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arátim, ez imádságos könyv elsll kiadásában több 

népszerUséget, 's utó is ohajtottak volna. 

tehát második kelle tennem, azon ohaj-

tásban kifejezett aggodalom lehetll megszllntetése " e' 

kötetnek nagyhéti imádságokkaU kiegészitése volt gon-
I 

dom. Igy legyen hát e' kiadás 
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Die UnendIicl!ket reiszt ihre Tempelhalle 
Zum Gottesdienst • • • • ausl: . 

•••• • # •• , . ~ . 
Den hohen Tiefverborgnen schleiert 
Die Nacht in ihr geweihtes Dunkel ein. 
Der ofne 'f,ag, die Luft voll Lerchenstimmen. feiert 
Sein groszes wunderbares Seytl. I 

• • • • • • • • • • 
Von Gott erziihlt die Luft, die an des Baches I{rümme 
Hinunter spieIt , und leis um Angerblumen girrt. 
lhn zu verkünden hat der Wurm auh eine Stimme. 

, . l Tiege's Urania. 
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szent Felség, atyúnk a' Jézusban! édes né-
az világ öröm-zsibongása között bo-

reggeli hálánkat a' kies egekre . .•. 
Derülten áll körültünk a' természet. Zőldség és virág 
serkednek h~ntjainkon. Az emberek, kiket barátság és 
éld elet tartott együtt a' tél' napjain, távozni kezdeaek 
egymástól, az enyhült mezőkre .... Az álomba merlllve 
volt állatok ébredeznell; napfényre sietnek: kostolni 
szeretetedet, az újult reggelen. \ . . Minden, a' mi körül
tünk van, hirdeti bölcseségedet., mely visszahíjja a' me
zők' elhalva volt ékességeit. Búcsuzik a' tél meze
inktől , hogy helyet adjon a' tavasz ' munkálatának .••• 
Egy mosolygó tekintet még az egekl1öl: 's eltllnnek a' 
tél jelei. Puha gyep foglalja el a' hó helyét 's eny
hült szellőiIben virágok inganak. Szeretetnek Istene ! 
édes volt nékünk a' társalgás öröme a' tél' borong6 
napjain, 's már kevesülnek az illy pillanatok; de Wb
bülnek feléd emelkedő vágyaink, hozzád sietni a' ta
vasz' enyhült órúin : midőn a' munkás és természet em
bere a' természet csendes Itebelébe rejti magát : 
gálja munkáid' nagyságiit , látja kivülről 's érzi magé
ban fejledezni, és újulni az életet, mélyet 
tolt a' tél' uoolma .. . . A' mezőkre hínak 
életgondok ; de mielőtt ezl tennők : 
áldozatul újult szivünk' -érzeteit. .. . Te, 
féregtől is öröm-lÍrzetót, 'fogadd ' el tőlünk ifi 

i. 
• 
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ledezésUnke!, hogy az éj setétségében megtartott,lI, 's 
hol az ég' komor fedele alatt irtózat és félelem 10-
koznal[, veliInk voltál. Ijjesztő rémelmel[, sem egyéb 
veszélynel[ nem engedted, hogy nyilgalmunlmt hábori
!sák, 's álmlln]lbó! l<eseruségre riaszszanak fel. 

Szent Atyánk! mint eddig, szeresd ezután is gyer
mekeidet. ... Tedd üdvössé nékUnk a' tavaszt 's a' tél 
elenyészett .napjait is, hogy ezekben sorsunk' borongá
sait JáthassIlk ; abban pedig 4edvetlen óráink' derülé
sét remélhessük. A' bóldogok sorsuk' becsülésére, .' 
szerencsétlenek békés hordozására ébresztessenel<. ... 
Tartsd mindig szemünk elött az ismereteket, mellyeket 
oz' esztendő-szakok költenek fel a' lelkeJlben, hogy mi
dőn lálJuk: menynyire híven őrizte meg a' tél a' re,; 
bizott kincseket, és erőket: őrizzük szentii! mi is az 
evangyeliom' nálunl, letett kincsét, hogy az, mint örök 
ólet' vetése viruljon fel az emberiség' mezején .. , Halld 
meg jó Isten! a' szantóvetö könyörgését, hogy ha nem 
indithatja is meg hitével a' hegyeket: lágyitsa meg az 
idő téli búsongás át, 's kezének munkája ne haljon el 
barázdüin. Parancsolj a' napsngároknal,: hijják elö .' 
hantoI( alá zárkozott életet: a' téli ködök I,öltözzenel, el 
vidékünkröl; 's hídd helyö lIbe az áldásos fellegel,el, me
lyekből elein és késönvaló esö szálljon a' mezöknek re
ményére. Segit.sd kibontakozni a' fennakadt élet-eröllet 
a' plántákball; 's ott is, hol eddig élet-jel nélkül sinlett 
a' vidék: erő, és elevenség derüljön. Keljen ki az élet 
a' halál sirjából, 's a' téli alvásba lomhult föld ne kés
sék megteremni gyümölcseit.. .. Tégy pedig ezell1'őlbi
zonyosokká, hogy nyugodt lélekkel vigyük ki e' hét' 
kötel~sségeit, Adj segedeImet , hogy mit helyezetünk 
megkiván, légyen az könnyu vagy nehéz: mnnkáss,j
gunkkal., tIlrésünkkel bétölthessül,. Foglalj el ez egész 
hétre m~g~dn~k, hegy légyUnk szivvel és lélekkel e
gészen tiéid, s méltó gyermekeid. _ Látjuk nagy J~ten f • 
hogy UlI és nyár, hideg és melea küszködnek korIIl
tUnk .. arolkodásért, '5 hiszszük" teljesül igéreted, 's 
tél IIUD tavasz nyer birodalmaL Felderul egy orők '8-
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vasz halálunk hideg telére is - Istenem azt is hozd el 
mogáldva re:ink I I Amen. 

Utó/~~á.'lz, : ÉI~t ~s remény d?rült reánk e' napp,H, szent 
lsten l segelJ hogy eletunk legyen arlaUan és boldog tcmé
nyünk okos és állandó, s' ölelje be egész sorsunkat ~, földön 
's DZ egekben is. Amen. 

estve. 

Ilevés pillanatok után csall te maradsz ébren az éjbe 
boruló világ felett, Izraelnek nem szúnyadó pásztora, 
nagy Isten I álom fogja boritani ft' hiivesedö vidékeI. 
Csak 8' susogó szelek maradnalI n' mezőken, megsz~g
gatni néha a' némán nralgó csend' nyúgalmát. niaglmk 
is öntudat nélkül fogunk hallgatni javaink és kedve.., 
seink között; de te virasztani fogsz felettunk, kifogy
hatatlan szereteW Atyánk. Javainkat, mellyekért fárad
tunk és izzadtulllI, szembéhullyva fogj ulI bizonytalan 
sorsra bocsátani; 's lledig zivatarolI és inségell, vagy 
setétséghez szegödött cmheri gonoszság' prédái 'lehet
nell azok, hogy n' lefellVö gazdag mint koldus keljen 
rel ja I'ainak romjai közül. l{edveseinktöl búcsut veszün!" 
a' reggeli viszontlátás örömóig, de nem tudjul" lát juk-e 
öket többé halandó szemeidwi, vag'y egymást csak a' 
többé eslvére nem hajló reggelen szemlélhetjük? 's ~Z' 
éjszaka lIem hagy ja-e meg keser ü gyllszos képét, hogy 
mi vagy ök egymástól elszakadva, mini zivatarban le- , 
levelezett fa, örömtelen maradjun!l? Szent AtyánJd le
rólluk e' nap adósságát, 's nyúgodtan megyünll szembe 
az éjszakával, mert feielLUnk vezér csillagként áll hi
tünk. Csalt ugyan néha reményünk, sokszor az embe-, 
rekbe vetell bizodalmunk, de sohajtásaink, mellyeket 
hitünk vert fel szivünkből - mindig találtak enyheltet 
n' sötét jövendőben, 's enyhületet hozlak n' jelenlét pll
lanatainak is. E' gondolat enyhiti szívünk aggoda~ : 
ha lesz-e ez éjből felvirndásunk? 's ha lesz is, jIIÖ-
met vagy keservet hoz-e a' hajnal pirulása? . 

Atyánk I ne engedd hijábanvnlóvá lonni e' biltll1-
* , 
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kel. Bocsásd meg e' nap bűneit, 's enyhitsd meg ag
godalmunkal, meUyel kísérjük a nappalt búcsuzásában ... 
Ám költözzenek más vidékre a' napsúgárok , meUyek 
már búcsuzva érintik virult mezeinket; csak te légy 
világosságunk - eloszlik félelmünk. Ne rejtsd el magad 
az éj setélllégiben, hogy ki babona nyügében botorkál 
's ki keblében gonoszt táplálva bolyong az árnyékok 
között: lássanak meg dicsőségedben, 's hagyják el sze
rencsétlen · szándékukat. .... Légy őre háznnknak, ked
veseinknek 's mindennek, mi élet-lmpcsolatba tartozik, 
hogy midőn az éjből ismét kiviradlInk, ne légyen egyéb 
keserlllni valónk, mint hogy ma és több napjainkon 
megbántottunk. Addig pedig e' napi dolgainkat, ha hiven 
járhatunk el megbizatásunkban, igtasd érdemeink sorá
ba; 's ha gonoszok voltunk, irgalmad legyen rajtunk, 
's szent lelked velünk, hogy rázhassuk le a' biin' kö
teleit. Adj erőt meggondolni, hogy sokszor vettünk bu
csut már kedveseinktöl 's öket ismét megláttuk; biz tuk 
reád házunkat és mezeinket, 's azok még is miéink ma
radiak. Vezess el lélekben az erdők rengetegeibe, 's 
a' mezők bokraiboz, 's mutasd meg: milly sok teremt
mények szúnyadják az éjet gondtalanul családuk' kö
rében, 's nyúgalmuk' enyhitő, mert oltalmad alatt szen
deútetle álomra a' természet ... Légyen nekünk is édes 
az elszenderedés, 's enyhitő a' nyúgalom. Szent Atyánk! 
Légy velünk nappalainkon és éjeinken is. Segilj: vé
~ezzük üdvességes gondolatok között e' napunkat. Az 
éjszakát szépitsd ki, hogy tUnjeuek el félelmei. Engedd 
hogy javainkat, meUyek hizonytalan sorsra maradnak, 
'II kedveseinket, kiktől kétkedve veszünk búcsut még . 
megláthassuk. • . • Amen. 

U. F. Mint minden jövendö, ugy a' közeledő éj is két
séges elöérzettel kinoz minket sz. Atyánk I enyhitsd e' félel
mes gondolatot lelkünkben, 's szenderits édesen nyugtató álom
ra 8IO"aJ egyt1tt, kik bozzánk vannak foglalva. Amen. 

, 
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Kedden reggel . 

~zent Felség, édes Alyá~ a' Jézllsbon. 1\11I1t, jelen és 
Jovendó von hatalmadban, S ezeknek örömei és keser-
vei akaratod szerint jőnek és mennek körültünk. Lát-
juk mi öket; de nem az okokat, mellyekél'l azol<81 szü
letni vagy elholni engeded, 's mi vár rellnl<, nem tlld-
juk .... Látjuk, miként serked élet a' mezöl,en miként 
újulnak mindenek; de nem azon sorsot melly;1 Szem-
be megytink. ... Lesz-e áldás hnntjainl,on, mellyeket 
sokszor látogat meg izzadva a' munktis? lesz-e a' ter- • 
mészeinek, e' gondos anyának módja eleget t.enni gyer
mekeinek, hogy ök is segítsenek egymáson, a' te anya
szentegyházad on és o' társas életen, 's az árva és a~ 
nyomorult, kiknek életét másokra biztad , ne menjenek 
el szomorodott lélekkel az ajtókról, mellyeken vigasz
talást kerestek?! Szent Isten I Tudjuk, legyen gazdag
ság vagy szegénység, mit érni fogunk, gondvIselésed 
alatt maradunk 's elpirulunk magunk előtt, hogy taná
csodért perlunk e' szempillantatban, mellyben egyszers
mind kegyelmedet is kivánt.uk e' naprn könyörögni. El
pirulunk, hogya' háhidatusság órlljtit ennyire elfogja . 
lelkiinktöl szivünk nyugtalankodó érzése; de erőt ve
szünk magunkon, 's nem engedjük Mr mi érzésnek 
hogy megháboritsa azt a' nyúgodtságot keblünkben, mely
lyel szereteted zálogaként fogadjuk el e' napot terhei
vel és foglalatosságaival ; 's hiszszük - megbocsátod az 
ártatlan I,üszködést erőtelen gyermekeidnek. 

Esedezünk is szent Atyánk! fedezd el e' tévedé
sünket, ha kárhoztatásunkra vagyon előtted. Egyszers
mind enyhits meg kétségUnkbeD. Jelentsd meg sorsun
kat, hogy minden kivánságunk egyezzék akaratoddal.. . 
Jelentsd meg ez esztendő kimenetelé!, ha nekünk nem: 
azoknak, kikre biztad a' földön erötelenebb gyermekeid 
élétét. Jelentsd meg nékik titkodat, mint régen Egyip
tom' álmodóinak, hogy az éhező sokaság tart.assék m~ . 
a' kedvetlenség napjaiban. Ha bölcseséged rejtve akarJ!, 
tal'\ani sorsunkat; legyen akaratod I tégy velünk mil 
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telszik, nem nyilnak békétlenségre ajkaink. E' meg
gyöződésben tarts meg gondoslwdásoddnl. I{ünn a' me
zőben 's házunkban is te lészesz fő örömlink és re
ményünk; de ha elhagysz, valóban elhagyottak leszlink. 
- Parancsolj az égnek, n' fellegelmel! és napfénynek : 
tegyék termékennyé e' földet alattunk, hogy minden e
gye vidám lélel"!el kenyerét, me Ilyet verejtékkel szer
zet!. Ne legyen éhező; 's a' ruhátlan, ki mint a' pa
radicsom lakói nem jön szined eleibe, látogathassa haj
lékodat. Légy irgalmas, ma és örökké, hogy mnnkánk, 
sem imádságunk, sem reményli nk, sem bizodalmunk, 
mellyekkel bozzád ragaszkodtunk, szégyent ne vallja
nak. Adj elég lelket minden sorsnak Uirésire; 's aztán 
adj örömet vagy keserliséget, áld,!s!. vagy átkot mint 
bölcseséged kivánja, boldogok fogunk lenni; mert elég 
nekünk tudni, hogy van egy jó Atyánk mennyégben. 
Ki vagyunk béklilve veled szent Atyánl" ha elrejtve 
tartod i's sorsuukat... Békélj meg te is gyermekeiddel. 
Szállitsd lelkünkbe a' hitnek erejét, hogy pótoljan ki 

, minden vesztést, minden vágyot és eről,ödést. - Ne 
rejtsd el akaratodat, mellyet cselekedniink I,ell; hanem 
8Z egek' vidámult képében, és a' reményre zöldiilt me
zők mosolygásában, 's egy féreg' öröm keresésében is, 
és mindeniitt jelentsd meg azt, hogy bár mit miveliink 
e' mai napon is testiink sziikségiért vagy lelkünk üd
vességire : nyerjiink kedvet vele előtted, az időre és 
az örökkévalóságra is. Istenem ne hagyd el benned hi
zó gyermekeidet!! I Amen. . 

U. F. Nyerjen kegyelmet te nálad szent lsten! gy.cl'!lle~{I 
bizalmunk, mellyel reggeli hálánkat múlalluk bé " atya, ?Ida
said kisérjék igasságos munkáinkat 's reményeinlict ma es ö
rökké. Amen. 

Kedden estve. 

I~er hála zengi dicséretedet mennyei Atyánk, áld?tt 
Istea.ft Téged érez 8' szív 8' vallás rendtartásában, ml~~ 
.' körIIllÜDk csendelgö vidék komoly pompájában. E. 
szenl é ... ,,1 édes vonzahnlii kivánók mi is bémnt"t", 

• 

• 
• 
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Mldul e' napi gondviselés ért. Az éledő tavasz győD .. _ 
rUségei I,özött vidámon telt el c' nap gyermekeidI~ 
a~olltol, kiknek életölle! h?zuk falai közé z>Írtad, mini 
IlIk szabad ég alatt kereSIk kenyeröket; merI mindc
/lllvé elhat a' temlészet ihlése, 's minden nyomon re
mény mosolyg szembe a' halandóval... Vajha iIIv derUlt 
illy reménydús volna IcIkUnI, is, szivUnk érzeimei fe~ 
leli II de sokszor van zivatar bennünl" midőn kivül 
derültek egeid. mv!lnság lli.vánságot, reménység re
mény~éget űz keblünkben. Eden! keresiink n' kietlen_ 
ben. Erl gyümölcsöt v!lrunk az ifju tavasztól. Lépten
ként többi!jiik kiv,ínságainl<at, mint estvére hajlott nap 
ámyékait. Im az alkonyuló nap keletet és nyugatot köt 
öszve ,írnyékaiban, 's nlindig messzebb fesziti azokat, 
mig éj terül a' bOOlel1 vidékre ... Látjuk ill életiink ké
pét, szent Atyán!d SirlInkhoz közeledve messzebb mesz
szebb nyúlnal, vágyaink 's megnehezítik hanyatló 1(0-
runk' 1<edvetlenségeil. Bajositják e' földtöli elválásunk"t, 
's lellüinl,et néha égi reptéböl levonjál, a' föld porába. 
De nagy 8' te kegyelmed e' tévelygésel,en. Mindig sze
retlél minket, 's megadtad a' mi sorsbeli illetőségünk
hez képest boldogsügllnln'a tartozott; kenyeret az éhe
zőne)" enyhely, t a' Mdgyadtnak, 's égi vigasztalást a' 
lélek üdvességért epedönek. lIliért tehát az aggudalom 
a' hnlandók lell,ében?! bölcsességed kivánta, hogya' 
kincs-szomju tnnuljon l,evéssel beérni, 8' mások nyu
galmának ellensége tudjon sajálot nem sérieni, 's mit 
igy megvontál, szintúgy dicsőit mint a' mit megadtál 
nz esengő nek. EzutlÍn se adj semmit, a' mi nem jónkra 
való; mert !udjul" eljön az óra, midőn tisztán meglát
juk itt elrejtve volt sorsunk' titkait, 's áldani fogunk o' 
megvontakért. Szállj bé szivünkbe, melly mély minl n' 
tenger, báborgó mint a' tavasz ege, 's indulataiban ret
tenetes mint menyl,övező éjszaka. Szállj ide 's. győzd 
meg, mikép nem kietlen az élet, ba nem zavarjuk vá
gyninka!. mútasd meg e' nap banyatlásában, lJOgy. est
vére hajlik egykor életünk is, '5 bár mik~nt .f~S~IISU~ 
kiván5ágainkat a' világ egyik végétől a mIISIklg, éj 
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borul nappalunkra: hogy előre kibékült lélekkel várjulI 
bé azt az éjszakát... '8 kivánságaink életünk deléröl 
velünk együtt lejtsenek, mig sirhalmunkon a' hánykodó 
sziv utolsó stlgárát is kilövelheti az ill maradó vi
lágra. Különösen vésd . hé e' gondolatokat azok szivébe, 
kik aggott korban 's fáradt léptekkel haladnak pályá
jok végéhez: óltsák ki lelkökböl a' világ' szerelmét, 
mellyel örökös frigyet úgy se köthetnek. '8 forditsanak fő 
gondot az örök szövetségre. Legyenek például az utá
nok menő nemzedéknek, a' világiak megvetésében. 

Tüntesd fel gondolatinkban 's álmainkon is azt ft' 

perczenetet, melly mint egy jobh világnak előkövete, 
egybe zavarja hiábanvalóskodó kinézéseinket, 's értésül 
adja, mikép földi llincsel,kel nem fériink bé az örök 
hajlékokba. - Hisszük szent atyánk, bogy mái ohaj
tásink sem mind termik idvesség gyümölcsét; de igaz
ságos munkáinkon maradjon áldásod. Ifjuságunk vétkét 
ne tartsd meg vénségünk' szégyenitésére .... A' nap pá
lyája után vidám súgárokkal búcsuzik hahirunkról ; igy 
fog egykor alkonyulni a' jól folyt élet estvéje is. Tedd 
illyenné szent Atyánk, utolsó estvénket... Az éjszalul
ban adj nyugtot testünknek, igazságos magába vonulást 

' reményünknek, hogy midőn felkelünk: újult lélekben-
elhallgatolI kivánságok közti derült szívvel köszönthes-
sük a' reggelt.:... Amen. . 

u. F. Elhangzott dicséreted ajkainkon szent Felség! de 
után zengi azt az estalkony' pompája. Foglalj minket is azon 
teremtményeid szám ába mcllyektöl kedveson veszed 's szcre
lettel fizeted húl. ömlengésöket. . Amen. 

I 

Szerda .. reggel. 

T e vagy fő gondunk, jó Istenünk, mennyei FelségI 
Hozzád emelj Ilk ébredt szemünket e' reggel fényében, 
melly a' mezö mimkásában felkölti elhivatása édes ösz
tönét. Újul és szépül a' világ körültünk. - Barnúlnak 
a' halvány mezők az ekevas nyomán. Magvak hullnak 
miveIt hanlok alá. Feleltek elmélkedésbe merült o' szlin-

• 

• 
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tóvetó, 's várja, hogy az ég áldása szálljon munkájá_ 
ra. Teszünk mi munkát szent AI.yánk : de áldást töled 
várunk. Napok jon nek, napok mennek ; sokszor borúl 
sokszor derűl az ég, mig eljön a' visszafi zetés Órája: 
de igérted, !togy .,elés és ara/ds nem szi/nnek ",eg. Bi~ 
zodalommal teszszük azért, mivel tartozunk a' testnek 
ámbár tudjuk : rendeltetésünk fennebb vágy e' bús hant2 
ról ; de tápláln i keU a' romlandó t, míg akaratod tartja 
's gondoskodni a' miénkről... Vetünk, hogy arassunk ~ 
de reád bizzuk barázdáinkat. 8zövetségédben izented : 
"a' ,1i1l1lkdsllak tartozdsként adatik iutalom" e' bátorit 
a' fáradságra, e' minden áldozatra. Láttunk napokat, 
meJlyellben az ég megvonta áldását, a' föld eUene , 
esküdt lakóinak, 's ezek megéheztek; de semmi idő, . 
semmi kedvetlenség nem von el minket tőled. Álljanak 
előnkbe komor napok, meIIyekben valaha gyászolt a' 
munkás, elkopárnlt mezők felett ; vetünk reggel és est. 
ve nem restelkedünk, te tudod melIyikre szántad ál
dásodat. nii tudjuk , gondod van tápláltatásunkra ... E' 
hit méri ki a' magvetőnek gondos lépteit. Ez emeli a' 
szegény figyeimét a' mezőkre. Ezért emelkednek esen- ' 
gö fohászok a' barázdák végein. Ennyi bizod'alom, en- I; 
n~'i remény nem csalhat meg ... Könyörgünk szent A
tyánk, ne tudd fel, hogy nincs mivel itt dicsek'edjü~k, 
hanem szereteted szerint viselj gondot reámd - Aid 
meg a' szántóvető kenyeres kosarát. A' vető öröme 
találIlOzzéll az arató' vidámságával, midőn néked hálát 
adandanak. Tekintsd meg gyermekeid törődését, kik a' 
napot megelőzik felkelésben, a' hajnallal szövetséget 
kötöttek , • az ég csillagaival megismerkedtek : ne 
hagyd öket jutalmazatlan nehéz igájokban. - Vagynak 
háládatlanok, áldásra méltatIanok; de " taldn fJagll',ak öt 
;gaoakf" Irgalmazz érettek a' sokaságnak ... '8 ha azok-, 
ért, kik földi szerencséjökben elbizakodtak, vagy Ja- . 
vaiddal visszaéltek, nem is, szegényeid ért légy irgal-
mas. Azok is, kik hegyUregekben kérnek lőled vezér-
fényt a' föld csillámló porára, 's azok is, kik dics6-
séget-szomjuhoznak : mind a' természet' kezéből várna 
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eledelt. Sokan tartanak számot a' mezők reménységé
hez, terjeszd ki azért a' természet tenyésztő erejét 
hogy az elvetett mag, mint amaz evangeIiumi, mell; 
jó földbe hullott - teremjen sokszorozva. 

Igérted, hogy kik könyhullalással vetnek, öröm
mel aratnak . . Nem hullanak most könnyek a' magvető 
szeméből, engedd mégis örvendetes aratásra számitani 
aimak, ki hiven fáradoz a' reá bizottakban, 's ne I,ér
dezze senki a' mezők felett, könnyekkel szemében: T/ol 
'Vegyünk kenyeret a' pusztában... hanem mindenek egye
nek és elégedjenek meg. Adj segedeImet e' mai napon 
is, hogy azoknak bizodalmát, kiket reánk biztál, ne 
csaljuk meg; - forditsunk gondot azoltra is, mik id
vességünkre valók, hogya' midőn testünk porhajlékát 
kivánj uk fedezni, égi lakója számára is vessünk a' lel
kek országába, - 's az itt elvetett magvak dicső a
lakban hajtsana k ki 's adjanak jutalmazó aratást az égi 
mezőkön.... Amen. 

U. F. 'főled vár, benned hizik lelkünk, örök hatalmu Islen I 
adj segedelme!, hogy munkánkban hivek, kivánságainkban fedd
hetetlenek legyünk, 's jutalmunk érzete szépilse napjainkat, 
boldogitsa egész életünket. Amen. 

Szerdáll estve. 

Elhanyatlott napunk' ez órája legyen tiéd kegyelmes 
Isten, Atyánk a' Jézusban. Néked kivánjuk szentelni, 
ki adtad ennek több óráit, munkára és pihenésre -
örömérzésre 's komoly búsongásra, mint hölcseséged 
jónak látta. E' bölcseségedről beszél egyik nap a' má
siknak 's mindenik a' maga éjjelénel, ; mel·t végetlen 
gondal mérted napjainkat és éjjeleinket pályánk .ter
heihez. A' term észet bontakozásával Löbbulő munkáIflk
hoz mért nappal.inkat rövidült éjek váltjá.k feJ éde~en 
enyhitök 8Z illatos levegő szürkUletén. - AIdjátok min
den lelkek az Urat, ki bölcsen osztotta ki a' munkát 
a' Dapok és hónapok között; mútatott alkalmatosságot 
minden teremtménynek tisztje' betöltésére, hogy az élet 

-
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('6 j/illóI 110 /)olJoll Ici [l' mozől,on, 80m nY, omberek 
I/O"liU , Im,'eI"JlI so,onl Aly,lnl" ki II' rOld ogyik gnrká_ 
tól ll ' mtIs iliIg vo.,utot! o' InvoHw ok "ttH, hogy ör(lmel 
vil.(yon mlndollll vil, hol il lot von, od .. is, hol kiotlen 
f" ' ij"hWlg IIl'Il lg !rO[lIlr virl élron, Tutl juknCín ürilkös 
hlV IlBo,ull/(' vinlnyo: mojd tól rog ismét lOl'Uln i felibe 
mi,l/ln ialnl)1 viBiJZ"viS1.oQ o' lovoszt 01.0 11 vidékekn'ok 
moll yo","'Jl mOsl, ido Itöltilzloltod: rl e o' nem "ovnr); 
mog 101l<lInl<01 hölcs08ógod illHldtlsóholl ; merI Olt is 
vogynok gyermelceid, l<ihot szo" etet., Olt is vagy nak 
Ill\lda hezok ,\ldozlIlot m'ut"l,n! ho o' tavasz' virágaiból. 
Vlljho roll,udllól bflB7,ll,lIni I< ovés szompillullllllnit, hogy 
Bogil onók ozol( is 01. elógUlotlen lelltol, mennyei ha
z,ljo foló, - ' B midőn Illtjul" ho y ll' tnvllsz nem szu
linI. n611<111 munl,t\l, mi g virúgg,l omoli ro ' r"ltadó rugyet, 
'8 rrl'dl'\ ó,'ósre /( ős ziti nr'lItúsunlrot - oszUnkhe ven
"ölt, milróp folyvll st munlro és rcmóny itöti össze mu
londó óJWnl,ot 1),'ül,08 IÓlUnl,!<ell 

Sz nt lston I többot tudunk itt <Írezni, mint orőte
Ion nj l nlnk /)iI'l1l11.1\1lnol(, Nyol'jonok \wdvot mllod szi
vllnl( mójjóbon I,ült ó,'zolmoink - hitllnk It öltötte fel 
nzolco l" No engcdd nyomtalanul J.iinni el öket: adjanak 
lIsztiIni, o' mUIIIHlt'o 's nYIIgnimnt nnppalninllro; 's ha 
b,Ir' mllnl(llink I.()hhlllósóvol I'övidlllnol< is éjjoloinll, le
gyon n1.ol bon onyhitö orő, Vagynlll( szent Atyúnl( n)'o
mondtol ős betegoir, IliI< 110m érol,hel.il< o' lavosz örö
moil, mort flljdlllmns ó,'zolol, rogloltólt el szivöltet, a' 
szól' n/ll'ol, gyonO'én hOI,nRk hó gyászos ablAkol<on, n' 
noMz gondol 'JS to nyavnlytlk únottakl,,1 tellólt a' ,rii
vidl\lö újol, rasWlt, Ól'tlit, E' szenvedő gyermeke,dro 
1,l\lön(\son torjoszd ""'yo lmodel" 's oz éjsznll/lliIlak pa
.'oncsolj: ndjnnok ony1.ito ,lImot o' ftlrodt szomeknek 's 
csondosl.llúst o' I'osorvelmok, I1ivj ólmot minden sze-
0101(1'0, hogy senld no koressen pród,l! felebar,Hja sze
rencs ' jóbon - 's légyon rövidebb éjjelUnk : hogysem 
ft' \lOm tiszta sz,illdókn, ezélt érhessen mások nyomo .... 
"ntllsúl)on .. , llozegtess ahi enyhitö erőt minden teremt .. 
!YlÓnyeidro 01, ég I,ödével, hogy mint vigytlzó pllelWI' 

I 
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nyája, édesen andalo~j~. el óltalmad reményében, 's 
eröt gytljtsünk holnapI bajaIOk emelésére. Tudjuk szent 
Atyánk, mindennek e' földön van nappala és éjjele
örömnek és kesertiségnek, reménynek és félelemnek, 
bitnek és kétségnek is. - Hozd elé mindeniket alkal
matos időben, hogy az emberek ismerjék meg, hogy a' 
földön laknak; nem értek még czéit, 's fennebb kell 
törekedniök. A' vallás nappalát tedd "egyszer örökössé, 
mint kivirasztotta Jézus. Szokjék világossághoz lelkünk, 
- úgy is erre hivtad az egekbe; hogy a' föld lakói
ban ismerjünk a' menny örököseire ... Lám aj tavasz is 
naponként terjeszti a' világosság birodalmát; meri ke
vesiti a' sötétségnek óráit. Add a' keresztény világnak 
is, hogy a' szelídült kormányok ege alatt vonja öszve 
a' vadság és tudatlanság országa maga határát. - Add 
e' szerencsét minden szenvedőknek, hogy hitöknek ki
terjesztésével kevesitsék sorsuk sötét borult~ágát. E' 
napi munkánk, 's az éj enyhitő órái is e' szent czélra 
segitsenek I Uram maradj fJelUnk midőn beestceledik, '8 

a' nap elhanyatlott!! l Amen. 
U. F. Terjeszd ki örök világosságodat sz. felség 's min

den lelkek felet~ hogy értsék meg akaratodat. Terjeszd ki fe
lettünk ez éjen is, hogy annak fényén él minden gonosz szán
dék 's rosz akarat mely nyugalmunkat háboritná kerüljön el, 
's hitben ragyogó érzelmek köztt léphessünk át holnapra is. 

Amen. 

()slitlirtliklin reggel. 

Egy fél világ ébrede munkára e' reggel derülésével, 
nagy Isten! 's mi is az éji megtartásért háladó tiszte
letben ömlengő gyermekeid a' munkások seregéhez 
kapqsoljuk magunkat; mert tudjuk: ez rendeltetése az 
eröknek, mellyeket testünkben's lelkünkben hordozunk, 
é8 a' munkátlan nem kedves előtted; ki pedig csapo
dérkodó érzeteknek áldozta a' munkássági pillanatokat, 
vétkezik m&&& ellen és ellened, kinek munkásságod 
hllWl't" ~" Dlnér; megelőzte az időnek születését 's 
t61 élt.... örökkévalóságot. Jól esik lehát ha tehetünk 



TAVASZI IMÁDSÁGOK. 1S 

valamit pdly.\nkon, - ba idő kedves 's testünk erM 
és lelkünk tehetségei engedik bogy munkálbassunk. Ki
pihenve tegnapi törődéseinket, megújulva láttuk derülni 
e' napot 's első eszméletUnk felébe maradI munkáinkra 
szegzé figyelnlllnket; de elődbe síeténk szent Atyánk, 
neked lIjánl",~ fel e' rövid órtit; merI érezzük mi vagy 
nekUnk, Js mlIly nyomorulI leDlle az ember gondvise
lésed nélktll. Nem elégiti ki ugyan a' föld minden ki
vdnságainkat munka nélkiil, 's sziVÜllkbe több vágyat 
adtál mennyil a' mezők ingyen termése beérhelne : de 
jó izUvé teszed n' fIlIatol , melyet izzad,lslmkkal ér~ 
demeltilul<. Fáradságot kötöltél mindenhez; de jutalmul 
vesszUk ezt~ midőn bim re kisérlő gondolatok lepnek 
meg,' 's n' muuklissági órák el vonnnk azoknak al
kalmntosslígaitÓI. Nem pirnlunk tehát, ha a' szerencse 
gyermekei boldoglalanuak mondanak, midőn munkával 
keress Uk kenyeriinket. Nem szégyeljUk, ha a' nap ter
hét kell hordoznunk mig árnyékot keres a' illásél igaz
ságtalanul sovlÍrgó, piruljanak azok, kik hitellentll él
nek, mi hisszük: kedves elötted, ki betölti mit reá 
biztlil. Szenl fiad mondja: "a' kiJlek több adalntt., fUJ 

gyobb szdllwdds alalt fJatt"; legyen tehát sok vagy ke
vés mit nek Unk adsz , e' meggyőződéssel fogadjuk: 
,me/IlLyei AtyáNk akarta 's ross lI/l1lj lehet." Mit e' mai 
nap tehetünk is, e' hitben tesszUk. Csak biztositó szó
dat várja lelkünk, 's megkezdjük napi dolgainkat f6 
fJágyds!mk lévéu (foiSokkal ked"m laldlJli elóI/ed, 's bec8-
bet j marad/j' a' jóemberelmál. 

IfölI)'örgiink nt 'link ébreszd fel minden lelkekben, 
a' munkáSSIig nemesilIt ösztönét Nyisd fel mindennek 
oz új életre tért természet kebelét, hogy lássa nlÍnden 
szem, érezze minden szív, mikép minden érző 's élő 
vnlóságok betöltik rendeltetésök körél, 's rés It veslUIek 
nz újult föld örömében - s ne legyen senki rest a
zokban, Illik nz életbez köUettek, és u is ki nyuga
lomért sovlirog, tudja meg, bogy iga3Sdgos JLUI";~ 
édes a' ,tgtI9QiO/ll,... Jelentsd meg mindennek: mikép gyö
nyörködik lelked, midőn földi gyermekeidet leJki«lll8-
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rctesen nlllnkálódni hltod. Ila rajtunk .' munk. terho 
AtYllok, adj mindent, o' mi olhh'ultnlllsunkbon segithet. 
Ji:orltlth1l'or.d llgy sorsnnk"l, hogy semminemU gond vogy 
elkeseredés ne legyen nnoltakl,,1 útunkon, htlllem miu

. dig jó kedvvel tegyUk ll tl . '5 110 úgy mint kén ·tclen
sé"',,!- fordits el földunkröl minden ostort, hogy SOllltui 
Jle

o 
okod,ilyozz. embertürsoinknl Ulllnkájol<Olli örömuk

ben. 'S midőn minden csendességben lcsz köriillllnk, a ' 
belső indulatok, bózi veszedelmek kinjni is tUnjonck el. 
Ne legyen senki rosszleIkU, felebltráljál meg'''Yllrni ; 's 
mindenek egymllst szeretve leljesilsék Inrto1.llsllknt. illiUy 
SZlIp lesz n' vil:lg - be lloldogok 31. emberek: midőn 
ezek beteljesednek! De nngy lsten I mlmldlni és még 
is szenvedni, dolgozni és még is éhezni: rettcntö sors 
o' holandó embercll ! Ez inscget, ne bocs,lsd haz:lukra, 
sem vid ékUnkr'. ~lil igaz lélekl,el végboviúlldulIk lll:! 
V:lgy ezul:\II, ,ild llleg, hogy illltldhassunk mlUlk:lllk jll
tahnliérl. - Emlél;cztess pedig minkel ·s . mindeu lll11n
k.lsokut, miként .. scl/ki ,.CIII cl abból ha sok jllwi ~1lI'
nak' hogy legytillk mllnklÍsok; de telheletlenok soha 
se. És e' hit tegyen határt nunden törel,adósnek. 1\IlIló 
Ilnpjninknl és éjjeleinkei jöjjön IDog e' nngy gondoiul 
is: IcslE. me!] őröh'h-éclrlosdg rs, bi/lllelni ÓJI' illlalm(J~,·li~. 
csnk biztositó szódat v:irjn lelkünl, 's megkezdjUk nupi 
dol gaink.t, {ócdgydsllllk [éréll, azok"al kedrel lalllllli c
löttcd, lS bet'sben maradni fl jó embere/mti .. ,. Amon. 

U. F. Miénk II' lHulIhn mennyei Illy_ink, az tillh\s pedig 
töled sZIHl I11clüinkro ; adt! Illeg érdemlett jllluhmU llZ iguzs,i.
gos munkl\suClk nHl ÓS öI:ökkti. Amen. 

CsötÖl'tllk611 estve, 

L8nk8d ll' n'I'pal vid:lms.lgn hivesedő vidékUlIkro; do 
kegyelmed nem I"Jl\tud szorelü AtylInk, nagy l 'lonl 's 
mindenütt kisérsz szeret oted jegyeivel. JIn ll' I.'~~al 
zsibongllsáb. fürndlak érzelmeink, nz éjnek enylnto .1-
Illtában ismét felomoled llzolUlt. Nom Ilkartad, hogy egy 
percz is logyon ül'öm hijával. A' nappali derUltsógct 
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o'-Orll )' i vll tlgok rngyog.jsnivnl szépUlt éj váltja fel. Szent 
At,y,lnk l vis1.onUáhls remónyével fogadj Ilk elo' 1"la
vli n~l lIlt HUjJ LH'tCS lI -SUgli l'Oil. 'S addig is töltsd be szent 
o:mélllcfléssel a' sö lülUlö vidék komol's!lg.lt, bogy a' kö
ze l gő éj csillngni nlntt szenderUlj ön édes ,1101Ilra a' bá
gl'ndt, IIIl1nl<lls. Vonj csendet a' nappnli IÜI'lHa helyébe 
hogy seulIui ne zavarjo n' nngy lig)'oslllí1i nyuaolllUU.' 
(s n' bogtir is I~ is b~jlé k ll bnll lételén örvendve 1~ lIyj o~ 
cl, s legyen konnyli mmdennek lllltldó lélekkel tekin
teni fel oz egekre, 's szent elfogódl;s sohajtüsait I,ül
deni luUdul ' hozzlld édes Atya! - ki oz erkölcsi vi
hig éjén is ragyogó lelkeket ktildöttél szúznduk egé
re, lIlig elj Mt n' jézusi virod.ís· 's ki Ilagy vagy, mi
dőn napot hivsz elé meszsze föld hal!írairól, 's akkor 
is mid őn azt ism ' t m:ís g 'ermekeidhez küldöd: sze
reteltel telj es midőn munluit'a hivsz 's akkor is midőn 
letéleled nnpi dolgninlml, 's az izzndílsUlll,at ivolt föl
dön éji nyugalomra szenderitesz . . . nagy, midőn a' föl
di dolgokat kornuinyozod - mint midőn az égnek úlait 
rend ezed . nagy a' reggelhen midőn halzsamot szívunk 
n' IU\1'lnatcsepp alalL ingó ftiszlÍlró! - 's megint midőn 
az est visszak ri az égi öl n' felhasznált harmalo!, hogy 
egy új napra ismét azokka! ékesilse a' yidéket ... lit 
és olt, h,i mulunk az erőn , melly ezeket alkotta - a' 
hölcseségeu melly l'end öket őrz i, Js 8zt megakndni, fel
homoini nem eugedi - 's bnmullísnuk alalt elmélyedÜllk 
imlidlisodhan. Ez érzés hozol t most is e lődbe AtY8nk: 
lol:íljon kedvet kezUnknek felemelése riün! az eslVéli 
,íldo7.at ! MegbocsátvÍln lévedéseinket tarts meg óJtal
mndban n' közeledő éj ben is. A' csillagok rngyoglísá
val emeld fel bi\.iinket hogy az, midőn testiink elszú.n
uyad 's halo11ként nyugszik is ág)'llban. viraszsza 1iI-
101 n' t.esti >i lmodozás óráil, 's lelkiInk, mig porhaJ
léka élelj I nél kul feksz ik nyoszolylíján , járja be az 
eueket, 's a' csillauok' ezereibő l számitsa ki dicsőséged 

1:) ~ o ki 
Ilag ·ságát., szálljon le a' földre, 's ft' lerj edő éleI -
fakad llsábllu ismerj en szeretetedre , 's mondja el , IlOgy 
erőtelen porok és hamvak vagyunk, móltók mogahl-

, 
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~ódva járni ' szined elölt ... Szent Atyánk I im gyermekeid 
élelgondok között élik napjaikat, segéld hogy munkú
jok végzödésével sohajtsanak fel királyi székedre ar. 
egekre. Tüvolits tőlök minden baboná!, melly a' csil
lagok szemlélésóböl hiábanvaló reményeke! költene fel, 
nem boldog inséges időlinek titkait magyarázva; de az 
állandó rend, mellyen az éj váRdor világai felmertllnell, 
ismét elsülyednek, fénylenek és elhunynak, emelje lel
künket oda, hogy el ne téveszszük az útallat, mellye
ket a' természet, és törvényeid irtak elönllbe, az úr 
Hri,alu,ban <>aló menllyei jutalomnak eloé/elérc. 

Engedd: e' szent törekedés legyen vezér-fénytink 
földi bujdosásunkban , kikerülni a' bilnők ösvériyeit; -
vessen vidáf!l fényt sirhantunkra ; viraszsza által végál
munkat, 's törjön útat az öl·ökkévalóságra .... És e' gon
dolatok adjanak nyugtatót az éjszakában is, midön meg
szününk eszmélni a' világra; mert az az álom lehet 
végálmunk is. Ha nem viradunk fel At.yánk, reád ma
radnak azok, kikkel életünk egybefüggöt!. Fogd fel ü
gyöket. Előttünk ne zárd el az útat, melly vezessen 
örök tavaszra, melly soha nem virul el. Ha látandjuk 
még' napodat, küldj édes álmat a' bágyadt szemekre; 
hogy viradtkor, a' harmatban mosdott 's W.tban ken
dőzött mezőket, 's újult teremtményeket vidámon szem
lélhessuk, köszönthessuk. ... Amen. 

U. F. Légy oltalma hiveidnek Sz, Atyánk u' reánk sötéUö 
éj' csendében, 's midőn életünk vég csLvéjél'e jutandunk, fo
gadj mennyei hajlékodl,., ott az ég csillagos honában , hova 
hitünk remél és biztat. Amen. 

Penteken reggel. 

a' nap 's vele szívünk érzetei im,ídásodra éb
redtek, mindenütt jelenvaló Felségi minden nap és mi~
den éj többiti a' tavasz kellemeit, enyhiti borongása.\. 
Minden állat örömmel dicséri a' közotyát ki o' lDenny~ 
ben van. Eljöttek a' boldog égaly madarai, m.llyek a 
télnek bágyasztó el/jórzelével hagyták volt ol, földün
ket, t!f elmentek enyhUlt ogel keresni; 's mogmt meg-
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érkeztek mint követei o· tavasznak ... . &Iegérkezésök is 
mondja mit szivünk érez , hogy tavasz van föld ünkön. 
Szerete.tnek Istene! ök . is hirdetik, hogy minden hely
nek, mmden teremtménynek Istene vagy; fenn zengik 
dicséreted ek a vonzalomért , meny öket idegen földre . 
vezeti ; hazáért és menedékért miket kimutattál nekik
zivataros napjaink elől menekülni. Hirdeti lételök hogy 
rilindenfelé kitilrjed atyai gondod. Az ö cseve~ésök kölli 
fel lelkünkben e' meggyőződést : Ita bOl'ult~k ' s néha 
Itapjaink, derülni fognak azok ismét, 's a' veszedelem 
elő l elrejteszsz, és túl hazánk határain is van haza; 
fo1d, emberek és mennyei gondviselés. Nem láttuk mi 
.azokat az embereket, de ök testvéreink 's azon egy 
atya szeretetéből osztoznak velünk. Jó Isteni sokan va-

. gyunk testvérek, nagy a' sokaság, meIly tőled vár ele-
• delt reggel 's enyhülést estve ; de szereteted elég örök

sége mindenilmek , 's s.,lmán tartod teremtményeidet: 
tudod szülrségöket, 's h~talmas vagy megelégiteni. Ves
sen távol az élet e' földtől, melIy látta születésünket, 
messze messze a' hazai partoktól : 011 is megtalálsz, 
hogy ·fel vedd ügyünket.... Mindenüt!, mindenhen te vagy 
reménységünk. Szent Aty~nk I kevés perczek múlának 
el, hogya' támadó nap felköltött- álmnnlrból, 's im sze
reteted elgondolása 's jóvoltodban lett elmerülése lel
künknek, a' föld szélső határáig terjesztette a' képze
teket, melIyek imádásodra hivnak. 'S ha a' lélek eny
nyire könnyü bejárni a' teremtés nagy világát: men~
nyivel nagyobb hatalmad egy szempillanatban végIg 
nézni a' nagy mindenséget, megölelni minden gyerme
keidet, 's boldogitani őlret. 

Szent Atyánk I tartsd meg szivünknek ez örömé~ 
's gyarapitsd szereteteddel. Szállitsd lelkünkbe a' meg
győződést, mikép nincs tartomány sem haza e' földön 
melIynek kedvetlenségei ne volnának, hol keseruség 
ne tolálná az érzékeny lelkeket, 's munka nem 
tett a' föld terméseihez , - hogy legyünl, hiv 
honnak melly megtermi izzadásunk gyUmölcsét,-
szóp tavoszBzal szépUljenek érzéseink, 's életUnk . 

2 
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változó egll tavasz, ha borul néha, adjon derUlt szem
piflanatokat is. - Tartsd fenn gondoskodásodat minden 
érző és élő valóságok on, mellyek világunkhoz tartoz
nak: a' száraznak állatain 's levegőnek madarain, hogy 
újult reményök mellyel viclékünkre sietlek teljesüljön, 
Js hirdessék dicséretedet, a' reggel szürl,ületében, 's az 
est alkonyán ... Adj örömet mezeinken, hogy mint más
kor találjanak közlünk enyhitő hazát. Szent Atya I te 
őket által vezérléd zivatarok között Js nem ismert vi
dékek felelt. Vezérelj minket is a' halál télborus vi
dél,eiről á' mennyei nagy tavaszra. Hitünk mondja: szép 
tavasz lesz az, 's élénk lesz ott az öröm, midőn a' ke
gyelemért esdeklő ajkak megcsendülnek a' menny ka
puin. E' dicső pillantat, milIOr fog reánk derülni? szent 
[sleltJ mikor jutunk szined eleibe? lell[ünk vágyódik a' 
homál yos tükrözetben látott hazába, ne engedd e' vá
gyat szivünkből Ilihalni. Adj kedvet az élethez, hogy 
szeressük e' földet mig virit életünk, mig betölthet jük 
kötelességeit; de midőn már szívünkben öröm és mnn
kássági eszméletek kihalnak J a' föld elllÍellenül 's tél 
vonu1 havazó fejünkre: siessünk a' mennyei haza felé; 
de mig l<ötelessógek állanak előttünk, 's azoktól fel 
nem mentesz, segélj ma és öröl,ké: hogy hivek le
hessüllk abban, mit reánk biztál. Ne engedd, hogya' 
.kedvellenségek akadályozzanak elhivatásunkban, 's ha 
borus nap vagy éjszaka ér is el útunkban, segits nyu
godtan lépnünk az igéret hazájába. J(uld előnkbe az ég 
angyalait, hogy fogadjanak nyilt ajtók a' mennyekbe! ... 

Amen. 
U. F. -Hisszük nagy Isten! minden föld táplálj. teremt

ményeit. E' hitet engedd nagygyá lellni lelkünkben, hogy sor
sunk 's helyezetünkcl békülten dicsöitsünk minden j6rrt, mtn
den fogyatkozásért miket életünkhez mértél, 's egy jObb hon' 
biztatása enyhitse ollykori szenvedésinket is. Amen. 

Pénteken estve. 

E' Dap hanyatlásával is eljövénk el/jdbem~nnyei nagy 
Felség l hogy minden szempillantat öröméért bémulas-
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suk est vé II MItInkn!. örömmel nyujtjuk azt nekod , ki 
lIIóltó V"gy, hogy ,\Idjon minden s7.iv; dicsőitscn min
den száj gondosságodért, mellyel vezeted mindenek sor
s,H, 's bétölt"sz ",indon ór,1\ és szempillon"to!. '". Gón
.Iot és tIInődést l. üWll ól p,ily:JnldlOz; de jutalmat ' szöt
tól gondjnink I.üzó , hogy ne legyen \leJtőz o' munka 
som csll ggeszlÖ o' fá,'adság. Midőn ,,' jutalom késil., o;' 
önll,dat vigasztulása nyújt ellyh.lilete!. Fáradsággal tölt 
ol o' IInpunk is ; de nem egészben ö,·ömtolenliJ. Szemet 
és flIlet gyönyö,'ködletövé tetted körültünk a' vidéket. 
A' mezők bizlató züldsóge gondot liz el a' jövendőt 
sz,hnilgató homlokokról. F!link illatos boltozat jai enyhU
l!ll,tel kinálkoznuk (I' nyII gniomra bl,lgyadt munkásnak. 
Elesztö fényben engedéd c li cl,'; e' napol, segedeimet 
nyujtottlil a' fúradónnk, a' szegé'lyne'k sz!lrnz falatjáb8 
onyhitő o"őt adtlll, hogy legyen oku mindcnnel\: tége
det sze"ctni, 's meggyőzöUni, hagyo' kik benned biz
nall, nincs okuk megszég'yenUlniöll. Szont Isteni nagy 
a' hit oreje mellyel hozzt\d ragaszkodunk, 's most is 
midőn n' nnp elmult, nz éj közeledik hosszu úrnyékai
vnl Ilótos gondolatolmt ]I(iltve fel a' csendesedő vidék 
1'0101.1; miért rettognénll? .Tózus igél'etein feldorU]nek 8' 
horult pillanatok, 's benned nyugodni öröm és boldog
slig .... Te vagy hitullk ]Iőszildüja, éjjoink szövétneke, 
lelllUnk egyetlen reménye. E' napunk sem múlt el gyen
geségeink kisértete nélllul. Szántszllndékknl nem szeg
lUk meg tiirvényeidet, de a' testiség ingerei legyözbe
ték lolklinll magas eszmóletét, 's por nyűgbe vetheték 
oz ogekre omelkedőt; de hocsánat és kegyelem I ! 

Bocsánat tóvedéseinllre; ]legyelem ezutáni lépé
seinilre, hogy tudjunk vigy,lzóhhak lenni 's kiJterUlni 
lolkullk veszedelmét. E' 110gyelern llllal mi jók les"unk 
és boldogok, most és ezután, nappalainkon és éjjele
inkon, mcgenyltülnek napi terbeink, 's eltünnek éjsz~
lu\illk félelmei. E' remónynyel akarunk belépni az éJ
szak,illl,l! sötét hazájába. Javaink meg nem tarthatnak. 
Az emberellhen miért vetnők bizodalmunkat; mert ők 
gonoszok? A' termószet inséget költbot ós voszélyt , . ' 
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bennünk és körultunk: rejts el oltalmad szárnyai alá; 
ho "'y le"'yen zavarbatatlan nyugodalmunk. I,égy paizsunk, 
légy ör~ő pásztorunk. De mig egész?e lebocsáta?á az 
éj sötét kárpit ját, segélj visszagondolm tévelygésemkre, 
hogy azokat legyónva érdemeljük meg szeretetedet. 
Házi nyoszolya vagy a' mező hant ja lesz gyermekeid 
nyugodalmának helye: adj mindenütt enyhületet : hogy 
azok is kiknek kopárabb sors jutott., el ne csüggedje
nek. Szépen mos!llygnak a' nappal Mcsu súgárai a' 
fénylő mezőkön. Edes zsibongás sal keresik a' teremt
mények éji nyugodalmukuak szokott tanyáját. Kies az 
alkonyuló természet, 's 'vigasztaló gondolat: hogy az a' 
h.atalmas felség, mellyezeket alkotta, és rendezi, -
édes Atyánk. Halld meg e' vallástételünket mennyei 
Felség, 's add meg mi ez édes elgondolást megszentiti 
lelkünkben. Ne engedj alkalmat bűnre a' gonosznak, ki 
megvet törvényt, nem szeret, sem fél tégedet: gyűlöli 

. felebarátját; hanem lágyitsd szentUlő érzetre, hogy tisz
telje az igazságos munkái utáJi alvóllak nyugodalmát, 
hogy midőn felébred ne ' találjon hiányt a' reggel örö
mében, sem csorbát birtokában. Azokra kiket már meg 
lepett a' keserüség vagy a' békövetkezö perczek 
fogják keseriteni 's az éjet unalmasan fogják virasz
tani: fordits különösebb figyelmet', nehogy a' meg
lepett szív ellan~djon 's eless ék látogatásod súlya 
alatt. SzálIits az est hiis ködében frisitö eröt minden 
teremtményre, hogya' plánta éljen, az állat örvend
~en, az ember dicsőitsen ... Engedd szent Atyánk, hogy 
lit sokszor hivhassunk téged segitségül munkájnkra 's 
kérbessük óltalmad éjjeleinkre!... Amen. 

. U. F. Nincs életünknek napja sem éjele melly a' felettünk 
Y!gy~zó gondvlselésedröl bizonyságot nem tenne ; szent Isten f 
e hltben tarts ~ne~ a' reánk jövö éjszakán is, '5 anIlak nyu
galma ut~n dents Ismét nappalt reánk, hogy tovább is hirdel
hessük dicsöségedet. Amen. 

• 
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, Szombaton reggel. 

A ldOlt légy szent Isten, e' reggel bűs innepén, meU! 
utoljára viradolt banyatló hetünkben, 's érezteli rö
vidüIni, enyé. zni földiplllyánkal. 11\1' futólag multak 
el gyermekségünk gondtalan napjai ' 5 ifiuságunk kedves 
piJIanatai! Oröklélü Felség! le vagy Istene minden kor
nak és időnek. Virágot adsz a' tavasznak - örömet 
az ifjukornak ; de mindenikbe titkos jövendő magvait 
rejtetted. 'S ha korán elmlUnak is a' kies órák az inu
ságtól, mint a' tavaszi reggel virágos árnyéki, más ne
mü örömek lépnek azok helyébe a' nehezebb kor nap
jain; 's ba nem ölték el zivataros indulatok a' későbbi 
élet reményé} : komoly de édes érzelmek szépitik meg 
az aggott kor borulatait is, mint ért gyümölcsök az é
geto nyárI. Vajha mindenek meg tudnák érteni ez in
téseket , megemlékeznének rendeltetésökről ifjnságuk 
idejében, mig el nem j.őnek 3' nem szeretett. napok 
kínzó fájdalmuk kal. Szent Atyánk! te mindent megtet
tél gyermekeid boldo!1:ságára. Igédben ösztönt és ve
zérfényt mutattál a' földi jóllét 's mennyei dicsőségre 
vivő útak megválasztására. A' szülékbe érzékeny szi
vel adtál. Az élet kétes útain álló ifiuság mellé neve
lőket rendeltél. Az aggott kort tapasztalással ékesitet
ted, hogya' kétségeskedő ne legyen tanács- sem példa 
hijáyal 3' kényes szempillanatokban.lIlilldelll lellél ére/
tek, hogy iók legyenek - 's ha még is rosszak lel/ek, 
ők piruy-allak; néA'ed pediy d'icseret dicsőség mind örök
kM Még is szent At.yánk! az ifiuság magas i~érelei 
letörpüJnek! - kibaJt a' háládatosság a' gyermekI sziv
ból. Az ifjukor mintegy rövid éj-álmodozások között 
tünik el. Szent Atyánk vegyed kedvesen ez óránk lel
kesültségét, melly egy sohajtást kllldé az ifjnságé~ 
hozzád az egekre... Egy éji gondviseJésért hálál adni, 
's egy napi segedeImet esedezni álloltunk elődbe; de 
édes nékünk megCelejtkezni önmagunkról is aölokére. 
kikben egy későbbi kor reménye van letéve.. .k te
szik néppé a' földel. Bennel VIUl a' házaknak ~ 
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lalás •. Ók ~. te anyaszentegyházadnak reménysége. pk 
lesznek az áld:is vagy ostor mi,nden. embereken .. A~d 
meg azért öket szent Atyánk, S mmd azokat, kiktol 
fligg földi és mennyei szerencséjök, hogya' nagy ezéit, 
mellyet elejökbe adtál el ne téveszszék. 

Beszéld meg az ifjaknak mit tegyenek, . hogy előt
ted kedvességben legyenek IIÜnd örökké. Ebreszd fel 
lelkökben minden kötelességek érzetél, mellyek elhi
vatásukkal megegyeznek. Rendelj számukra útmutató
kat, kik kifejtsék bennek a' nemes tettek ösztönét. Ne 
tudd fel, ha néha többet kivánnak, várnak és remény
lenek, mennyit az élet adhat. Ne hagyd el a' kisérte
tek pillanataiban; hanem vezesd őket minden lépés ök
ben, hogy szokjanak valót keresni, sokat munkálni 's 
kevesel reményleni. Adj "nékik örömeket, hogy legyen " 
életök mint viruló tavasz. lIIinden virág lehullásában fi
gyelmeztesd ifiuságuk elmulására. Minden tavaszi bo
rúlat hitesse el velök, hogy nincs örökösen tiszta sors 
e' földön. Hordozd ifjuságukban, 's ne bagyd el vén
ségökben sem. Azokat, kik túl élték ifjuságuk álmait, 
áld meg csendesvérüséggel, hogy minden földi sors ki
sérteteit kikerülhessék. Az őszült hajak alá adj bölcse
séget, 's számukra az emherek közölI tisztességel, hogy 
jó kedvvel menjenek az utánok siető unokák elöli -
intéssel és példával lIütsd ki bennök az indulatok kár
hozatos tüzét, 's gyujtsd ennek helyébe a' vallás szent 
gerjedelmét, hogy melegitse fel H' hideg napokat - 's 
a' halottas éjszakát. - El - óh el jö az óra, Atyánli, 
meUyen a' temetők hideg hantjai alól örök tavaszra vi
rad unk, mint a' mennyország ifju polgárai, végy fel 
akkor magadhoz, 's adj részi az örökkévalóság el nem 
vénülő örömeibÖI. ~ Addig pedig ne engedd elhivat
tatásunkat eltéveszteni szemünk elől; hanem arra szeg
~eu figyele~mel, nemes öntudattal lépdeljünk vándor 
ulunkon_ E nappal egy hetünk lejt az enyészet mély
ségébe, 's onnan többé fel sem merül. Segélj, mind a' 
nagy gondolatot ~orgassuk elménkben, hogy a' Dapok 
elmulnak, de teUetnk bUntetö vagy jutalmazó követke-
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.ései megmaradnak nálunk és nálad is, 's legyünk mun
kások és feddetIenek ma és örökké",. Amen. 

U. F. Szent Isten, adj bölcseséget, hogy életünk minden -
koránrlk, ifjuságunknak 's vénségünknek örömeit és szenve
désit is használhnssuk lelkünk jobbilására,.'s idvességünk csz
közlésére, ma és örökké. Amen. 

SzolIIbatoll estve. 

Szent érzelemmel telve jövénk elődbe égnek királya 
nagy Isten! esti imánkat hoztuk el, mielőtt fejünket á
lomra hajtanól,. E' napunkkal eg,y egész hét van kilö
rölve éltünk könyvéből. A' nap búcsusúgáraiban ha
nyatlóra lejt földi lételünk., Minden percz egy lépéssel I 
ragad közelebb halandóságunk czéljához. Maga az élet 
minden örömeivel és fájdalmai,;al az árnyékok között 
eltünni készül... Szent Atyánk! igy lesz-e vége min
dennek?! a' te al,aratodból törlődtek le életünkből ed
dig leélt óráink, 's közöttök sietve halad el az idő. 
l\luljék bár a' világ: hitünk mondja, hogya' ki akara-

• todat teszi, mind végig megmarad, 's akkor is, midőn 
hitünk győz vagy elesik az idő harcz ában, vá(rozntla
nul állsz kegyelmeddel a' világ felett. Hozzád fogó d
znnk, no taszits el magadtól... Napi örömeink elmuliil1ak; 
mint a' vizek buboréld; de a' virult mezől, a' téli 
puszták felett bizonyságot tesznel" hogy az idő nyo
main még élet serked; megújúlás lesz, 's Imegnyilik a' 
jutalomosztás orája' az egeIIben". Ha tehát enyésznek 
heteink, öröm; mert kevesednek a' bűnök alkalmai 's . 
ennyivel már kevesebb rosszat tehetünk. LeéllUk e' 
hétnek óráit 's ennyivel közelebb állunk hozzád. Fogadd 
el hálánkat az alkalmatosságokért, mellyeket munkáinkra 
adtál. Fogadd el örömeinkért, mellyek enyhilették iz
zadásunkat, könnyükké tették verejték cseppjeinket .. Ta
nui ezek végellen, szeretetednek, meUyel teremtményeidet 
magadhoz kötve tartod, 's gyönyörködöl: ha gyerme
keid büntelen úton járva boldog pillanatokat találhat. 
nak. Türöd háládatlanságunkal, 's jóvoltod osztogatás'"'' 
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nem fáradsz el. Ezért adtál kedvet o' munkához, és 
költöttél ezer reményt körültünk, hogy tőled el ne 
szakadjunk. Többször láttuk felkelni a' napot, 's vidá
man ragyogni 8' harmatos virányokan. Láttuk a' pihe
nés pillanatait déli hévségekben, - igen, búcsuzni a' 
napot a' megjárt vidéktől... Láttuk ,a' levegőnek és föld
nek lakosait f , adni, futni csekély örömekért; az em
bert. pedig m"ssze remény ró vására , 's Istenem! 
milly szép volt a' muuka; hogy kegyelmed segitette 
törekedésünk ; de tartózkodva tekintünk vissza szent 
Atyánk, nehogy hüneink emléke megháboritsa lel
künkben azt a' nyugodtságot, melly édessé teszi áh i
tatosságunkaf. Ha mit vétettünk ne tartsd meg az ité
letre. Adj erőt, hogy ha megitéltük feleharátunkat, ha 
igazságtalan kezet emeltünk másra vagy javaira, ha 
gondat.lanok voltunk testUnkért mindent, lelkünkért sem
mit sem tenni: töredelmességünk tegye jóvá tévedésünk 
bünét, 's ismét nyerjünk meg tégedet magunknak. Tö
redelmességünk mellett vedd pótlásul a' mi jót mivel
tünk, ha csekély is az; a' kiket ez óra jó útban talált, 
erösitsd meg, hogy el ne tántorodjanak, el ne essenek. 
Gyözz meg jó lelkeddel mindent: hogy az örömórák 
lefolynak 's gond lép helyökbe; 's a' mi enyészik nem 
is tartozik örökös elhivatásunkra. lllidön tündérkedve 
futnak el tölünk hetei nk, segélj: fogjunk ki annyit be
lőlök, mennyi elég bébizonyitani, hogy szerettünk té
gedet, "s az embereket. 

Engedd e' hetet szent elmélkedések között végez
nünk 's az avar között fénylő virányok-'s durva hantok 
alól viritó vetések kiesséo'ében ismerjünk reá a' halál 
bantjai al öl kikelő életre, ':nellynek elsö zsengéje Jézus. 
Akkor is midőn ágyunk előtt állunk nyugalomra sová
rogva, ne fel~jtsük el, hogy utósó álmunknak is lessz 

• fel~adása .. Orizd meg az éjben elszunyadó világot, 
[ordils el mmden veszedelmet: 'bogya' milly édes re
ménynyel fekszünk le, olly vidám orczával kelhessünk 
fel, 's mig az alattunk zsibongó világ napi dolgait te
szi, mi, napi terheinket felejthessüll. 'S midón majd az 
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éj fogyfán a' hRjnal súgárai ismét köszöntik e' vidékeI 
minden ébredöknek lelkébe emeld fö gondolatul, hog; 
magadnak kívánod azt a' napot szenteltetni. '8 kiket 
életgondok, terbes foglalalosságok tarlóztatnak el mun
kás napjainkon dícsöséged hajlékálól, az innepnap szen
Wlt óráin lelkes zengedezéssel emeljék imádásukat szent 
hegyedröl a' fényes egehe .... Amen. 

U. F. Kegyelmes At.yánk, Istenünk! hozz édes álmaI re
ánk az éjszakával, 's őrizz: hogy ros z ember vagy más ve
szedelmek meg ne háborítsák nyúgalmunkat, 's meg ne ke
serilsék felébredésünket. Amen • 

• 

• 


	DSCF7339_resize
	DSCF7340_resize
	DSCF7341_resize
	DSCF7342_resize
	DSCF7343_resize
	DSCF7344_resize
	DSCF7345_resize
	DSCF7346_resize
	DSCF7347_resize
	DSCF7348_resize
	DSCF7349_resize
	DSCF7350_resize
	DSCF7351_resize
	DSCF7352_resize
	DSCF7353_resize
	DSCF7354_resize
	DSCF7355_resize
	DSCF7356_resize
	DSCF7357_resize
	DSCF7358_resize
	DSCF7359_resize
	DSCF7360_resize
	DSCF7361_resize
	DSCF7362_resize
	DSCF7363_resize
	DSCF7364_resize
	DSCF7365_resize
	DSCF7366_resize
	DSCF7367_resize
	DSCF7368_resize

