből szakadatlanul 
omlanak záporok s lelkűnk aggódik, nehogy ha még 
hosszabban tart a nedves időjárás, azon áldásaid, 
melyeket vidáman tenyésző telkeink Ígértek, elve
tessenek mi tőlünk. 

Mert most minden szomorú, aggasztó képet 
öltött, a napnak melegítő és érlelő sugarai nem 
vergődhetnek át a terhes fellegeken: a szem az 
egész boltozaton nehéz és homályos fellegeket szem
lél; a föld vízzel van elárasztva mtadenütt; a 
mezőnek füvei és gyümölcsei a rothadáshoz közel-
genek; a folyók áradoznak s mármártúlcsaponganak 
partjaikon; az utak hasznavehetlenek s a közlekedést 
és kereskedést gátolják s ki tudja, milyen ínség követ
kezik mindezekből, ha irgalmasságod késlekedni fog. 

I 
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Oii Urunk Istenünk, tekints kegyelmesen ezen 
mi szenvedéseinkre! Megismerjük, megvalljuk, 
hogy a mi vétkeinkkel, engedetlenségűnkkel felkölt-
hettük a te harangodat ellenünk. Mert bűnösök 
vagyunk és a te dicsőségedtől elmaradtunk s nem 
vagyunk méltók, hogy a te gyermekeidnek nevez
tessünk. Megismerjük bűneinket, megalázzuk 
magunkat a te hatalmas kezed alá s irgalomért s 
könyörűletért esedezünk előtted. 

Hisz te megígérted, oh Atyánk, hogy jóságod
dal betöltesz mindent, a mi él a földön, hogy a 
földet és annak lakóit nem pusztítod el többé víz
zel. Oh parancsolj tehát a felhőknek, hogy oszol
janak el, derítsed fel a beborult eget s engedd a 
szép napot teljes világosságában tündökleni felet
tünk. Szárítsad és melegítsed a nedves földet, s 
adj uj életet a füveknek s növényeknek általa, hogy 
haladhassanak fejlődéseikben az érettség felé s mi 
az aratás és szüret napjain örvendetesen s hála
adással takaríthassuk be tökéletes áldásaidat. 

Ovj meg bennünket egyéb csapásoktól és vihar
tól, jégzáportól és ártalmas férgektől a te nagy 
jóvoltod szerint. 

Egyszersmind engedd, hogy csudálatosan meg
őrzött adományaidat, melyeket kegyelmedből jut
tatsz nekünk, haladással fogadjuk és soha el ne 
feledjük, mennyi jót köszönünk te néked. Kivált
képen pedig lágyítsad meg a mi kemény sziveinket 
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jóságod és hűséged gazdagsága által, hogy mind
inkább javuljunk, minden szándékos bűnöket kerül
jünk, a kegyesség és erény után törekedjünk s 
mind végig előtted járjunk a te tetszésed s törvé
nyed szerint. Elvégre pedig, ha a hitet megtartot
tuk s hűségünkben halálig megmaradtunk, végy fel 
minket a te mennyei országodba. Ott tökéletesebb 
haladással dicsérendjűk a te jótéteményeidet, mint 
itt e földön gyarlóságunk szerint tehetjük. Ott, 
hol a boldogultak seregei dicsérő énekkel örök össz
hangzásban magasztalnak tégedet, mi is hálaéneket 
zengedezünk neked : Szent, szent, szent az Isten a 
seregeknek Ura, menny és föld hirdetik az ő dicső
ségét , egyik nap a másiknak mondja, eg}ák éj a 
másiknak hirdeti! Neki legyen dicsőség, hatalom 
és imádás most és mind örökké. Ámen. 

• 

ÁrTiz után. 

Míg fdldi jólét ringatott ölében, 
Áldások atyja I Téged elhagyánk; 
Rettentő kézzel érzeted hatalmad, 
S mi felkerestünk s törve hódolánk. 
Tolongva jöttek hullámok fölünkbe, 
Ezer halál rémítve dúlt körünkbe; 
De te lebegtél a vizek felett: 
S ezer halál közt éltünk mentve lett. 
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A röld jólét romjain imádunk, 
Rengő kebellel, Isten! Tégedet.; 
Mert vádolólag vallja érzeményünk: 
Méltán sujtád tévelygő népedet. 
De építünk vallásunk szent szavára, 
Hogy tűrő vagy s kegyednek nincs határa; 
S mely most csapással büntet, szent kezed, 
Borús utón derűs czélhoz vezet. 

Maradj reményünk, ó világok atyja 1 
Légy őrünk, vértünk. Te légy mindenünk: 
Neked szenteljük megtérő kebellel. 
Siralmak hangján, mentett életünk'. 
Tedd a csapást áldássá; a múlóból 
Fejts inulhatlant, fejts enyhet a kínokból; 
Hogy századoknak légyen nyereség 
A jelent sújtó szörnyű veszteség. 

Az egyházért. 

Irgalomnak Atyja, Istenünk! Hálát adunk 
neked, hogy igéd és Szentlelked által egyházat és 
abban szent gyülekezetet g}üjtöttél magadnak és 
megoltalmaztad mind e napig! Kérünk tégedet, 
oltalmazzad a te nyáj adat, mely kegyelmed által 
az emberi tudománytól elválasztott, tiszta igédet 
béfogadá s hite és élete egyedüli alapjául választá; 
tartsad meg ezen te nyájadat tovább is megismert, 
isteni, üdvözítő tudományodban és a te szent fiad 
által rendelt szentségek üdvös gyakorlatában : hogy 
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se hatalom, se az ördög incselkedései, se e yilág-
nat gonoszsága meg ne fosszanak tőle minket, hogy 
beteljesedjék a te gjmlekezeteden Urunknak a Jé
zusnak szava, miszerint a pokol kapui sem reendnek 
diadalmat felette. Yégj ótalmadba, hogy senki ki 
ne ragadjon a te kezeidből minket. Szabadíts meg 
mindazoktól, kik a te igédet ki akarják ragadni a 
mi kezeinkből, a mi sziveinkből. Világíttassad a te 
szent igédet s annak üdvözítő, sötétségoszlató 
világosságát s ne engedd, hogy valaha kialugyék 
közöttünk ; sőt terjesszed azt minden népek között, 
kik a sötétségben és a halál árnyékában ülnek. 
Teremts oltalmat és segedelmet a te erős karod által 
s tartsad meg a te gyülekezetedet bántatlanul a 
világnak megtámadásai és bántalmai között, hogy 
mindig legyen oly néped itt alant, mely téged 
ismerjen, tiszteljen és imádjon, szent nevednek 
szent szívvel hódoljon s az üdvösség tudományát 
feddhetetlen élettel ékesítse. 

Mivel pedig oly sokan vannak köztünk is, kik 
világosságodra nem ügyelnek és szerinte nem jár
nak , elég okod volna elvonnunk tőled az örök élet 
forrását a te szent igédet; de kérünk, ne bánj 
velünk bűneink szerint, hanem fogadj irgalmadba 
minket s fedezzed el szent Fiad érdemével a mi 
vétkeinket. Te egyházadat s az atyáknak hitét 
csudálatosan megőrizted a legviszontagságosabb 
üldözés idejében s megszégyenítetted ellenségeit, oh 
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őrizzed, védelmezz&d tehát még továbl) is, nemcsak 
nyilt üldözés, lianem azoknak törekvései ellen is, 
kik a te igazságodat a kegyesség álorczája alatt 
ostromolják, igédet elferdítik és az egyiigyűeket 
megcsalják. Ébresszed föl e földnek fejedelmeit és 
nagyait, hogy a te egyházad védelmére keljenek! 

De ne az emberekre egyedül, hanem kiváló, 
mindenek felett való bizodalmunkkal reád engedj 
támaszkodnunk, oh Isten, ki az urak ura, a királyok 
királya vagy. Maradj köztünk és ne távozzál tőlünk. 
Cselekedjed ezt a te szent fiad, a Jézus Krisztusért, 
kinek veled együtt legyen dicsőség és imádás most 
és mindörökön örökké. Ámen. 

Egyházi közgyűlés. 
Mindenható Isten és Atyánk, forró hálával, 

törödelmes vallomással s buzgó könyörgéssel jele
nünk meg szent szined előtt ezen szent órában, 
melyben egyházad s egyházunk javáról tanakodni 
egybegyűltünk. 

Forró hála neked hogy egyházunkat, melynek 
feje, sarkköve és alapja Jézus Krisztus és evangyé-
lionia, annyi századokon keresztül, annyi ellenek 
daczára, annyi belső viszály közt mind e napig fen-
tartá hosszútűrő kegyelmed. Forró hála neked, hogy 
támasztál egyházunkban a szent Lélek erejével s a 
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hit paizsáTal felfegyverkezett férfiakat, kik a midőn 
országod ellenségei, igéd helyett emberi véleménye
ket hirdetnének s elhordozhatlan terheket raknának 
hiveid vállaira, meggyújták az evangyéliomi vilá
gosság isteni szövétnekét és szent igédet kiszabadít
ván a zárak alul átadák népeidnek, hogy eljutna 
azokhoz is, kik ülnek a halál árnyékában, üdvezü-
lendök általa mindenek, kik hivők lennének szent 
Piádban! Forró hála neked, hogy országodat még 
ma is terjeszted közöttünk s rendelsz szolgákat és 
apostoli bajnokokat, kik neved dicsőségéért felál
dozni készek éltöket, hogy elvesztvén ezt, nyerhes
senek örök életet. 

De rengő kebellel valljuk meg előtted, oh Urunk, 
ki a veséknek vizsgálója vagy, hogy tekintve igéd 
világítását és szent Lelkednek gyümölcseit, melyek 
öröm, béke, hosszutűrés, szelídség és szeretet, mind 
meg annyi bűnösök vagyunk. Eengő kebellel vall
juk meg, oh Atyánk, hogy sem a te szent Lelked, 
sem apáinknak evangyéliomi szelleme, kik a hit és 
lelkismeret szabadságáért vagyont és vért áldoz-
tanak volt, nem lakozik oly mértékben közöttünk, 
mint ezt kívánná tőlünk szent igéd. Nem vagyunk 
szőlővesszők, kik benned és csak te benned marad
nak, elfeledvén, hogy azok kik nem benned vannak 
nem a tieid. N"e szállj pörbe velünk, oh Atyánk, 
kegyelemnek, irgalomnak Atjja, mert úgy előtted 
meg nem állhatunk; hanem halljad meg könyörgé-
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síinket, melyet biinbánő szívvel öntünk ki színed 
előtt. 

Iiisad M közölünk a viszályt s ültesd helyébe az 
egyetértést, hogy mindnyájan egyek legyünk, ugy 
miként Te és fiad egy vagytok, legyünk egyek a 
szent Lélekben és az egy főben, mely a Jézus Krisz
tus , hogy a szent béke malasztos nyomdokán fel
virulhasson a gyökeres boldogság közöttünk. — Küld 
alá hozzánk a mennyei segedelem lelkét, hogy gyar
lóságunkban gyámolunk legyen; a bölcseség lelkét, 
mely a sziveket Isten s emberszeretet lángjaival töltse 
be, mely az ajkakat szelíd és igaz szavakra nyissa 
meg, mely a kivitelt sükerrel áldja meg, az erő 
szent lelkével, mely igédnek és ügyednek diadalt 
szerezzen. — Áldd meg királyunkat, hazánk édes 
Atyját s királyi háza minden tagjait; áldd meg egy
házi gyűlésünk kezdetét, folyamát és végét; áldd 
meg egyházunk jelen és távollévő tagjait; áldj meg 
mindnyájunkat a Jézus nevében. Ámen. 

Isten házáért. 
A le szemeid e házra nézzenek stb. (\. Kir. 8. 29.J 

Urunk Istenünk, arra tanítasz minket a te igéd
ben, hogy téged be nem foghatnak a mennyek men
nyei és hogy a föld a te lábaidnak zsámolya. De te 
oly kegyelmes vagy, hogy lakozni akarsz azoknál, 
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a kik töredelmes szívűek. Hol ketten hárman egy
begyűlnek a te szent fiad nevében, ö is ott akar 
lenni közöttök és a hol ö van, ott vagy te is a Szent
lélekkel egyetemben. ISÍe vessed meg tehát, hanem. 
fogadd kegyelmedbe ezen te házadat is, mely a te 
neved dicsőségére építtetett. íme Urunk és Atyánk, 
ez azon hely, hol egybegyülekezni s téged dicsérni, 
tisztelni és imádni akarunk. Itt hirdetendők a te 
igéd, a te igaszágod, a te Ígéreteid. Oh legyen és 
maradjon az a te sajátod s töltsed be azt inkább és 
inkább a te jelenléteddel, valamint egykor a jeru
zsálemi templomban, dicsőséged lakozott, 

Ótalmazzad ezen szószéket, hogy a hamis 
tudomány távol maradjon tőle. A te szent fiad, 
Jézus Krisztus hirdesse itt, az ö szolgájának szája 
által, az életnek hatalmas és vigasztaló igéjét min
denkoron s támassza fel általa vigyázatra a könnyel
műeket, vigasztalásra a szomorkodókat s nyugasz-
talja meg a megterhelt lelküeket. A te szent lelked 
tisztítsa meg sziveit és ajkait mindazoknak, kik va
laha e szószékre lépnek, hogy a Krisztusban meg
jelent kegyelmedet hathatósan és szent erővel hir
dessék. A te szent lelked áldja meg a hallgatókat 
is, hogy minden szent beszéd ezen helyről, száz-
annyias gyümölcsöt teremjen leikeikben az örök 
életre. 

Segélj meg minket, hogy mindazok, kik a ke
resztelés ama helyén a te kegyelmed szövet-

•1 
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ségébe lépnek, keresztségi fogadásaikat Mven és 
szilárdan megőrizzék; add, hogy igazán vizböl és 
szentlélekböl szúlessenek újra, hogy egykoron tége
det az örök dicsőségben megláthassanak. ^ 

Ezen oltár neked van szentelve, oh Jézus, és 
a te szenvedéseid és halálod emlékezetének, hogy 
itt érdemed és halálod hirdettessenek, mig az Íté
letre ismét eljövendesz. Oh légy tehát kegyelmed
del közel mindazokhoz , kik a te szent vacsorádban 
részesülnek, készítsed el őket a te lelked által és 
légy nekik kenyerük az örök életre s tartsad meg 
őket az igaz hitben általa. 

TJnmk Istenünk, ki meghallgatod gyermekeid 
könyörgéseit, hallgassad meg mindazokat. kik va
laha eljövendnek ide, hogy sziveiket kiöntsék, pana
szaikat elmondják, kérelmüket benyújtsák előtted a 
Jézus nevében. Engedd elődbe jutni az Ínségesek, 
a nyomorultak, a betegek, az özvegyek és árvák 
fohászait s ha nem'volnának méltók elvenni tőled a 
miért esedeznek, hallgassad meg őket a te szent 
fiad érdemeért. 

Fogadd védelmed alá a fejedelmeket s az elöl
járókat, különösen pedig azokat, kik ezen házadnak 
gondját viselik. Áldjad meg őket, hogy mindenkor 
megismerjék és teljesítsék azt, mit a te egyházad 
java megkíván. Fogadd védelmedbe a te igéd szol
gáit, öltöztessed fel igazsággal őket, hogy 
a te szenteid örvendezzenek. Áldjad meg 
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minden tagjait ezen gyülekezetnek, szemeid virasz-
szanak lelki és testi javuk felett, kezeid ne zárkóz
zanak be előttök. Nyissad meg egedet és adj esőt 
és termékeny időket, liogy a föld megteremje gyü
mölcseit és a szegények a te bőségedből megeléged
jenek. Óvj meg minket báborus időktől, járványos 
betegségtől, tűz- és vízkároktól s távolíts el minden 
csapást tőlünk. Adjad kiváltképen, bogy a te igé
det , mely szivünk öröme és vigasztalása, tisztán 
megőrizzük, békességben éljünk, szentségre és igaz
ságra törekedjünk. Légy és maradj velünk, hogy 
mindenkor magasztalhassuk a te nagy nevedet. 
Hallgass meg minket szent fiad nevében. Ámen. 

Az iskolákért. 
Megjelenünk színed előtt, ob Istenünk és Urunk 

s bemutatjuk buzgó könyörgésünket előtted az isko
lákért s az azokban tanuló gyermek és ifjú világért. 
Hassanak fel hozzád a mi könyörgéseink és tessenek 
neked a mi fohászkodásaink. 

A mi kezeinkbe tevéd le a gyermekek jövendőjét, 
tőlünk fogsz számot kérni rólok az ítélet napján, 
mert az a te kegyelmes akaratod, bogy neveljük 
magzatainkat a tudományban és a te beszé
dednek intéseiben; hogy engedelmesség
ben tar tóztassuk őket minden t isztes-
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seggel egyben. Oh adjad nekünk a te segedel
medet, hogy ezen kegyelmes akaratodat mindnyájan 
teljesítsük s meg ne botránkostassunk csak egyet is 
ezen kicsinyek közöl, sőt inkább ugy neveljüjí őket, 
hogy gyarapodjanak t e s t ö k n e k á l l a p o t á b a n , 
bö lcseségben I s t e n és emberek e l ő t t i 
kedvességben . 

Mivel pedig kiváltképen az iskola az ö templo
muk, hol a szülők képviselői, az ifjúság lelki okta
tói , a tanítók felügyelése alatt a te egyházad tag
jaivá képeztetnek, könyörgünk néked, rendelj min
denütt oly tanítókat az iskolákba, kik a te szent 
lelkeddel teljesek; kik oly örömmel foglalkoznak az 
ártatlan gyermekekkel, mint a gyermekek legjobb 
barátja a Jézus Krisztus; kik minden szelídséggel, 
szorgalommal és jő példaadással járnak el az ö szent 
és fontos hivatalukban. Áldjad meg az oktatókat 
bölcseséggel, türelemmel s nehéz munkájokhoz vi
dám, fáradhatlan lélekkel; bennünk pedig költs és 
ápolj irántok tiszteletet. hogy azokat, kik legfőbb 
kincseink körül fáradoznak s szülői legszentebb 
tisztünk teljesítésében velünk osztakoznak, szeres
sük és szíves hálánkkal jutalmazni igyekezzünk. 
Add, hogy legeltessék I s t e n ezen serdülő se re 
gé t , gondot v i s e l v é n ró lok nem kénysze 
r í t é s b ő l , h a n e m örömes t s l egyenek a 
reájok bizott gyermekeknek minden jóban t ü k r e i k 
hogy midőn m e g j e l e n e n d ama pász to -

24 
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roknak fejedelme, elvehessek a dicsőség 
fonnyadhata t lan koszorúját. 

Vegyed körül angyalaiddal gyermekeinket, hogy 
testökben vagy lelkökloen kárt ne valljanak. Adj 
nekik szivet, mely a jó iránt fogékony; indulatot, 
mely engedelmes, szelid, békeszerető; értelmet, 
mely a világosságot és hasznos tudománji; éhező és 
szomjuhozó legyen. Hogy így felnövekedvén üdvös 
ismeretben, tiszta erkölcsben s a te szent fiadnak 
szeretetében , ha mi többé nem leszünk, építsék és 
terjesszék a te országodat s eg3'házadnak, hazájuk
nak legyenek hasznos tagjai s áltatok a jő, az isten
félő, kegyes és felvilágosodott emberek száma szapo
rodjék itt alant. 

Ébressz közel és távol részvétet és szeretetet az 
iskolai intézetek iránt, óvd meg azokat, óvd meg 
egjiiázadat a béresektől, kik nem pásztorok, kik 
haszonért, nem a te neved dicsőítéseért viselnék 
hivatalukat. Áldjad meg a fejedelmeket és az elöl
járókat , hogy a tiszta hit, a keresztyén tudomány 
és a tiszta erkölcs veteményes kertjeit, az iskolai 
és egyházi intézeteket gondjaik közé felvegyék és 
serények legyenek a nevelés akadályait elhárítani, 
előmenetelét eszközölni. 

Hallgass meg minket, kegyelemnek Istene! és 
cselekedjed, hogy gyermekeink tiszteljék atjjokat 
és anyjokat, hogy jó dolguk legyen s hosszú idejűek 
legyenek a földön: cselekedjed, hogy ők velünk 
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együtt tiszteljenek és imádjanak tégedet lélek
ben és igazságban ; cselekedjed azt, hogy ha szü
lők és gyermekek, öregek és fiatalok megjelenünk 
előtted ama nagy napon, kegyelmet találjunk te 
előtted. Ámen. 

Iskolás gyermek imája. 
Kedves mennyei Atyám! te azért adtál okos 

lelket nekem, hogy azt és annak minden tehetsé
geit kimíveljem; hogy hasznos ismeretekben gyara
podjam, kiváltképen pedig Tégedet és a te akarato
dat megismerjem s szent törvényednek követése 
által magamat erkölcsös, erényes emberré képez
zem , hogy rólam is elmondathassék az , mi Jézus 
Krisztusról gyermek korában mondatott : hogy 
engedelmes vala szülőinek s gyarapodott bölcseség-
ben s Isten és emberek előtti kedvességben. 

ilivel pedig ezen hasznos és üdvös ismeretekben 
az iskolában neveltetünk, hálát adok neked jó 
Istenem, hogy nekem jó szülőket s azoknak tehet
séget is adál, hogy engemet az iskolába a gyermek 
és ifjúkor ezen templomába járathatnak; hálákat 
adok jó tanítóimért. kik szorgalommal megosztják 
szülőim gondjait s engemet híven oktatnak s jó 
példájokkal az erény útjaira megtanítanak. Kérlek 
Tégedet, áldjad meg őket ezen hűségökért! 

24* 
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De mit használna az iskola, mit szülőim 
igyekezete, mit kedves tanítóim szorgalmas okta
tása, ha bennem hiányzanak a tanulási kedv, a 
szorgalom, az igyekezet, az engedelmesség és jó 
magaviselet. Kérlek tehát tégedet kedves, mennyei 
Atyám! adj nekem erőt, add áldásodat, hogy örö
mest járjak az iskolába , figyelmesen csüggjek taní
tóim ajkain, megértsem az előadottakat, megtanul
jam a reám bízottakat, tanuló társaimat se rósz 
szóval, se Ijántalommal ne illessem, hanem jó pél
dát adjak nekik szelidségem, engedelmességem, 
tisztaságom s kegyességem által. 

Mert érezem, hogy csak így szerethetnek enge
met is oktatóim, így szerezhetek örömet az én ked
ves szülőimnek, így nyerhetem meg a te tetszésedet 
is mennyei Atyám s csak így nevekedhetem az 
üdvözítő Jézus nyomdokán, bölcseségben, és Isten 
s emberek előtti kedvességben. 

Hallgassad meg az én fohászkodásomat Uram 
és Istenem. Ámen. 

mmá?^lTh 
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VEGYES FOHÁSZOK, 

IMÁK ÉS BUZGÓLKODÁSOK. 



Közeledjelek Istenhez és küzeledik hozzátok I 

Jak. k, S-

i -^fu\ 



Rövid Mászok. 
Mindenütt Jelenvaló! gondolatimlioz légy min

dig közel! Ne légy távol szivemtől soha! Barátja 
minden jóknak! Oktass minden jóral tégy fogé
konnyá minden jó iránt, engedj jót tennem, míg 
tart életem! 

Szeretetnek Istene! minden benned s általad 
örvend, él, boldogul. Tajha szerető példádat köves
sem s azok, kik közelembe jutnak, örvendjenek, 
boldoguljanak általam! Adj ehhez erőt nekem felül
ről s a kivitelhez add áldásodat! 

A mi neked tetszik, oh Uram, az tessék nekem 
is. Hagyd kerülnöm azt, mi nem kedves előt
ted ! Akaratod legyen akaratom! Törvényed legyen 
kedves előttem, miként Te magad s te magad ked
vesebb, mint minden, a mit kedvelek! 
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Mutasd meg nekem hibáimat és vétkeimet, oh 
li'am ! Fedezzed fel gyengeségeimet! Ébressz iszo-
nvodást bennem minden gonosz ellen! Óvjad szive
met minden könnyelműségtől, a harag és hazugság 
szavaitól ajkamat! Taníts munkálnom jobbuláso-
mat! Maradjon tisztán szivem alacsony ösztönök
től s önző hajlamoktól! 

Az életnek legszebb képe is, félig világos és 
árnyékos félig. A színeket te vegyíted, oh Uram! 
Megnyugszom e tetteden! De ne hagyd elfelednem 
soha, hogy derült és borús napjaimban, örömek és 
keservek között, életben és halálban,, benned Hgy-
jek, reád támaszkodjam s a te szent bölcseséged 
óvjon meg csüggedéstöl ha szenvedek, elbizottság-
tól ha örvendek. 

Hajtsad végre, oh Uram, mindazon jót, me
lyet jó lelked elkezd vala bennem! Legyen napon
kint elevenebb bennem azon érzelem, szilárdabb 
azon meggyőződés, hogy nélküled semmit, veled 
mindent tehetek. 

Ne tagadd meg tőlem segedelmedet, Uram, ha 
alázattal felkönyörgök Ínségemben te hozzad! Min-
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den tetteim lelke szeretet, koronája alázat legyen. 
Kajtad csüggjön szüntelen szemem! tetszésed le
gyen vágyaim összesége I 

Szent lelked vezéreljen minden üdvös igazságba I 
Oktasson minden szükséges bölcseségre! Adjon 
erőt és bátorságot híven megmaradnom törvényed
ben mind halálomig ! Legyen életem azon bölcse-
ség lenyomata, melynek kezdete a te tisztelésed, 
oh Uram! 

Áldj meg, oh Istenem, barátim s elleneim 
által! Add, hogy barátok s ellenekre nézve, valódi 
áldás legven életem! 

Indulatom legyen kevésbé érzéki, legyen mind
inkább szellemi, az által, hogy hozzád közeledem, 
oh Atyám! Lelkem törjön mindig magasbra és szi
vem legyen tisztább és alkalmasabb szent lelked
nek hajlékul szolgálnia! 

Naponként növekedjék lelkem ismeretedben, szi
vem szeretetedben, Uram és Istenem, kit legörö-
mestebb Jézus személyében imádok I Tégy könyö-
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rületed áldott eszközévé az emberek között! Ne 
hagyj semmi gonoszt, engedj sok jót végbevitetni 
általam! 

Törvényed a szeretet 
S te azt magad követed 
Mindenható Atyám I 
Mert a világ s emberek 
Áldásidban részesek, 
Mind késűn, mind korán! 
Oli add, a testvéreket, 
Kiket hozzám elvezet 
A sors későn s korán, 
Hő szívvel szerethessem 
És ekkép teljesítsem 
Törvényed, oh Atyám! 

A hivatal, melyet reám bizál, a te adomá
nyod, oh Uram! Add, hogy viseljem azt hűséggel, 
szorgalommal, buzgósággal! Ha földi hatásköröm
ből máshova intesz engemet, add, hogy szent Fiad
ként azon tanúságot tehessem le előtted : Elvégez
tem a munkát, melyet reám biztál, hogy elvégez
zem azt. 

Midőn a sírhantokat zöldelni látom, oh Atyám! 
ugy tetszik nekem, hogy az élet a sírból fakad. 
Add hasznomra fordítnom ezen tanúságot, hogy 
vigasztaljon, ha kedvesimre gondolok, kik a sírnak 



hantjai alatt hamvadozaak. Juttasd eszembe Fiad 
feltámadását, hogy ne rettegjem a halált, hanem 
az Ítéletet, mely utána jövend. Ezen rettegés pedig 
legyen jótékony s emlékeztessen arra, hogy a bűnt 
kerüljem s kegyelmedet keressem. Ámen. 

Annak ki hitt és remélt, 
Nem árt a sír moha; 
A ki Istenében élt, 
Az nem hal mes soha. 

Vigasztalódás. 

Ha beborul felettem 
Az egykor tiszta ég 
Es zaporárba' fürdik 
Körűlem a vidék, 
Es ismét a viharnak 
Utolsó harmatát 
A napnak tiszta fényű 
Sugara járja át : 
Ugy tetszik, hogy imént a 
Természet sír vala. 
Kit ismét Isten a bú 
K()zt megvigasztala. 

Ha beborul felettem 
Az egykor tiszta ég 
S orczámon kin hevében 
Keservem könnye ég : 
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Reménj'teljes kebellel 
Tekintek égre föl, 
Hol a hatalmas Isten 
iíag3' napja tündököl 
S az enjliiilö keservnek 
Utolsó harmatát 
Orczámon égi szent hit 
Sugara járja át. 
S azt mondja e kebelben 
Minden szent érzelem, 
Hogy e hit csalhatatlan, 
Atyám és Istenem ] 

Boldog fülanat. 

Körűlem a szemekben 
Oromsugár ragyog, 
S benn a szivérzetekben 
Kéjehnim oly nagyoki 
A percznek enn^i üdvét 
Kinek köszönhetem? 
Hála ez üdvedért is 
Kegyelmes Istenem! 

Í ; Í 

Szei'encsétlen pillanat. 

Erőt, erőt feiiilrűi, 
Hatalmas Istenem I 
Hogy a tenger bajok közt 
Ne kelljen vétenem! 
Veled vagyok, velem vagy, 
Ki győzhet ellenem? 
Bízzál lélek, ne csüggedj, 
Veled van Istenem! 
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A Ilit hiztatása. 

Örvendj ha él benned a hit, 
A hit niiadig hű magához, 
Mivel hű a inennyurához 
S e hűsége boldogít! 

S ha hár néha csügged e hit — 
Ne félj 1 mert ö, melĵ  nyomott. 
Az Ínségben lel nyomot 
Önmagához — s boldogít 1 

A szeretet biztatása. 

Boldog a ki hőn szeret 
Embertársát Istenében, 
Istenét rokonfelében; 
A fű czélhoz ez vezet. 
S ha sír néha a szeretet, 
Ne félj! a mit tőn vala, 
Az erény lesz angyala, 
Magában lel enyheket I 

A remény biztatása.. 

Boldog kinek van reménye! 
Annak, ha dúl az enyészet, 
Lelke nem fél semmi vészét, 
Mert nem a föld éleménj^e. 
S hogyha néha reng reménye, 
Nem fél, — sírtól horzadoz. 
De síron át áradoz 
Örökléte égi fénye! 
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Re "My. 

Bliért mondjátok, hogy álom-
Képen repül el a remény, 
S liogy tüntével még sötétebb 
f]j borong az élet egén? 
Csak gj'arlók reménye tűn el 
Abrándszüite álhitével; 
De Isten a bölcs reménye 
S itt nem árt a sors merénye! 

E reményem kér jutalmat, 
Nem hat tűnő fénj' reája, 
Ott hol szellemek lakoznak 
A magasban van hazája: 
S bár a hullámok zajongnak, 
Bár az örvények nj'ilongnak. 
Isten a kormánj' vezére, 
S ily hajót vész még nem éra. 

Oh Atj'ám! ez lesz vezérem! 
S ha tévednék a sötétben, 
Rád tekintek, a ki küldéd 
S bátorság leend szivemben. 
Isten csak a jót kivánja, 
Nála fénj' sorsom homálya, 
Hát rá építem reményem 
S a vihart nyugton tekintem ! 

Buzgóság. 

Biztos révben an}-ja keblén 
3Iirit a gyermek üdvözül, 
Véled lelkem szent imádság 
Által hogj-ha egyesül, 
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ÜhAtj'ám! a szellemi 
Legfőbb üdvét élvezi : 
Mert körül leng égi béke, 
Sebhedt lelkem menedéke. 

A nap földünk éltetője, 
A hold a horaáljüzö, 
S a virrasztó csillagezrek 
S az út a fényöntözö 

S a világ, melj cseppben él, 
Erőd kedvezésinél, 
Hirdetik nagy bölcseséged — 
Isten ki ne áldna téged? 

Jóságodnak téteményi 
Boldogítják éltemet. 
Hü barát, rokon, szülőim 
-Átölelnek engemet; 

A liajnal, melj könnyeivel 
Fát vigasztal, fűt nevel, . 
Hűségedről tanúsítnak 
S imádkozni megtanítnak. 

S hogyha fellegek vonulnak 
Által láthatáromon 
S hol előbb jólét tetézett, 
Sirya állok a romon; 

Es ha sértnek kínjaim, 
Felkönyörgök s gondjaim 
Bízván a legjobb atyára, 
Fénj' derül a láthatárra! 

Lelkem áldjad a Teremtut 
Mindenkor s minden helyen. 
Hajlékodban s templomában 
Reggel, nappal, éjjelen; 
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S hidd, hajód sziklák között, 
DIeljekhez tán ütközött, 
S száz örvéiijen át eléri 
Czélját ha Isten vezérli! 

Szent Istenem! 

Szent Istenem! 
Téged ohajtlak, 

Ha lelkem szent szomját, a világnak 
Múló kéje oltni képtelen; 

Ha egemre felhők tódulának 
S könnyben ázik a borús jelen; 

És ha üdvek boldogítva várnak 
Mindenkor rám és minden heljen : 

Akkor 
Téged ohajtlak 
Szent Istenemi 

Szent Istenem! 
Téged talállak! 

Midőn lelkem huzgó szent imában 
Nyilvánítja hő érzelmeit 

S bátran állok a vészek zajában 
S lelked győzelemre lelkesít; 

Es merengve áldásid honában, 
Bámulom kezednek műreit : 

xAkkor 
Téged talállak 
Szent Istenem! 

Szent Istenem 
Téged imádlak! 

A koránynak ébredő sugara 
Imádkozva leljen engemet; 

Í ; 
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A nap, mely a déli pontra hága, 
Tanúsítsa, l iogj lelkem szeret; 

A nap vallja, mely az éjbe szállá, 
Hogy oltárrá tettem szívemet, 

DIelj'en 
Néked áldozom 
Szent Istenem ! 

Az alkotóhoz. 

Téged dicsérünk Isten! az ős zavart 
„Légyen" szavaddal rendre parancsolói. 

Roppant világok mozgatóját 
S a nag\ ' egész örök éltetőjét I 

A mérhetetlen csillagok ezrei, 
Melj'ek kitűzted ezélra törekszenek, 

A csattogó gőzkör s özonfény, 
A te erőd nyomain fakadnak 1 

Intel s lehelt a minden, az élet a 
Férget s a mohnak szálait áthatá; 

Érzett az állat, szellem és a 
Földölelü üczeán csodái : 

Üdvvel betöltéd a nagy idők sorát. 
Áldásaidban részes a tágas ür, 

Multat, jövőt és a jelenkort 
Átöleled szerető karokkal. 

Azért magasztal téged a harsogó 
Villám s a szellő lenge fuvalmival. 

Illattal áldoznak virágok, 
A csalogány szives énekével. 

?r. 
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Az ébredő vad térden emelkedik, 
A mennj felé hajt lombokat a csalit 

S az ember, a földnek királya, 
Föl ne találja-e alkotóját? 

0, a ki gondol tégedet, a kivel 
Lelked megosztád, ő, ki akar s szabad, 

A létteremtő másolatja, 
Föl ne találja-e alkotóját? 

Nem! — Sőt dicsérünk Isten, az ős zavart 
,,Légyen" szavaddal rendre parancsolói, 

S szivünket hozván áldozatként. 
Porba omolva hiszünk s imádunk! 

A mindentudó s mindenütt jelen. 

Mindentudó, mindenütt jelenvaló Isten! előtted 
semmi elfedezve nincsen, végetlen értelmed körül
fogja a mennyet és a földet, a multat és jövőt, úgy 
mint a jelent. Ismered minden munkáimat, hallod 
minden szavamat s lelkem legtitkosabb gondolatait 
is látják szemeid. Pobászaim nem rejtvék előtted, 
szivem gerjedelmeiaek tanúja vagv. Előtted minden 
világosság s az éj is fénylik, verőfény gyanánt. 
Üljek vagy álljak, tőled láttatom s távolról eltalá
lod gondolatimat; járjak vagy pihenjek, körülöttem 
vagy s jelenléted kisér útaimon. ívincs szó nyel
vemen , mely hozzád fel ne hangzanék. Mindenütt 
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Mzel vagy hozzám és a hol vagy, ott hatsz is, 
mennyben és a földön. Mily csudálatos, mily meg
foghatatlan ily ismereted, Uram Istenem ! 

Oh ne add, Uram, hogy rád a mindenhatóra, a 
mindenütt jelenvalóra gondolván, a remegésre okom 
legyen. Bocsásd meg bűneimet s árasszad el raj
tam hosszútűrő atyai kegyelmedet. Teremts tiszta 
szívet bennem s engedj rajtad őszintén csűggenem. 
így közeled vigasztalásom, jelenléted örömem leend. 
Közelléted érzete töltsön be engemet munkám zajá
ban s magányom csendjében. Ez kapcsolódjék min
denhez , a mit gondolok, szólok, cselekszem. él
vezek vagy tűrök. 

Érzem, Uram! mennyi botlástól óvna meg 
engem közelléted tudata! Mennyivel volna könyebb 
minden kötelességem teljesítése, mennyivel tisztább 
minden egyes örömem. Mi szilárd volnék minden 
Ínségben, mi serény minden jó tettben, mely vidám 
a világ gáncsolási közt. 

Azért add, Uram, hogy mindentudásod gon
dolata, a könnyelműeket üdvös komolyságra tanítsa, 
a gyengéknek legyen paizsa a kisértetek ellen . a 
becsületest szakadatlanul buzdítsa a jóra, a szomor
gók s szenvedőkre nézve pedig legyen vigasztalás 
s béke kútfeje. 

Te soha el nem feledsz engemet; oh add, hogy 
én se feledjelek el tégedet; mindig közel vagy hoz
zám ; oh add, hogy én is hozzád tartsam magamat 

25* 
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s közeledben erőt, vigasztalást és boldogságot 
találjak. Ámeu. 

Isten közelléte. 
Ján. h. 47—-ok. 

Minél njomasztóbb a szükség körültem, 
Minél vérezübb a szivfájdalüin, 
Minél múlóbb az, a miben reméltem, 
Minél liiúbb az emberoltalom : 
Annál közelb áll hozzám Istenem, 
Ez az én bizodalmam, ez hitem 
Es e hitemben nem csatlakozám 
Ha bár reá százszor támaszkodám. 

Kapernaumban ott fekvék halálos 
Agyán apjának kedves gj'ermeke, 
Ez apának állása nem homályos, 
0 a királyi udvar embere, 
Sem orvos nem hiányzik sem szere, 
Még is, már rázza a halál dere; 
Hol merre van a mentő hatalom. 
Meg kell halnia, ha nincs irgalom. 

Ep' ekkor arra meg}' Galileának 
Tartván az isten hasonmás fia, 
Fut az atya házában bánatának 
Hogy lábához lehessen hullnia 
S szól az esdeklés rendítő szavával 
Jer isteni erődnek hatalmával, 
..Jer Uram, oh jer,-mentsd meg fiamat 
Jer tüstént, drága minden pillanat. 

l í 



— 389 — 

S Jézus a tenni mint beszélni készebb 
Szól : „menj békével, a te fiad él!" 
S ez bizni mint kételkedni merészebb, 
Biztos reménynyel vissza útra kél : 
S im vidám szolgákkal találkozik 
A kiknek ajkán fönnen hangozik : 
„Uram fiad él" s ezt örömmel hallja 
De azonnal fordul gondolatja. 

..Mikor lett jobban?'' ,.,,ugy hét órakor" 
A szolgák neki válaszoltanak. 
„Akkor tehát, felelt, ez épen akkor, 
Midőn az istenajkak szóltanak. —" 
Es a pogány úr és pogány családja 
A testek és lelkeknek orvosába, 
Testestűi és lelkestül hittenek. 
S ez órától fogva megtértének. — 

Csak egy van árva, szorul szóra árra, 
S ez az, a kinek nincsen istene, 
De öt nem ott leled, hol nj'itva tárva 
A szerencsének csalfa édene; 
3Iert a ki lelkét a világnak adja, 
Az a világgal Istent megtagadja 
Mert a kincseknek szolgaleikű rabja 
Ep azt felejti, ki a kincset adja. 

De ott, hol a kincs rabját cserbe hagyja. 
Hogy a munka feitöije tenyerét; 
Hol véle az ürömkei^'het itatja, 
Hogy könynyáijával sózza kenyerét. 
Hol azt kiáltja: hegyek hulljatok, 
Bérezek jertek reám boruljatok, 
Gyötrelmim elviselhetlen nagyok, 
Akkor szól Isten : Bízzál, itt vagyok! 
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Azért vallom, hogy a szükség körültem 
Minél nagyobb s vérzőbb a fájdalom, 
3Iinél múlóbb az a miben reméltem, 
Minél hiúbb az emberoltalom : 
Annál közelb áll hozzám Istenem; 
Ez az én bizodalmam, ez hitem, 
Es e hitemben nem csalatkozára 
Habár reá százszor támaszkodám. 

m 

A mindenliató. 
Mindenliató Isten, szent hódolattal borulunk le 

fenséged előtt s felkiáltunk a porból hozzád : Tied 
az ország, a hatalom és a dicsőség! A te mun
káid nagyok és számosak. Ez van megirva a nap 
sugáriban, ez kiyésve a holdnak ezüstjén, ez olvas
ható a csillagbetűkben; ez hangzik felém hóból és 
esőből és a villámnak csattanásiból. Dicsőségedet 
hirdeti a föld, hegyek ormain, völgyeknek ölén; 
áldott viránvok, szomjas sivatagok, kútfők, folya
mok és a tengernek zúgó habjai, mindenhatóságod 
tükrei; azt mondja egyik nap a másiknak, azt 
vallja egyik éj a másiknak, hogy te nagy vagy tett
ben és tanácsban. Angyalok és halandók, alkotó 
karod legfőbb remekei, hatalmadat hirdetik. Nagy 
vagy a kicsinyben is, mert a pornak férge is így 
kiált hozzám : tiszteljétek az én alkotómat! Igaz
gasd sziveinket, oh mindenható, hogy az alkotmány 
halleluja-dalába, magasztaló énekkel avatkozzunk. 

mw:,Mm0^^^nr^ 
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De mily rettentő volna mindenható erőd, oa 
Isten, ha munkáid fenten nem hirdetnék : az erős 
Isten a legfőbb szeretet! Mindenhatóságod gondo
lata porba sújt, jóságod és szereteted gondolata 
ismét felemel. Hogyan remegnénk fenséged előtt, 
holott mindenütt feltárod kezeidet és jóságosan 
éltetsz mindent a mi él. Dicsőség neked örökön 
örökké! Mert mióta szent fiadban gyermekeiddé 
lettünk és vele együtt igy nevezhetünk : Abba! 
édes Atyánk! örvendve halljuk szózatodat, mely 
azt mondja : én vagyok a mindenható Isten. Mert 
hol van szükség, melyből kimenteni, hol teher, 
melytől megszabadítani, hol gonosz, melytől meg
óvni , szenvedés, melyből kigyógyítani nem akar
nál minket. Gyermeki bizodalommal adjuk át 
magunkat neked és benned reménylünk, nem rette
günk ha veszélytől környeztetünk, mert a viharból 
napot fogsz kifejteni. Nem csüggedünk, ha lelki 
szükség nyom, mert bűneinket megbocsátod és 
könnyeinket letörlöd. 

Mindenhatóságod lebegjen elménk előtt szün
telen , hogy ne vétkezzünk parancsaid ellen. Ha 
tántorodni akarnánk, mindenhatóságod cherub 
gyanánt, lángoló fegyverrel intsen örök üdvössé
günkre. Yezérelj már itt örök utakon s ha véges 
időnk az öröklét tengerébe átszakad, ott fogadj 
minket áldottid gyanánt. Ámen. 
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Isten nagysága. 

I 

Imádva hullunt porba előtted, örök fövaló, mi 
a föld porai. Te. kinek nevét, kinek nagyságát 
milliónyi lények, milliónyi világokban buzgalommal 
hirdetik, te, ki a végetlen egészben végetlen áldást 
osztogatva lakozol, örömet s gyönyört hintesz min
den csillagokra, te. kinek fényében megmérhetetlen 
világok csekély napszemek gyanánt szállonganak s 
kinek alkotmányi nem ismernek határt; te Urunk 
Istenünk, kinek fensége előtt szent félelemmel reng
nek szellemek , ki előtt szent borzalommal fedi el 
arczulatát az imádásban olvadó seraph, te. legfőbb 
gondolat, te öröklét, te minden! te Atyánk 
vagy nekünk. 

Oh hadd nevezzen A t y á m n a k lelkem . e szó
ban egy soha nem érzett magas öröm rejlik, oly 
"öröm, üdv, oly vigasztalás, mely méltó, hogy angya
lok élvezzék. — Atyánk, Atyánk, ki az egekben 
vagy I Ezer meg ezer világokban szenteltetik neved. 
Hála hogy a végtelen öröklétet átövező országod 
eljött hozzánk, eljött földünkre is. 

Ha lelkesítő dicsőségében megjő majd az éj és 
a csillagsugarak aláfénylenek az égi boltozatról; 
ha örök messzeségekből a roppant egésznek mélyei
ből ezer új napok, új földek ragyognak : akkor, oh 
akkor, soha, oh Atyánk 1 az égi testek csendes 
pompájához ne emelkedjenek szemeink a nélkül, 



liogy nagyságodat, hatalmadat, bölcseségedet. jósá
godat imádnók. 

Ama csillagok fentebben hirdetik méltóságodat, 
mint a halandó lelke azt tehetné. Ama csillagok, 
melyek az örök mindenből ragyognak reánk, szent 
nyilatkozások, az öröklétnek követei, égi próféták 
a kik intenek. Jóslói azon öröklétnek, mely a jövő
ben vár reánk. — Oh mi Istenünk 1 talán már lát
tuk azon világ sugárit, mely egykor a mi világunk 
leend, melj'be kedveltjeinknek lelkei költöztenek, 
hol ők dicsöülten s nemesbülten föld feletti kéjek
ben részesülnek: — oh ők nem vágynak vissza 
többé a földre 1 Tán alig ismernek reá többé. a 
csekély pontra a világtestek között, tán nem tudják 
többé, hogy ezen ponton egy rövid álomnyi életet 
töltöttének — nem tudják, hogy e ponton még egy 
szerető lélek lakozik, mely szivszakadva vágyako
zik utánok. 

Oh vissza, lélek, e merész jóslatoktól 1 — 
Tekinteted csillagról csillagra a végtelenbe emelke
dett, az öröklétnek sejtései lengtenek körül — 
menj, oh menj. rejtőzzél el a rideg magányba, 
omolj le az Istenség trónja előtt és imádjad őt! 
Imádunk téged erőnek és hatalomnak, de egyszers
mind szeretetnek Istene is s hálát adunk neked, 
hogy lelkűnket öröknek alkotád, szent fiad tudo
mánya által felvilágosítád, magadhoz vonád és 
örök javaid élvezetéhez elkészíted. Adj nekünk erőt, 
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hogy üdvözítő nyomdokán neked tetszeni, hason
latodat megközelíteni, gyermekeiddé lenni, kegyel
medet megérdemleni, állhatatosan igyekezzünk s 
ezen igyekezetben folyjon le életűnk, míg az örök
lét fogadja be azt. Ámen. 

Isten dicsérete. 
Imádás, dicséret, hála és örvendezés neked, oh 

Teremtöm, neked minden lények atyja, hogy 
vagyok, hogy élek. — Te akarád, hogy legyek s 
lettem. Yagyok és élek és örülök életemnek! Áldás 
s dicséret neked, hogy eszes teremtmény, hogy 
ember vagyok. Hála s imádás mind azért, mim 
van, mi vagyok, mit tudok, mit tehetek. Testem 
minden tagjáért, lelkem miden érzelmiért, tehet-
ségiért, minden ösztöniért hála neked. 

Dicséret neked, mindenjó adományok adója, szép 
napodért, szelíd holdadért, számtalan csillagidért, 
dicséret a földért melyen lakom s mely jóságoddal 
s dicsőségeddel teljes I A levegőért melyet beszívok, 
a kútfőkért melyek szomjam oltják, a kenyérért, az 
eledelekért melyek táplálnak, a ruhákért melyek 
fedeznek, a lakért mely befogad. Dicséret neked 
azon halandókért, kiknek társaságában oly sokat 
élvezek, kik nélkül éltem szomorú, elhagyatott, 
árva volna. 
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Dicséret mind azért mi környez engemet, mit a 

magasban látok yagy a mélyben, a mi reggel, alko
nyatkor , nappal vagy éjjel boldogít. Jőtéteményid 
száma megfoghatlan, könyöríiletednek nincsen mér
téke és nincsen határa, teljességedből naponkint 
ujabb és ujabb kegyelmet merítek. 

Atyám! hogyan adjak hálát, hol leljek szókat, 
honnan vegyek méltó érzelmeket ? — Atyám! imád
lak és örvendezek. 

Vagyok s általad, tudom hogy általad minden
hatóságod egy sugara vagyok. bölcseséged . szere
teted halhatlan szikrája gerjedez bennem. Hogyan 
boruljak le méltán előtted, imádandó tégedet lények
nek lénye , első és utolsó I Egyetlen! egybevethet-
len! legjobb, legbölcsebb, legtökéletesb! vagy mi
lyen névvel nevezzelek tégedet ? Emeld magadhoz 
lelkemet, oh Eram, első s egyedüli oka, kezdője, 
s végrehajtója minden lételeknek, minden világosság 
s öröm kútfeje, erők ereje, minden életnek kimerít-
hetlen tengere I jelenvaló minden világokban, s min
den szivekben! emeld fel hozzád lelkemet, tanítsd 
imádni s dicsőíteni, — imádni és dicsőíteni téged, 
csillagoknak, a föld és tenger mélyeinek s rejtekei
nek alkotóját. 

Szellemeknek atyja, téged földön és mennyben 
milliónyi nyelvek magasztalnak! ezek között a föld 
porából sarjadt nyelvemis. De tégedet, kit nem fog
hatnak be a mennynek mennyei, hogyan imádjalak 
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halandó ember én. hogTan beszéljek veled féreg én 
s egy maroknyi föld, véled a világintézövel. — Te 
közel jöttél hozzám Jézus által, ő általa, kiben 
Istenséged teljessége lakik, közelgek hozzád, általa 
lettünk istenéi, általa lett az Istenség miénk. — 
Áldás és dicséret! a megfoghatatlan, gondolhatlan 
Isten, Jézusban, az Üdvözítőben megfoghatóvá, 
gondolhatóvá lett. Szerette a világot s benne enge
met úgj annyira, hogy egyszülött fiát adná éret
tem. Xeki a jóságos Atyának s az ö szent Fiának, 
ki a föld éjjelébe aláhozta égből az életet, ki meg
halt, hogy élnénk, legyen dicsőség, imádás, áldás 
és dicséret mindazoktól, kik voltak, kik vannak,. 
kik leendenek mind örökön örökké. Ámen. 

Dicsérjed én lelkem az Urat. 
yí CXLIl-dik zsoUár s:ierint. 

Oh Uram, Téged dicsérlek, 
Téged mig tart életem, 
Bennem hozzád vonz a lélek, 
Hozzád hangzik énekem. 
Mert csak Te vagy a kiben 
Bízom, másban senkiben. 

Hogy bízhatnám emberekben 
Es fejdelmekben mikép? 
Nincs mentő erő kezökben 
Hogyha tőled nem vevék. 
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Egy nap úgj' elbán velők, 
Hogy földdé lesz mindenök. 

Az boldog csak a kit öröz 
Jákob erős Istene, 
Kinek a legfőbb Erőhöz 
Kötve lelke, mindene, 
Benne biztos a remény, 
Másban nincsen nj'eremény. 

Mer: ki alkotott világot 
S mindent a mi abban él, 
Ki védi az igazságot 
S a gj'ötrött felett itél. 
Éhezőnek enni ad, 
A rabnak szól : légy szabadi 

Es ki atyja özvegyeknek 
S a vakoknak ad szemet. 
Útját állja vétkezőknek, 
Szereti a híveket, 
Elesteket emeli, 
Az van erővel teli. 

Öt dicsérjed, énekeljed 
Benne bízzál oh Sión, 
Boldogságodat reméljed 
Tőle minden századon, 
0 a mennv és föld Ura, 
Ámen és Hallehijah. 
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Alázódás isten előtt. 
„Tlram, érdemetlen vagyok mind azon irgal-

masságra és hűségre, melyet velem cselekedtél." 
Mi nagy vagy te oh Isten! Én nagyságod szem

léletében mily kicsiny! Te vagy a legmagasabb, 
én pedig oly csekély és porból származott. A te 
mindenhatóságod áthat és éleszt mindeneket, én 
csak azt tudom, hogy tehetetlen s erötelen vagyok. 
A te gazdagságod megmérhetetlen, te kimeríthet-
len vagy jótéteményekben és javakban, én hozzád 
képest mily szegény, mily gyámoltalan! Te örök
től való, én tegnapotai, te vagy az ös forrás, 
melyből én kifolytam. Igen Uram, általad vagyok 
minden. Általad élek, mert te vagy. ki létet s 
életet adsz és egykor engemet is az életbe hivál. 
Te megtartád azt nekem ezen pillanatig. Általad 
vagyok a mi vagyok. mert képedre teremtél enge
met , adál értelmes lelket, gondolkodó észt, mely 
engem hozzád emel. Te meghívtál egy jövendő 
világ polgárává s koronázni akarsz engemet ékes
séggel s üdvösséggel. Minden a mim van, tőled 
jön; az étel, mely erősít és táplál, az öröm, mely 
szívemet áthatja. a szerencse. melyben részesülök 
és a szent gondolat. mely engemet hozzád emel. 
A mi jót kezdek és véghezviszek, egyedül tőled jön, 
Atyám. Te gerjeszted a nemes gondolatot. szen-

, szándékhoz erőt és a kivitel-
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hez üdvét és áldást adsz. Azért, én Istenein! ne 
hagyjad soha elfelednem, mi vagy te nekem és mi 
végetlen sokat köszönök neked! Hányan vannak 
feleim között, kiknél engemet, érdememen kivűl, 
szerencsésebb boldogabb állapotba helyeztél. Oh 
engedd azért, hogy tiszteletteljes hálával dicsőítsem 
életemnek minden napján, a te határtalan jóságo
dat. Óvj meg a gőgtöl, mely mindent magának 
tulajdonít, az esztelen dölyftöl, mely maga magát 
magasztalja és adjad, hogy életem minden esetei
ben, a sors minden csapásai mellett, sőt az elvisel-
hetleneknek látszó szenvedésekben is, magamat 
megnyugtatva a te szent akaratodnak alája vessem, 
ki szabadító és bölcs Atyám vagy s méltó, hogy 
benned bízzék lelkem mindenek felett. Ámen. 

Isten tíz parancsa. 
I. 

Más i s t e n i d , mint En, ne l égyenek ; 
Csak én bennem vessed bizalmadat, 
Reám, ki bölcsöd óta védtelek, 
Bizzad jelen s jövendő sorsodat; 
Jaj annak, a ki Istenét elliag3-ja 
S a bálvánjoknak hódol indulatja! 

II. 
Az én nevem hiába fel ne vedd! 
Ha nincs irántam benned tisztelet, 
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Honljnd szívedben és hogy áldjalak : 
Megtarsd nevemben tett szent esküdet; 
Es hogy megállhass a végső napon. 
iS'e jőjön ki káromlás ajkadon! 

III 

Szenteld meg a nekem szánt ünnepet! 
Lélekben és igazságban imádj; 
Engem keressen buzgó éneked 
S én megmentlek, ha a világ elhagy; 
Küzdj, hogy elnyerjed a hitnek hatalmát 
S megadom néked szombatom nyugalmát! 

IV. 

Szeresd a t y á d a t és szeresd anyádat , 
Jó dolgod a földön csak ligy lehet!^ 
A gyermek, ki atyjára nézve bánat 
Aldásimban osztályrészt nem vehet 
S ne várjon áldást a magzat fejére, 
Ha an\-ja könn_ye felkiált az égre. 

V. 

Ne ölj! Ne rongáld társad életét. 
Ne merj egésségének ártani; 
Mert bár csak árnyék minden ftíldi lét, 
Mely sirba fog aláhanj-atlani, 
De e°;y jobb élet előiskolája. 
Hol a gyilkosnak nem leszen hazája. 

Vi. 
Á r t a t l a n s á g á t ó v j a d meg szivednek 
Ne lakjék benned vétkes érzelem. 
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Kép és szó s minden tette életednek, 
Játékod is legj'en szeplőtelen; 
Ne rejtőzzél zárak mögé hiába, 
Szemem belát titkodnak fátj'olába. 

Vll. 

Ne nyúj t sd kezed o r z á s r a é s csalásra! 
Ezek körűi a kárhozat kereng; 
Ne ingereljen az arany sugara, 
Ha rajt megcsalt társadnak könnye reng: 
Sőt juttasd őt eltévedt birtokához, 
Gonosz kézből igaz szivű birához. 

VIII. 

Hamis t anúb izonyságo t ne tégyl 
Ne kémlelj szálkát társadnak szemében, 
Nyelvedre mérges rágalmat ne végy. 
Ne dulakodjál másnak jó Iiirében : 
Mert a midőn a vermet másnak ásod, 
Meglásd, magadnak lesz belé bukásod. 

IX. 

Ne kívánjad feled házát'. Ne légy 
Kaján, irígj', ki szívben háborog 
Ha más örvend s viszont gj'őzelmet ül, 
Ha más javának romjain zokog. 
A rósz szívből jő a rósz gondolat, 
A rósz SZÍV önmagának kárhozat. 

X. 

Feled nejét, cselédjét, ba rma i t 
Ne kívánjad! Ne csald e! birtokából, 

20 
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Sőt tedd, hogj nála megmaradjanak, 
És függjenek iiroknak szózatától; 
A czélt kezem hiven elrendelé, 
Ember s állat fusson hiven felé. 

Zárszó. 
En erős Isten mondom ezt neked, 
Tartsd meg végig minden parancsomat! 
A hűhöz hű leszek, de büntetés 
Nélkül a törvényrontó nem marad, 
lm ember itt parancsom feltalálod, 
Kezedbe adtam életed s halálod. 

! ' • 

Szent háromság. 
Hiszünk egj ' I s t en t , a legjobb Atját, 
Ki a mennynek s a földnek alkotója. 
Mindennek a mi él, bölcs és örök 
Bírája, intézője, ápolója. — 

Oh add, csatoljon hozzád szeretet. 
Leikunk bizalmát csak benned helyezze, 
Keresse földön és keresse messze 
Imájában s éltében színedet! 

f'l 

. f S' 

Hiszünk Jézusban , Is tennek f iában, 
Ki érettünk magát feláldozá. 
Szent vérében a váltságot hozá 
S példájában, tettében és tanában 
Isten országát hozta el közénk, 
Hogy birtokáért hiven küzdenénk. 
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Fogadj kebledre minket, népedet, 
Közöld vélünk bűníörlő érdemed, 
Legyen példád példánk, igéd igénk. 
Míg Ítéletre majd megérkezénk. 

Add, hogy országod hozzánk jöjjön el, 
Teljes fényével, teljes üdvivei 
S a véges föld s az ég a végtelen 
Egy országgá, országoddá legyen! 

Hiszünk Szent lé lekben, ki gyámolít, 
Ha elcsüggedne lelkünk, bátorít, 
Világot ád, ha tévelyeg hitünk, 
Vigasztalást, ha bánkódik szivünk. 
0 öröklétünk hitének vezére, 
Míg jobb hazánkba lelkünk el nem ére. 

Oh hogy szavára gondosan figyeljünk, 
A mint bennünk és az igébe' szól. 
Oh vajha intésére hűn ügj-eljünk, 
Ha íelkölt tévelygésink almiból 
S járjunk védelme árnyékában itt 
Oröklendők Isten iséretit. 

J é z u s . 
1. 

Hol van a tény, mely az értelemnek 
Sötét éjszakáját űzze el: 
S az igazság, melyért majd remélve, 
Majd csüggedve lelkünk esdekel? 
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Fény s igazság te vagy Üdvözítő, 
Te az Isten égi hírnöke, 
S szent igéd a valót szomjazó fiild 
Értelmének szent szövétneke. 

Hol van teke a sérült kebelben, 
Annyi bűn és gj'ötrelem között, 
Hogy teg3'en szert kivánt nyugalomra 
A sors és világtól üldözött? 
Te vagy Jézus legjobb békeszerző, 
A bűnös nálad békét talál, 
S a szerencse romján a halandó 
Benned bízva mosolyogva áll. 

A léleknek a test gerjedelmi 
Ellen lesz-e adva gj'ozelem. 
Avagy a jó s rósz között örök liarcz. 
Tart-e bennem, küzd-e ellenem? 
Te törted meg a gonosz hatalmát 
Es felette diadalt ülél. 
Győzök én is, hogyha megszilárdul 
Erőm erőd diesőséginél. 

Lesz-e élet a sirok homályán 
Túl, a szenvedést jutalmazó, 
Lesz-e új világ, mely befogadjon, 
Hogj-ha el lesz Lagj'va majd az ó? 
Te vagy a feltámadás s az élet, 
Ki benned hisz, az bár haljon, él; 
A síroknak zárai megnyilandnak 
S az enyészet új életre kél! 

2. 

Vak éj boritá a földnek határit, 
Az ész valót s világot esdve kért. 
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Nem hallgatott, a természet szavára, 
Az ész ostromlá s álutakra tért. 
Ábrándtól tartott, rengett a viharban, 
Bálvány előtt gyáván hajlott a térd, 
Feltámadt a nap földén Názarethnek : 
Dicsőség légyen a mi Istenünknek! 

A bűn boritá a földnek határit 
S a belső béke áldozatja lett; 
Vad indulat s önkény uralkodának 
Az égből sarjadt szent erén}' helj^ett; 
Elpártolt a világ az Alkotótól, 
Jött az Istennek mása s béke lett, 
A kért nj'ugalmat meghozá szivünknek : 
Dicsőség lég3'en a mi Istenünknek! 

Az érező társ sírján kedvesének 
Remény nélkül zokogva könnj'ezett, 
Blit a föld szépnek vallott és dicsőnek, 
Meghozhatlanul eltemetve lett. 
,,A sír nem örök", szólt az Üdvözítő, 
A mag kikél, a földbe vettetett 
S ö itt s amott vezére életünknek : 
Dicsőség légyen a mi Istenünknek! 

3. 

Adj világot és boldog leendek, 
Szól a valóért küzdő kérő értelein; 
Adj nyugalmat és boldog leendek, 
Így szól a békeszomjas érzelem. 
S szétbonczolnak mindent, hogy kiváljék 
A salakból a kivánt elem. 
Hasztalan! a szív küzdés tanyája 
S értelmünknek nem oszlik homálya. 

• • > - • 
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A valót a gondolathatárok 
Szűk mezőjén ritkán lelheted, 
A békét a fdldi szenvedelmek 
Arja közt hiában keresed. 
Itt vezér kell. ki czélhoz segélje 
Szűk értelmed s vérező szived; 
S ki e vezér, e homáljderítö ? 
Jézus az, a világiidvözltő. 

Üdvözítő hagyjad elmerülni 
Szent valódban teljes éltemet, 
S bölcseséged szent világa mellett 
A valóhoz jutni lelkemet. 
Add, hogy árnyékában érdemidnek 
Felleljem üdítő enyhemet, 
Add, hogy néked éljek, néked haljak 
S szent vallásod által boldoguljak.' 

n 
í2áfe t 

(̂  
4. 

Üdvözítő hagyd lakozni 
Bennünk s köztünk lelkedet 
S üdveidben osztakozni 
Kik tisztelnek Tégedet; 
Adj erőt, hogy általad, 
Miglen életünk halad, 
Oregbedjünk szent erényben, 
Hit-, Szeretet- és Reményben! 

Add, hogy nyilt keblet találjon 
Bölcseség és ismeret; 
Add, a testnek ellentálljon 
Bennünk minden erezet; 
Hog3' ha int az akarat, 
Minden vétkes indulat 
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Megszűnjön s a szenvedélyek 
Közt, maradjon ép a lélek. 

Add, hog}' sors és szenvedések 
El ne tántorítsanak, 
S sziveink végkiizködések 
Közt is hozzád szítsanak. 
Adj erőt, hogy általad, 
Míglen életünk halad, 
Oregbedjünk szent erényben 
Hit-, Szeretet- és Reményben! 

Jöjön el országod. 
Jőjon hozzánk országod, Istenünk! 
Hogy a homályt elűzze, mely borit; 
Dicső országod éltető világ, 
Mely a balhittel küzdni bátorít. 
Adj lelket, melj^ a szent valót ölelje, 
Czélját ne a hit külsejébe' lelje 
S hogy egyesüljünk s egy legyen hitünk, 
Jőjön hozzánk országod, Istenünk! 

Jőjön hozzánk országod, Istenünk! 
Hogy szűnjék a Jézus hivők vitája, 
Türelmet s békét terjesszen közöttünk 
Országod, a szeretetnek hazája; 
Adj lelket, mely különbséget kerül, 
Embertársinkért egyiránt hevül, 
S hogy szeretetben egyekké legyünk, 
Jöjön hozzánk országod, Istenünk! 

Jőjön hozzánk országod. Istenünk! 
Országod, melyben nem tenyész halál; 
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Ki itt liíven hisz és híven szeret. 
Reménye által ott iidvet talál; 
Adj lelket, nielj a jónak törjön élni, 
Boldogságát erény által remélni 
S reményben is, hogy eg '̂ekké legj'ünk, 
Jójon hozzánk országod, Istenünk! 

Yilágosságért. 

4 I 

Te forrásai Isten a világnak, 
Meljf betölti a természetetI 
Te kútfője a síigárözönnek, 
Mely körülragyogja mennyedet! 
Dlelyből éltet szívnak a virágok, 
Eltet a föld s a csillagvilágok : 
Egy sugárt küldj fényed tengeréből, 
Mely kimentsen lelkünk éjjeléből! 

Adj világot a hatalmasoknak, 
Hogj- hatalmad félve éljenek; 
Adj világot a tanácsadóknak. 
Hogy szent bölcseségért küzdjenek; 
Adj világot a nép-oktatóknak. 
Hogy vakok ne szóljanak vakoknak, 
Adj világot minden gyermekednek. 
Hogy hálásan zengjenek nevednek. 

Küldj világot minden nemzetekre. 
Egymásközt hog}' testvérüljenek 
S a gyűlölség szelleinét kiűzve 
Szeretetben egyesüljenek: 
Hogy, melyért szent vére gyermekednek, 
Gyászfáján kiömlött a keresztnek, 

Inn 
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Eljöhessen országod s megadja, 
A szent békét a földnek malasztja. 

Adj világot e kedves hazának, 
Oh deritsd föl árn_Yas völgj'eit, 
Hol társinknak g^'éren látogatja 
A szent erkölcs napja, telkeit; 
Hogy gyüraölcsi a szent ismeretnek, 
Melyek hozzád közelebb vezetnek, 
Boldogítva hassanak szívökre, 
A tévelygő bűnben csüggedökre. 

Adj világot, hogy lakjék közöttünk 
Á h í t , a r e m é n y , a sze re te t i 
A h i t , mely fiad kimérte úton, 
Üdvek atj'ja, hozzád elvezet; 
A s z e r e t e t , mely a port, ha érez, 
Forróan csatolja porfek'hez 
S a r emén j ' , mely a halált tapodja, 
S az erén\'ek dijját osztogatja. 

EmlDerszeretet. 

Mindeaségnek Atyja, küld le szereteted lelkét 
szivembe! Te szeretet vagy! ki a szeretetbea 
marad, az benned marad és te benne. De ki nem 
marad a szeretetben, az téged nem ismer, mert te 
a szeretet ragy. Ezerszer intesz, oh jóságos 
Üdvözítőm : szeressed feledet, mint tenmagadat! 
Adni üdvösebb mint veimi! Légy könyörületes, 
miként Istened könyörületes! Szeressed feleidet. 



— 410 

miként én szeretem őket. Minden tetteid, gondo
latid , szeretetednek s jóságodnak tanúi. Szerte 
járál és jót tevéi. — Oh segíts engem, liogy mind
inkább hasonlítsak hozzád teljes életemben. Add, 
liogy az embereket kivétel nélkül mint testvéreimet, 
mint ugyanazon teremtőnek magzatit, forró test
véri érzelmekkel karoljam, vidám őszinte jósággal 
tekintsem. Hagyj résztvennem jó és balsorsukban, 
akár érdekeljék a testieket, akár a lelkieket; a 
vidámokkal vigadozván, a szomorúakkal szomor
kodván. — Ha ellenségeim vannak, áldjad meg 
őket is, áldjad meg jobb indulatokkal, világossá
goddal s szereteteddel I Tagy csak egyet is meg
vetve . megutálva tekintsek-e az emberek közöl ? 
Oh nem. nem fogom megvetni őt , kit Atyám 
teremtett, kiért keresztfán vérzett szent fia. — 
Sőt add, ohTram, hogy azon intésedhez képest: 
m i t egygye l t e s z t e k ezen k i c s inyek közöl, 
a z t v e l e m t e v é t e k , változatlan szent szándékom 
legyen, embertársaimmal ann)-i jót tenni, mennyi 
körülményeimhez képest tehetségemben áll. Te 
tudod, mennyit tehetek, mennyit nem tehetek, 
gazdag vagy szegény, tehetős vagy gyámoltalan 
vagyok-e ? Tajha minden alkalmat forrón ragadjak 
meg. mellyel testvéreimnek használhatok. Yajha 
sem hivalkodás, sem kényelmesség, sem az emberek 
Ítéletei, sem önhasznom ne akadályozzanak jóté-
konv, közreható tetteknek elkövetésében! Yaiha 
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egyenes leg,yek a szeretetbeu!- A szeretet nem 
magáét keresi. Te nem jövel, oh'Üdvözítő, hogy 
a föld szolgáljon neked, hanem hogy te szolgálj s 
váltságul adjad értünk éltedet. Szentséges példád 
buzdítson engemet, hogy hidegséggel ne bánjak 
társaimmal: hogy ne csak nyelvem. de tetteim is 
szeretetet valljanak. — Add. hogy a szeretetben 
maradjak, hogy a szeretet által te bennem 
maradj és én te benned, örök szeretet, mindenség-
nek Atyja! Ámen. 

Egy Atyánk van. 
Isteni atyja e roppant egésznek 
Mely szerető kehleden meleng. 
Mely ezer csudáival körűled 
Osszhangozva és imádva leng! 
A halandók törvényid tapodják 
Kőztök üldözés dúl s harczizaj 
Mért? — mert külön bölcsőben születtek, 
BIert fejér ez és az barna faj. 

Téged villám harsog zeng madárhang 
Es az angyal olvadó szava 
S mert imádást s hálát énekelnek 
Kedves néked mindnyájok dala: 
A halandó zeng csak félve neked 
Ralkan, titkon ömledez szava 
Mért? — mert a dal nem Rómába' készült 
Kem Luther vagy nem Kálvin dala. 
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Oh vedd cl a hálj'ogot szemünkről 
Adj, óh Isten, szende fényt nekünk 
H'tgjj — lerázván a formák igáját — 
Néked lelkünk szerint zengenünk: 
Hozzád ezer ösvények vezetnek 
S mindenikén hozzád érhetünk 
Mért? — mert egyig gyermekid vagyunk s te 
Egy Atyánk vagy és egy Istenünk. 

EmlDertársainkért. 

Halandóknak Atyja! könyörülő s kegyelmes 
Isten! Te felhozod napodat a jókra s gonoszokra! 
Jóságos Tagy a hálátlanok s bűnösök iránt is! Oh 
Atyánk! te nem akarod, hogy csak egy is szeren
csétlen legyen, ki alkotó kezeidből vette életét. Te 
mindenkit megáldani, minden embert boldogítani 
vágysz. Oh vajha világölelő szeretetednek szent 
szelleme szerint, imádkozhatnánk minden testvé
reinkért , mindazokért, kik képedre teremtvék, 
miként az Üdvözítő Jézus imádkozott érettünk, 
midőn még köztűnk a földön lakott. Yajha fogé
kony legyen kebelünk embertársaink szenvedése s 
boldogsága iránt. Yajha eltelnénk forró részvéttel, 
őszinteséggel, hogy lelkünk minden tehetségével 
imádkozzunk értök. Oh buzdíts minket halandók
nak Atyja, hogy könyörgéssel s imádkozással gyakran 
jelenjünk meg szent széked előtt embertársainkért. 
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Ki ember nevet yisel, oh Atyám, az gyermeked, 
az testvérünk nekünk. Mind az, ki embernek nevez
tetik, legyen atyai kegyeidbe ajánlva. Áldjad meg 
őket, kik a földnek határait lakják, különbség 
nélkül könyörgünk áldásért reájok. Adj erőt, hogy 
sokaknak használhassunk társaink között. Add, 
hogy mindnyájan ismerjenek téged és szeressenek, 
benned higjjenek, neked engedjenek, hozzád s 
képed másához a Jézus Krisztushoz hasonlóvá lenni 
törekedjenek. 

Yilágosíttassad igazságodat a föld kerekség min
den részein, hogy evangyéliomodból üdvét merí
tsenek az üdvét szomjúzó porfelek. Erősítsed meg 
az erényben az erény barátit, szeretetben a szere
töket, türelemben a szenvedőket, hitben a hívőket, 
a reménylöket biztos reményökben! 

Ébressz több és több buzgó imádókat, buzgó 
tisztelöket. A jóban kezdőket erősítsed meg szem
betűnő áldásaiddal! Az erény s élet útjáról vissza
lépni akarókat, a csüggedöket ovd és bátorítsd! 
Segítsed czélhoz a czélra törőkét, kik nagyobb és 
nagyobb tökéletesség után esengenek! • 

íse engedd, oh Urunk, hogy a jók a gonoszok
tól elnyomassanak. 

Adj a fejedelmeknek bölcseséget s alázatosságot, 
igazság- és békeszeretetet, hogy az ártatlanságnak 
védői, a gonoszoknak büntetői, a jóknak örömei 
legyenek! 
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Légj őrangyala minden szülőknek, minden 
magzatoknak. a vándoroknak és a honlakóknak, a 
gazdagoknak és a szegényeknek! 

Örvendeztesd s vigasztald a bánkodókat! Légy 
Istene az özvegyeknek, atyja az árváknak,'veze
tője a tévelygőknek, tanítója a tudatlanoknak, 
segítője a gyámoltalanoknak. ISe hagyd el a 
szegényt, kogy bizodalma ne csökkenjen irántad. 
Add meg kenyerét az éhezőnek, a szomjazónak 
szomját oltsad el. Légy jóságos mindazok iránt, 
kiket alkotál. Téged ismerjen a vidám ifjúság! 
téged dicsőítsen a férfikor, hozzád ragaszkodjék az 
aggott koní! A haldokló a jobb végetlen életnek 
örvendetes hitével költözzön át örök országodba. 
Mindeneknek atyja ! Könyörülj mindazokon, kiket 
ismerünk, kiket nem ismerünk. Áldd meg őket, 
kik szeretnek, kegyelmezz azoknak, kik gyűlölnek 
minket, jutalmazd jóval azokat, kik nekünk jót 
kivannak, azokat pedig, kik üldöznek és rosszal 
illetnek, térítsed meg magadhoz s a szeretethez, 
hogy boldoggá s jókká legyenek a Jézus Krisztus 
által. Imádkozunk elleneinkért is! Halandóknak 
atyja! könyörülő s nagy kegyelmű Isten! hallgass 
meg minket! Ámen. 

nniiiiiiiiiiiiiiiiMinfa 
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EészTét. 
Hozzád fohászkodom , oh felséges Isten, bűnös 

én, de magzatod. Ijüntetö, de szerető Atj^ámhoz. 
Te szivet adtál nékem érezöt, mely embertársaim 
örömét megossza, mely feleimnek kínjában részt 
vegyen, hogy a megosztott boldogság nagyobb, a 
megosztott fájdalom tűrhetőbb legyen. Ámde én 
gyarló, melynek szerzője vagy, felforgatom a ter
mészet törvénj^eit s gyakran feleim bánatán örömet, 
örömén pedig bánatot érezek. A szomorgónak nem 
vigasztalója, a kínzottnak kínzója vagyok. Azon 
kiapadhatlan forrás, méhéből szomszédaimra bő 
áldásid áradnak, nálam irigység kútfejévé lesz s 
hálátlanul irántad, kiben élek, mozgok, vagyok: 
hálátlanul az emberek iránt, kiket arczodi'a terem
tél , mások szerencséjének virágzását kajánul her
vasztani törekszem. Csapást bocsátasz polgártár
saimra , vagy a megsértett természet boszúját haj
tod végre rajtok és én vétkes kárörömmel az üröm 
közé mérget keverek. Természetnek nra, ki elfor
dulsz szent törvényeidnek gázolóitól, oh tekints 
kegyelmesen reám s ne bűntess engemet érdemem 
szerint, mert így előtted meg nem állanék. Sőt 
inkább irts ki minden indulatot, mely szivemet 
elszakasztja tőled és azoktól, kik nememhez tarto
zók. Töltsd be szivemet a2;on indulattal, mely ki
nyilatkoztatott vallásodnak alapja, melynek sírig-
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lan hódolt szent fiad; töltsd be szívemet azon szere
tettel, mely a vétkek seregét is elfedi, mely ne legyen 
tettetett, mely testvéreimhez állandóan kössön, mely 
javítson, enyhítsen s legyen hasonmása annak, mely 
a világ javáért a keresztfán vérezett. Adj szeretetet, 
mely az üldözötteknek, a balsorsuaknak, a betegek
nek részvéttel ossza meg fájdalmát, mely könnye
ket apasszon, sebeket gyógyítson, mely védangyallá 
tegj'en, a szűkölködők gunyhóinak küszöbén s a hal
doklók fekhelyén, mely menedékül szolgáljon az 
árvának, az özvegyeknek támaszul és biztos remé
nyül minden szenvedőnek. Ezen szeretet varázs
hatalmát oltsad be mindenek szivébe, hogy így 
ö rü lvén az ö r ü l ő k k e l és s í r v á n a sírók-, 
k a i , a boldogságot százszorosan ízleljük, a fájdal
makat könnyebben viseljük, a forró részvét csuda 

ain. Szeretet Istene! hallgass meg engem szent 
Fiad nevében. Ámen. 

Tiszti hűség. 
Uram Istenem, szent igédből tudom, hogy igye

keznem kell hivatalomat s választásomat betölte-
nem. Nj'ujtsd kegyelmedet nekem, hogy azt, mivel 
megbizatám, híven és szorgalmatosan teljesítsem, 
neved dicsőítésére s országod terjesztésére ! Tudom, 
oh Uram, hogy munkára alkottál, mellyel javamat 

mii. 
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és a közjót tehetségem szerint előmozdítanám. Adj 
kedvet, hogy tisztemben lelkismeretesen eljárjak. 
Adj ép lelket, hogy mindent jól tegyek a te szent 
nevedben s a te dicsőségedre. Adj erőt karjaimnak, 
állhatatosságot szivemnek, hogy az élet terheit elvi
selhessem s munkámat folytathassam, mig szent 
tetszésed magasabb körökbe el nem szólít innen. 
Változtasd áldássá foglalkozásimat s ne engedd a 
külső munkásság között lelkem üdvéről megfeledkez
nem. ISÍe engedd, hogy gyengeségem egyéb imm-
kálatokhoz csábítson, melyeknek véghezvitele szoros 
tisztem kárával történnék. Adj értelmet és bölcse-
séget mindenhez, a mihez fogok, hogy törvényeid
től se jobbra, se balra el nem térvén, tettel bizo
nyítsam be, hogy magzatod vagyok. A világi java
kat engedd gyermeki félelemmel és óvakodással 
használnom, bírjam mintha nem bírnám, vegyem 
mintha nem venném s ne engedd, hogy czélommá 
tegyem azt, rendeltetésem feladatát feledvén. 

Taníts kincset szereznem a jövendőre nézve s 
boldogság után törekednem, hogy halálomban mun
kamenten boldogul pihenjek. És ha hü szolgáidat 
egykoron egybegyüjtöd magad körül : engedd, hogy 
jó munkáim kövessenek engem s ha kevésen hív 
valék, bízzál többet reám s érdemem szerint vígy 
be mulhatlan örömeidbe. Ámen. 

27 
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A yilág szeretete ellen. 
Uram Istenem, te azt akarod, hogy mindenek 

felett szeresselek, mert Atyám vagy és Istenem. 
Te legérdemesebb vagy, hogy szívemben lakást 
készítsek neked és szeresselek teljes szivemből, tel
jes elmémből és teljes erőmből. Gyermekkorom 
óta egész e napig óvtál, ápoltál, vezérlettél engem. 
Szükségből kimentéi, bánatomban vigasztalál, a 
balszerencsében támaszom valál. Ha betegeskedem, 
gyógyital; ha tévelygek, felkeresel; ha vétkezem, 
türél; öröktől fogva reám gondolái. Hogyan adjak 
hálát ennyi kegyelmedért? Szívemet kívánod, oh 
Uram és én átadom neked szívemet. Eajtad, ne a 
világon csüggjön az. Ne engedd betelni világi 
szeretettel, kapcsold magadhoz forró hálája által. 
Csak benned lehet bővölködni. Ha téged bírlak, 
ha tied vagyok, mit kívánhat többet az én lelkem! 
— Mit használ a magas tekintet az emberek előtt, 
ha tekinteted elfordítnád tőlem. Az emberek 
szemei előtt nagynak lenni semmi és kevés ideiglen 
tartó, ki előtted nagy, az nagy mind örökké. 
Mit árt a világtól megvettetve és gyaláztatva lenni, 
ha előtted kedves vagyok ? Engedj törekednem azon 
tisztelet után, melyet kívánsz tőlem és ne engedd, 
hogy az emberi tisztelet hatványommá legyen. Mit 
használna minden vagyon nekem, mely múlékony ? 
Semmit nem hozék a világra velem és nem viendek 
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el semmit belőle. Engedd keresnem azon gazdag
ságot, melyet soha el nem veszíthetek, t. i. téged 
és kegyelmedet. Mi a világnak gyönyöre? füst és 
árnyék. A világ elmúl gyönyöreivel, de a ki akara
todat teszi, az örökké megmarad. Mit árthat 
nekem. ha semmim sincsen és csak naponként 
szeretetedben növekedem ? A mennyben el van téve 
számomra az örökség, mely el nem veszhet, el nem 
hervadhat. 

Uram Istenem , te magad űzzed ki szívemből a 
világ szeretetét, nehogy a dús ember gyanánt, ki 

. itt elvévé jutalmát és ott szenvedett, hiúságban és 
gőgben járjak előtted. Légy segedelmem, midőn 
örvendek, hogy áldásaidat hálásan élvezzem és 
adományid buzdítsanak neved dicsőítésére. Ne 
engedd, hogy rabbá teg3"en az, a mi földből sarjadt 
és inkább vedd el tőlem, ha szívem vérzenék is 
érte, mintsem hogy birtokában tőled pártolnék el. 

Uram Istenem, szállj be szivembe! Uram 
Istenem, hallgass meg engem, szent fiad nevében. 
Ámen. 
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Anyám búcsúszava*). 
Hogyha kérdezem inagamtól 
Mi óvott meg sok gonosztól, 

Honnan bennem, 
Hála isten! 

A bűn iránt a borzalom, 
A jó iránt a vonzalom? 
Édes Anyám ju t eszembe 
S hálakönny gyüliing szemembe. 

Elhagj-andó sziilőrdldem, 
Iskolákra készülődtem, 

Ep volt testem, 
Ep volt lelkem. 

Példák által mi\-ellietü, 
Példák által megtjthetö. 
Mindenik bennem g3nilékon3', 
Jó és rósz iránt fogékony. 

Megjelent a bucsuóra. 
Készen voltam indulóra, 

Ekkor reám 
Borult anyám, 

S szólt oly hangon, mintha belé 
Egész lelkét lehellené : 
„Ne feledd az imádságot. 
Kerüld a rósz társaságot!" 

Tudom azt, hogy szent nem vagyok 
Tudom, hogy botlásijii nagyok 

*) Bocsánat, bogv édes anyám emlékezetének — mert itt 
róla van szó — épen ezen könyvemben kívántam egykét lapot 
szentelni. 
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De egy bitem 
Egy Istenem 

Anyámnak volt e végszava 
Eltem egyik őrangyala; 
Ha csüggedtem bátorított, 
Ha inogtam szilárdított. 

Dleg is dicsért, meg is intett, 
Dlajd vigasztalt, majd legj'intett 

fllind tengelyen, 
Mind tengeren. 

Mind jártamban mind keltemben, 
Bánatomban, örömömben 
Hiven kisért mind maiglan, 
Kisérend is holtomiglan. 

Oh kisérj is, mig halálom 
Elborít mint édes álom, 

S te jó anya 
Szent szózata 

Te lengj végső harczom között, 
Hogy lelkem ha átköltözött. 
Szent hálával karolja át. 
Az üdvezült édes anyát. 

Halál és Ítélet. 
Irgalmas Isten! könyörülő Atyám, te czélt és 

határt tüzel ki életemnek, melyen túl az Ítélet 
következik. Mindnyájan naponként ellenébe 
megTünk ezen eldöntő nagy órának, és ki tudja, 
mily közel van az mindenikhez közöttünk. Oh 
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taníts tehát számlálnom napjaimat s meggondolnom, 
hogy életem minden pillanatban a sírral végződhe
tik. Emlékeztess engem szent lelked által, hogy 
itt nincsen maradandó városom, hanem hogy a 
jövendőt kell keresnem. Az öröklétre rendeltél 
engemet, de szent igéd kettős öröklétet mutat, 
boldogot és boldogtalant. Oh nevelj és vezérelj 
engemet, hogy kárhozatba ne essem, légy segedel
mem, hogy a szíík ösvényt válasszam, mely az 
élethez, a széles utat kerüljem, mely a kárhozathoz 
vezet. Add, hogy megtérésem ne halogassam, 
hanem naponként távoztassam a bűnt, hogy olyan
nak ne találtassam előtted, a kik Uram! Uram! 
kiáltottak ngyan, de nem teljesítek szent akarato
dat. Add, hogy ne feledjelek el téged boldog nap
jaimban, fájdalmaim közt pedig ajándékozz meg 
szent lelked erejével, hogy a szenvedés által javul
jak. Taníts élnem a te szent Fiaddal, a megváltó 
Jézussal. hogy egykor benne hunyhassak is el s 
oktass házamnak jó elrendelésére, hogy készen le
gyek . ha hogy hívni fogsz. Juttass kegyelmedből 
csendes kimúlást nekem s engedj épületes halált 
érnem s ha végre lefoszlik a sáralak s a test vissza
száll a porba, vegyed magadhoz lelkemet s vigyed 
népeid boldog békeségéhez. Engedj betérnem égi 
városodba s akkor töröld le az én könnyeimet s 
enyéim karjain részeltess örök, hervadatlan boldog
ságban a Jézus Krisztusért, a te szent fiadért, ki 

,át. 
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egj^esülten veled él és uralkodik mindörökön örökké. 
Ámen. 

Mi biztosítja boldog végedet? 
Mi tiztositja boldog végedet? 
Csak á nemes liarcz nemes harczolása, 
Hivatásod szeplőtlen folytatása, 
Bátor küzdés Isten szolgálatában 
Mig a fegyvert elejted a halálban, 
Ez biztosítja boldog végedet. 

Mi biztosítja boldog végedet? 
Ha Isten mérte pályádon maradsz 
És rajt hiveti tovább s tovább haladsz 
Nem kérve dijt, nem várva más babért. 
Mint Istenét, ha pályád czélhoz ért. 
Ez biztosítja boldog végedet. 

Mi biztosítja boldog végedet? 
A hit, a menny szivedbe nőtt virága, 
Harezod zászlója, pályádnak világa, 
A hit mely elv, erő és bizalom 
S legj'özhetetlen égi hatalom, 
Ez biztosítja boldog végedet. 

Mi biztosítja boldog végedet? 
Halálodat ha bemondván az óra 
Nyugodt lélekkel gondolsz a bíróra; 
„Atj'ám, bocsásd meg minden bűnömet 
Irgalmazzad meg fáradt lelkemet!" 
Ez biztosítja boldog végedet. 
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