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Die Blume eigt ihr Houpt zur mülterlichen Erde; 
Sie fragt nicht, ob ein Morgenroth 
Zu irgend einem Lenz sie wieder wecken werde. 
Der Mensch...... fühlet ~einen Tod. 

Und diesz Gefühl empört sich nicht vergebens, 
Es ist die SUmme welche tief 
Aus seinem Inners,ten zur Dauer ihn berie! • 

• • • • • • • • , 
Vom Seyn zum Seyn geht alles Leben über; 
Gestaltung reift zur Umgestaltung nur, 
Und die Erscheinung schwebt vorüber • 
Zum Nichtseyn ist kein' Spur in der Natur. 

Tiedge's Urania • 

• 

• 
• 

• 
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. I1étföll reggel. 
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Szeretetnek Istene I ;éged dicsőit e' reggeli fény, 
melly eléhivta a' nappal munkásait éji nyugalmuk he
lyébőL Népesednek a' mezők, mert újult hét derült az 
üdvös ünnepre. A' szántó és magvető rólad beszélnek. 
Emlegetik régi dolgaidat, mellyekben csudásan 'táplál
tad éhező gyermekeidet. Minden állat 'újulva siet napi 
eledelére. Az ember pedig túl lép a' jelenvalón .• Nem . 
látott időket forgat elméjében, Erette tarkulnak - az 
emberekkel és barmokllill lepett mezők. A' vető fel.,. 
sohajt, és áldást kér munkájára, mig puhult föld nyeli 
keblébe a' sürün hulló magvakat. Egy jövő tavasz re
ménye ez, 'S bál' kétes jövendő leng a' munkás felett, 
nem csügged el, mig kiegyenlitve nem áll a' föld' az 
eltemetett aratás on. Szent Atyánk! te minden teremt-.. 
ményeidnek megadtad a' jelen örömeit; csak minket 
v~lasztál ki hogy áldozzuk fel a' jelenvalót a' j~ven
donek 's nem látott sorssal kínozzuk lelkünke!... Erez
zük Atyánk! nehéz teher néha ez az életen; de ' nem 
zúgolódunk; mert magasabb elhivattatásunk képét rej
tetted el benne - melly az idő romjai felett fog egy-
kor feltetszeni. Jó kedvvel teszszük hát: a' mi jó A- " • 
tyánk akarja - 's miért vonakodmlnk?! Munkálunk, 's 
v~runk m~g derült viradást az égtől, mell y gyönyör
kodve tekmtsen alá a' serkedő hantokra, 's a' föld fi
zesse meg sol,szorozva, mit most elfogad. Légy áldolt 
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Atyánk, ki felvirasztál, hogy e' nap is tehessen vala
mit a' nagy czél megközelítésére, 

Sokszor voltunk hálátlanók, midőn tunyán től!öt
tük Bapjainkat 's megéheztünk. Ifjuságunk futó óráiból 
sokat vesztettünk, mellyekért most a' multak szemre
vetése keserít.... Elteltek már azok, 's hadd fedezze is 
sötét titok! mi a' jövendőnek vagyunk adósai. Munká
Iunk a' testért - igen a' lélekért, - feledd el te is 
a' mu1\akat, 's fejts ld jót e' törődésUnkből... Kisérd 
nyomon áldásoddal munkáinkat, hogy ott, hol magvető 
lába alatt porlanak a' barázdák, majd az arató éneke 
vidáman hasson fel hozzád. Emeld lelkünket magas esz
méletre, hogy jusson eszünkbe az erkőlcsi világ jöven
döje is, mellyben minden mag Idkél: jót vagy gonoszt · 
vetettünk; 's elvesszük annak jutalmát is. Régi eszten
dők vetését aratja korunk 's ezét későbbi esztendői, 
aratandják ; mert minden érzés és gondolat is követ
~ezéseket hordoz magában .. , Fejtsd ki örök sorsunkat, 
hogy midőn látjuk, a' mint az ősz munkáját egy hideg 
tél őrú meg tavaszrá, - jusson eszünkbe: igy foguni, 
ml is nyugodni a' halál ' fagy!ls éjjelén a' sirbalmok 
alatt, Ott fog nyugodni az örökkévalóság régi vetése, 

, lÍlig égi tavasz fog -viradni. 'S óh milly bámulatos nal' 
lesz az, mellyen mindenek kivirul nak a' nagy aratásra!! 
Simitsd ki lelkünket az evangeJiom eme mezejét. Lá-

, gyiisd - szeliditsd: óskolákkal, igéddel és törvények
kel, hogy Jézus beszéde ne hulljon kö'oek kö"é, sem út 
félre, 's nyomtalanu! maradjon ... Ne engedd felednünk, 
miként ifjuságunk sorsában és tetteiben rejlik vénsé
gUnk s7:erencséje, ' - 's földi életünk erényeiben és 
hüneiben az örök idvesség :- 's kárhozat: nehogy je
lenvalónk sorsában eltemessük minden földi és égi örö
münket. - 'Nem kínozza a' munkást a' gondolat: mi 

, aratunk-e őszi nyomunkon, _ lesz- e házunkban a' ki 
' számba vegye munkáink termését, vagy idegen kezek 
és lábak fogják nyomunkat felkeresni. Segits tehát cse
lekedjiink jót ott is, hol nyomon nem követi jutalom 
tetteinket - bogy mint mezeink puszták, úgy a' társas 
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élet kietlen ne légyen, 's ne hallassék a' békétlenség 
panasza: accaglJ nem tiszta magot fJeteUél- e ' 8 honnan 
a' konltollJ; hanem szépüljön az em~eriség és anya
szentegyház, 's a' , jobb jövendő reményében kezdett 
munkálatok áldása terjedjen nemzedékről nemzedékre. 
Seuélj, legyünk fáradhatatlanak a' reánk bizottakban _ 
ve;sünk reggel és estve, - ifjuságunkban és vén~é
günkben, hogy minde~ időnek, minden kornak legyen 
saját öröme és reménye. Amen. • 

U. F. · Szent lsten! Hozd el alkalmatos időben a' jutal
mat mellynek reménye alatt, teljesiti az erötlen halandó köte
lességeit. Hozd el, hogy magán jőllét, 's társasági élet öröme 
is hirdesse dicsőségedet. Amen . 

, 

• DctföD c!jltve. , 

Uj hetet kezdénk e' napunk kal szent Isten! 's imé en
nek több órái elmulának már, 's hűs alkony borul a' 
vidékre, 's készül az éj szalm, elFoglalni a' happal de
rült birodalmát. .. Csend lép a' mezőkre, csak is" az éj
szakának szele által riasztva fel néha nyugalmából.. . 
VOllul a' mezőkről a' zsibongás emberi hajlékok felé, 
hogy itt egészben ~Inémuljon. Kegyelemnek Istene I nagy 
vag y te az ősz borultságában is, mint a' nyár égető 
napjain, - az eltarlitott vidéken, mint a' tavaszi re
ményben zőldelJőbarázdákon - 's ,bölcs a' sorsok osz-, 
tásában ; 's ' az időkne!{ vezetésében.,. Aldunk e' na-
punkórt is, bár nem ' mosolyogtak rajta tavasz virágai, 
sem a' nyár édes nYugalmu árnyékai. Aldunk, mer! 
tndjuk: egykor igy bullnak el ifjuságunk ' örömei, em
ber-korunk magasabb eszmé!e!ei, és sirha!munk I{örü! 
búsan hevernek elmúlt reményeink, mint őszi levelek, 
kopaszult ágak alatt. Vajha mig tartanak e' lassu el
halás hetei, eszünkbe vennők: mik idvess~gUnkre va
lók, hogy az idő lefolyó cseppjei elmosnák tévelygé::
seink szennyé!, 's a' nagy éjszakán nyugottabb lenne 
vég-álmunk. Do félünk Atyánk 's levert lélek,kel gon
dolunk életünk utó- estyéjére, hogy kiotlenül, JŐ ol az, 

, 
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mint ösz' hideg éjjelei, - 's végóránk ,'ettenetcsen 
hanazik el reletLünl<, mint dorgáló szód o' teremtés reg
(Telén az Éden bUnhödött lakói felett. Volt bennünk 
~szmélet jÓl'a, de gyengeségek sokszor rojtollák el a' 
szép vágyakat. Hitünk igéreteiben lállunk nyUt egeket, 
's . tiltott ingerel, levontak a' földig, 's elestünk .. Fel
kellünk 's megint elestünk .. , E' napon is munkáltunk a' 
testért, feledve hagy tuk lelkünket 's meglebet, nyerve 
vesztettünk, - mennyei örökséget cseréltünk múló ha
.zoné,'t. Sok illy napjaink mul hattak el már mennyei 
Atyánk 's im még élünk. Nem fogy tunk ld a' megté
résre alkalmas időből, 's talán a' !ö,'ődöl! szivnek egy 
sohajtása reánk szállitja az ' egek kegyelmét. 1\li bizunk, 
hogy ez éj után is látandunk téged miveidben ; 's ezé,'t 
(,jitsd meg felettünk ez éj után is a' napokot és al
kalmatosságQkat, mellyek kivegyenek lévelygéseinkböl. 

Tudjuk szent Isten, hogy ez ,éj mint minden éj 
örök titk,ot igér azoknak, kik indulataiknak élvet ke
resnek a' hitszegés útában, Kiket elfoglalt a' gazdagság 
bűnös szerelme, kik h'igyei fel~barátjok nyugalmá
nak .. , Azt mondják nincs szem, me1ty általlásson a' sö
tét borulalon, bétekintsen a' hittÖl'és hajlékába, vagy 
felvegye ügyét annak, ki gondtalaAul alszik javai mel
lett. l\Iond meg AtylInk mindennek; 'add tudtMa a' té
velygőnek: ha a' földbe vagy csillagokba rejtezünk is, 
nyilván vagyunk elötted, bélátsz a' rejtékekbe, - 's 
a' sötétség temérdel,sége neked mint déli napfény, fel
fedezi titkait: - hogya' kik nem kimélik felebarát jok 
boldogságát, elszaggat ják az emberi törvények köteleit: 
félj~k !enyegetéseidet, . bizzanak irgalmadban; de rel'
tegJék Igazságodat is, és mindenek, munl[ájok érdemlett 
örömében keressék az éjnek gyönyörüség~t, és senki 
gonosz gondolatok között ne viraszszon, Erezzük ir
galmasság Atyja! hogy szivünkben is erösek a' testi
ség vágyai, 's ha van is készség .lelkünkben eltávozni 
a' tiltott fának gyanus árnyékától; őszinte' tudalunk 
mondja: messze, meSSze vagyunk n' töl<életességtöl., Ne 
t;,ngcdd azért megl'elcdkczniinl< magunkról cs ról.d, AIl-
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jOli miIIdég elóllUnk , hagyo' lélek , Irt .. , <ie u' test 
el'őtle/!. Ne hallgassunk a: testiség igéreleit'e , mi-
dőn független boldogságat igért. Higyjük el, hogya' 
tiltott út veszedelembe viszen, 's nem leszünk jónak 
és gonosznak tudói; sem hozzád hasonlók; de elvész 
ártatlanságuni, édene 's rettenetes lesz az örökkévaló
ság. Az evangelium legyen világossága sötét pályánk
nak, nehogy eltévedjünk '5 a' menny vándorai, pok
lokra ve!ödjenek. N e csak nekünk pedig; de minden 
barátainknak 's minden kereszténynek 's nem keresz
ténynek lelkébe nyomd mélyen e' gondolatokat., mig 
elkövetkeznék a' sötétség, kisértő árnyékaival. Legyen 
ez éjszakánk háborittatlan, mint lesz majd a' hillál éj
szakája: mellyen nem támad ellenséges indulat az egy-
más szomszédságában alvó porokban, - 's a' reggel- • 
~ek se legyen más ' öröme, mint egymás megmaradá-
sában örvendeni... Amen. 

U. F. SzenlisIen I minden estve életünk elhanyatlása; 
minden éjjel halálunk' álma tünik fel lelkünknek. Légy vezé
rünk és segedelmünk 8Z egész életen, hogy minden' napunk 
estvéjén 's halálunk óráján is nyugtató lelkiesméreUel alhas
sunk el. Amen • 

• 
• Kedden reggel. 

Szent Fek!ég ' - Atyánk a' Jézushan!... Segedelmed 
reményében kezdünk napi foglalato5ságainkhoz. Hozzá 
kezdünk, ámbár izzasztó a' pálya, mellyet előnkbe mér
tél. Terhekkel kötötted öszve az élet-jókat és örömö
ket, mellyek szükségünket fedezik a' nap alatt. Nem 
zúgolódunk e' sorsért ; mert tőled jő a" munka erő 
és segedelem is naponként., - '~ jutalommal kiséred 
törődéseinkeL .• V Qgynak esetek, - láttnnk napok~t, 
melJyekben munkásságunk sükeretlen volt, - 's megm& 
pillantatok, mellyek munka nélkül '5 váratlanul is bol
dogituak '5 kifejtik örömeinket. Az életszerencse nem 
mindég együtt jár munkásságunkkal, 's az izzadó! bal
esetek és inség lephetik meg. E' kétes pillantatok sok-

B 
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szor zavarják rendeltelésUn~hözi ragaszkodásunkat. .. 
Még sem zu .. olódunk ezért, mert légyen bár bünteté
.sül róva az o emberi nemre; édes tartozás a' munka 's 
jutalmazó büntelé~:: mint lehet egy ?tra fe~yitése. Ma
radjanak el bár tolenéha az anyagI Jók; Jutalmaz an-o 
nak tudása, hogy valamit tehettünk. 'S mig a' túnrák 
únva számlálják p.anaszos napjaikat, vidámon járnak le 
munkássági óráink... Bűn csatornája a' munkátlan élet. 
Sátán rabja :a' túnya. A' munkást meszsze kerüli a' 
bűn. Nem férnek gyáva gondolatok a' 'munkás főbe, 
sem ingerlő vágyak a' kiizzasztott szivbe. Az igazsá
gosan munkálódó meg nem éhezett még, 's ha nem 
min.d·ég adsz is jutalmul dús életet, igen, a' mennyit 
mérséklett szükség kivánt. Űrömest teszünk szent A
tyánk mindent, mit tehetünk ma és ezután, ' künn a' 
IMzőn 1s benn' házunkban, a' miéink ,között 's a' .társas 
életben, mint elhivatásunk hozza magával. Örömest te-, 
s.zünk '5 'áldunk,hogy megtart'ottá1 munkára, ,- .erővel 
6(\"észséggel biztatsz egész napra. ' .Nem pirulunk lia 

, mun!rátfanul nem élhetünk, mint a' szerencsének elké
nyeztetett gyermekei. Szép nekünk igy az élet. Míg ők 
túnyán hivalkodnak, megnyujtott éjökön, édesen mu
tatjuk he reggeli hálánkat a' munkára nyeri pillaná
tokért ... • Szent Isten! őrizd meg szivünket, nehogy, elfog-
lalja il' sze~encsétlén gondolat: mintha munkátl~nságba 
volna helyezve az élet szerencséje 's csak a~ok vol
nának bóldogol" kikel már szütetésökben kedvező sors 
veszen körül 's gOlfdtalan élet köszönti bölcsőj öket. 
Győzz , meg lIIindent jó lelked által: mikép a' munkát
lal\Ság bűn, 'Jl ' a' szerencse mellé is szabtal kötelessé- \ 
g~ke~, 's n~m is cs!!.k munka sorvasztj a el tagjainkat, 
-;- ~ .munkátlan élet is terem nyavalyákat ... Hitesd el 
a foldl boldogokkal: nincs szebb rész az ég alatt ha
lanWl számára, mint muukálni örömből, időtöltés ből ; 's 
hllgy másoknak szolgálhassunk. Azoknak kikre kény
telell~ég sajtolta a' terheket, tedd édessé falatukat, hogy 
szereSSIÍ~ elhivat4sukat... Őrizz meg: n!, vágy junk a' 

, 
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r<lstek sorsára, - ne törekedjtlrrk hozzájok haSonlók leli-
ol, úgy is szebb rész és dicsöség hozzád hasonlilni, ki 
örökös munkássfigban vagy. Szebb ,.' természet ,\rlat~ 
lanságában 'osztozni, mint részesse , lenÍli a" bűnnek. Ta
nits meg, ,hogy munka mH'kül idö-visZályok [nyomoréki 
lennénk. Erdő volna hazánk, " .. barl'angok 'haJlékúnk, 's 
a' mezők szegények ... Hitesd eIn' Ílagyokkal: nem ala
esonit ,il' munka, 's a' másoknak használás" 'dicsösége 
az emb'ernek. ,Jutalmaz z ,meg Atyánk minden munkást 
testében egészséggel, lelkében hUntelenül független ér
zéssel, 's javaiban megelégedéssel. Azon házakból;mely~ 
Iyek jó reggel felkelnek 's késő estve feküsznek le ~ 
de nem vétkeznek, üzd messze 8' szegénységet. A' 
szükség kerülje a' munkás kezeket, mint kergetett V'ad 
a' mag'a üldözőjét. .. Nagy Isten I érezzük itt, Inilly mesz
sze mentek az emberel,: mindent munkálnak tes!.ökért, 
le!.kökért semmit vagy keveset. .Az ' illyeknek :add tud .. 
tokra ·: igen drágáli V'áSároljál, az ' elmuló jók tlicsösé
gél, oehogyaz idő reájok nézve megz8varjailz örök
kévalóság számvetését. Segélj, legyünk ' rendszeretők, ' 
hogy mit az egyik óra épitett, a' másik ne rontsa le; 
hanem mindenik vigyen valamit jó tetteinl, templomá
ra, meHyben egykor lesirni akarjuk a' föld bűneit 's 
éldelni 8' menny örömeit ... Ne engedd elcsüggedni lel
künket kedvetlenség \ sem kevélyedni sikerült vágyak . 
öröme alatt; jutalmunkat pedig add 'meg itt e' földön, 
'8 IIz egekben is 1... Amen. 

U. F. :Szeretetnek Istene I Szebb szébb pil1a~atajnk kiJ- ' 
zé ~zámitjuk azl, melIyen azon pályában melIybe állitol!ál mun~ , 
k!lödhatunk, örömmel kezdünk hát napi dolgainkhoz, 's te se
gits, hogy minden örának kötelessége legyefl elöttünk szent, 
's el no felejtkezzunk mivel tartozunk másoknak, sajái 'rendel
tetésunknek, és néked is. Amen. 

Kedden estve. , 

~, 

fl napot is gond, 's nyugtalankodás között töltök III 
- hatalmas Isten 1. •.. Bóldogság utáni e\Jedés s.mIle e' 

. gondot és törődést; mert boldogság feltétele alélt tür-.. .. 

, 

• 
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juk oz életet, kereszteivel. Ezt keresi a' gyermek Já
téka iban - az ifju örömeiben; a' vén kor erőtlen 80-

hajtásai is. Ennek -reménye alatt hull el a' munkás ve
pejtéke. A~ .. érzékeny lélek epedései 's magas eszmé
Ietei is ezt-I sohajtják. Szeretetnek Istene! te adtad ez 
ösztönt keblünkbe. Hova rejtetted hát o' sziv ohajtásai
nak e' kedves tárgyát ? ! .• Keressük magánságban 's az 
~mberek között, küzdünk az élet hajaival, 's kisértetei
vel- munkálunk é3 reménylünk; 's még is mindig hi
ját érezzük sorsunknak. Mulnak napjaink és esztendeink, 
'e még sincs elérve a' czéI. Jobb óráinkon szintúgy 
érezzük e' hiányt, mint borultabb piIlanatainkon. Dlire te
hát e' kinzó gondok? !..... Szent Atyánk l hisszük: nem 
azért adtad e' vágyat, hogy czéltalanul kinozzon; mert 
nem szoktál teremtményeiddel csufolódni. Meglehet, hát 

, -magunk keressük igen messze a' közel valót; többnyi
' __ re !Hagunkon kivül: élet-jók bőségében, világi dicső

-ségben keressük, - 's a' képzelt valóban árnyékot ta-, 
Lálunk. Nem akartad, hogy megvessük ezeket 's pil-
lanatnyi örömöt mílldenben rejtettél: ezért fájdajmaink
ba is néha beleszeretünk, hogy inkább. szeressük magát 
az életet is. Gondod volt, hogy -a' fénylő sorsban is 
érezzünk hiányt, - 's emlékezzünk meg, hogy ha az 
egész "ildgot tnegnyertük is, nincs hasznunk, Ita lelkUnk- . 
ről nem, gondoskodtunk; mert senki sem él abból, hogg 
so~ jlJlVai "annak. A' mennyei !Üznek egy szent szik
ráJa van lelkünkben. Ezt élesztik közlelkü törekedé
sek, - 's mások arczárolletörlött könycseppek, 's mely
Iyeket nemes érdem utáni epeaésben magunk hullat
tunk. E' lÜ~ ~geti ki sZlvünl,böl a' hllnös kivánságo
kat, hogy Ilsztulva aahasson vissza az egeknek. Szent 
At!ánk I most értjük, hogy időt és örökkévalóságot e
gyutt foglaltak magokba atyai titkaid 's ha mindig igy 
~rtsü~, . ker~slünk 'Volna -és érdemeldénk nagyobbat és 
Jobbat IS a föld nyomorult fillérMinél : de tévelyeg
tünk, 's tévelygéseink meg is büntellek. Könyörülj raj
tun~! Jó lelked vezér'e~jen, hogy semmit egyebet ne 
<ohaJtsunk, sem cselekedjUnk , mint a' mivel itt kedvet , 
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találunk előtted - 's örök boldogságot érdemlünk égi: 
hazánkban. 

Vezesd el lelkünket a' természet kietlenült vidé
keire: lássunk ott levelerbiH kifosztott élőfát, szélvész
ben repkedő falev.elet és el"némult mezőt, mellyet· sen-
ki nem látogat, .-'s értsü!, meg, . mi lesz belőlünk,. mi-. 
után elfáradtak örömingereink - kiaJudt az életpr-óbák
kal küzdött tűz I,eblünkből, 's elhidegült körültünk az 
emberek világa. Szent Atyánk t ha kiolthatatlan vágy 
bennünk .az, melly földi dicsőségre ösztönöz; ba neln 
lehetünk el Jöldi jók nélkül- segits. bÖ"lcseségre, hogy 
a' IVlzdagságban szegények - a' tudásban vakok vagy 
babonások - a' szerencsében szerencsétlenek ne legyünk;·. \ 
hanem elégitsék ki azok 8' lelket, melly érettök epe-o t 

delt, fizessék meg a' törődést, mellyel szei'eztük. Ta~
tsnk lelkünket függetlenségében, 's keres.ünk lIagyob
bat, mint a' minek szerzése olly sollszor kerül vétkes' 
epekedésbe 's önzés kinjába , - ne veszitsük el örök
életünket az idő szemfényvesztésein... Sokszori csaló-o 
dásaink éreljék erős hitté: hogya' mit az itlő'emé13zt
het, lefoszlik a' halhatatlanság polg;íráról, 's boldogság ' 
nincs benne; az igaz bold<{gság kútfejét nem az idő · 
fakasztoIta, 's csak ls égi vándornak nyujt enyhületet. 
- Figyelmeztesd a' szerencse kedvelt jeit, hogy kevé-· 

. lyek ne legyenek; 8' felfnvalkodás' alázza Illilg' magát. . 
Mutasd meg minden szemnek az esztendők játékait, 
mellyekben a' gazdag szegénynyé lett, - a' másokat el
tapodók, elestek, - kik fenn láttak, utóbb porba csusz
tak kegyelemért esdekelve - hogy minden tudja meg
érdemelni szerencséjét- hordozni sorsát... Áld meg mai 
igyekezetünket. Őrizd meg az éjszakában is mit eddig 
kerestünk. Adj élet-bölcseséget, hogy vagyonunknak 
v~gyük hasznát az idvességre. Mutass élet-képet a' k~
dokkel borongó estvében is, hogy jusson eszUnkbe, .ml
ként a' halál vőlgye is, illy ködösen fog sötétlem -
's tartsuk meg bitünket , a' szomoru útra szövétnekül. 
Adj nyugtot ez éjen; de segits, előre békéljunk meg . 
ellenségünkkel, - tegrUnk eleget annak, kit megbántot-

. , 
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tunk, 'S ig")" ',mondjunk egyroásoak, 's kiv,ániunk ma~ 
gunlmak is - jóéjszakát ... Amen. 

1J. i'; Élet jókaI földi szevencsét várunk napjainktól sz. 
Atyánk I de adj lelki ~~öt,. hogy h~, néha jutalmazatlan mara
dunk.. is itt, mint a'. kik a' mennyei nagy tavasz magvát hor
dozzuk keblünkben,: sorsunk hiánya mellett is legyünk hitünk
ben csendesek, napjaink' alkonyán, 'S' akkor is midőn utós",' 
éjszakánk álmáb. szenderedünk. Amen. 

Szerda" reggel. 

BÖl'es, hatalmas és, szer,etetteD teljes, vagy - nagy Is .. ' . 
ten I' mert nem. hagytál egy időszakaszt is g'yönyörü~ 
ség nélkül. Reá ismerünk e~ Iiölcseségre és· hatalomra: 

I hol komor.an borong 821. ŐSÚ természet, mint ott, hol 
nincs ősz; dlerl örök tavasz viri!.... Egy éj sötétségé-

\ ben veszteglettünk, 's már eloszlott a' sötéts.ég's en")"
hül 11,' hült levegő. Hol az éj meghervasztotta,. a~ nap-' 
pal. visszabivni ·erőlködik az elvirult életet. , Naponként 
népetlenebbül a' mező, ném diszlik virág a' hantokon;: 
de egy dr év aratására viruM vetések ragyognak a~ 

. távolban. Hullnak 's keringve repkednek a" fákról sár
gult levelek; de nem örömest válnak meg- a' gyümöl-. 
csöktől, mel1yeket eddig gondosan rejtettek el zivatar 
előJ:.. Zúzos> dér uralg a' harmatos oldalokon ; de érll 
gerezdek kinálkoznak a' hervadó koszoruk közül. Imá
dunk áldásoknak Istene, Miveid szemJéletéből nyert áhi
tatos elfogódással imáduni\. Eszünkbe jutott: mennyi· jót 
téssz minden korral, minden belyezettel ez életben. If
juságunk napjait édes llsalódások szépitették. Magas el
gondolások é,kesitik az emberkert. Tapasztalás, hit és. 
feddetlenség, gyönyörűsége az aggott kornak, mint é~t , 
gyümölos a' még sötéten zöldelö ágaknak. Jó, vagy> és 
bölcs szent Atyánk, mert ha nem adod is minden ál
dásaidat együtt egynek, juttatsz. külön külön mindenik~ 
nek. Nem csak a' tav.asznak, a' bús> ösznek is engedsz 
derülést ; 's a' megvetett sOllSnak is mosolygó, órákat. 
A' szegénynek van' jó embel'e ki sorsábót részt vegyell. 
A' s~ülök sz,lmára örömet fűztél nagy kötelességök 

.. 
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nyugtalanságai közé; - 'SI annak, kil '8' környIIlelek el-
vontak az életnek e' sz~p darabjától- a' függetlenség 
örömeit engedted éldelm magányában .... Kel néha aggo
dalom lelkünkben, midőn látunk nyomorultat vIgaszta
lás nélkül vesződni; de tudjuk, hogy ~des Atyjok vagy, 
's vigaszt'ald meg öket - és boldogits minden benned 
bizÓkat. 

Nem aggódunk rajta: nyilik-e öröm s'zámunkrll> 
az élet szép mezején, . mert eltölt pillanataink kezesei 
szeretetednek. Ha sok maradt is következés nélkül M~ 
nézéseinkből 's reményeinkből és eltüntek mint korán, 
haló csecsemő a' szülői karokról, _ ha elenyésztek is 
mint tavasz virágai, mellyek nelD láttak öszi érést '~ 

- önt~rhek alatt ingó ágakat: a' mit birun k töled van, 
tóled származik minden Jó és tökéletes ajándék az egek
Ml. Megtermi minden föld a' maga gyUmölcsét, - 's ha 
nem is olly édest a' hosszas télben borongó vidéke
ke)\, mint · a' naplíevet únt hantokon tenemtményeid 
mindenütt áldásidból élnek; tehát mi is. Atyánk I A' lé
lek mondja: te tápláltál eddig; táplálj ez után is .. Ne
engedd égaljunkat elkietlenulni. Adj mindig a' tavasz
nak virágot, ~relö meleget 's enyhitö-árnyékot a' nyár
nak; és aZ ösznek - terhelt ágakat. Midőn' oem birjuk 
könyörületre az. esztendőket; és sok magnól keveset la-· 
karunk; annak a' kevésnek adj sükért , hogy melletre, 
mint ama csudás kenyerek mellett, elégedjék meg a' 
sokaság. A' köz jólét fénye sugározza be a' szenvedő
nép sötét útát. Szülessék Megváltó az anyagi élet ke
serU terheit enyhitni. ÉrleId meg korunkat minden szép . 
lörekedés eJfogadasára, mi inséget enyhit - személyt, 
vagyont bátorságosit, jólétet terjeszt: 's elvetni minden 
babonát és előitéletet, mellyek között egyik nemzedék 
a' másiknak adja által -a' népinséget... Mond meg, min
dennek, hogy nem hálátlanság sem tisztelet hiánya el
hagyni az útakat, mellyek eltévesztésröl ismeretesek" 's 
az elhuny,lak' botlásait kikeriilő unokák nem vétke'zD8k1.. 
Addig is pedig szent Atyánk, mig egy szerencsésebb. ~idék, 
ell.nul~ bölcsesége szépite'né mezeinJ,et boldogilaJ!á'; 
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népIInket : éltesd gyermekeidet oz esztondők' vidámsá_ 
glival. A' szebb jövö reménye szüntesse az érzelmek 
hánykódását. Legyen o' békétlenség sorsáig lenyomott 
nép csendes és munl{ás, türő és vallásos, jóga és ke
nyere hánlatlan,- igazságos reméDye biztositva. Tartsd 
meg e' papoknak, e' heteknek örömét, hogya' magvető 
csendes imájávál 's a' szüretező vig hangjával erősödve 
keletet és nyugotot . béjáró szellő mindenütt elmond
hassa: miként szereteted ből, hazánknak is vannak bol-
dog gyermekei!. A men. ' 

U. F. Nagy lslen,! munkájunk ml.' jelenben, de a' jö
vendöbe határozódik reInényünk. Segils ugy munkálnunk nap
jainkban, hogy bizvást száItlilhassunk áldott jOvöre, e' földön 
's az egekben is. Amen. ' 

, 

Szerdán estve. 

Nagy Isten I imánkat végezve 's a' nap terhei alalt 
elszéledett gondolatainkat rendbeszed ve : még egyszer 
végig gőndolunk javainkon, Js ime minden pontról biz
tosilásodat halljuk, - hogy nytlgodtan bocsátkozhatunk 
éjjeli nyugalomra; mert te vigyázni fogsz érettünk. 
Szent Atyánk! engedd e' hit ölében csendesen tölteni 
az éjszakát; mert lám hajlékainkhoz költözött a' nyár, 
áldásaival; d~ , a' tél meg7lavarja kivulről a' nyári de
rengés eket. Eles sUvöltések verik fel óránként a' sötét 
éjszakák csendességét. .. Kietlen és félelmes az ősz hosz
szu éje; mert a' természet más ég.ljra vette az eny
hültebb éjeket, éjszakán tél váltja fel már nappali nyá-
runkat. Az emberek, kikkel körül véve, iri-
gyek és gonoszak. Barátainkban biz halunk. 
Ellenségeink rettenetesek, mint.. . 
Fenn leng a' keresztényvilág ,frigyed 
nagy parancsolatja: a' mit akartok · . más tegyen ve-
letek, tegyétek azt ve(e - hogy ne emeljen go-
nosz kezet, 's ne tegyen biínös lépést más ellen; de 
a' . gonoszok sötétséget ,kérnek az éjszakától, hogy el
reJtsék a' veszedelem utait, 's egyik a' másiknak le-

• 
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gyen rellenetes, mint lappangó vad az IIrizetlen nyáJ
nak... Öröm itt nek~nk, irgalmasságnak Istenel hogy 
örszemeid soha nem szunyadnak. Öröm, hogy vé
getlen hatalom van kezedben: eltörni az erőszak pál
czáját, 's a' lermészet kedvellensége ellen hékés haj
lékot, a' gonosz merént.;e ellen hiztos menedéket tudsz 
mutatni. Megengeded hiszen néha az istentelennek vi
rágozni, elbocsátod a' gonoszt titkos. útain, hogy ön
veszlén tanulja meg 's tanitson 'mást is tőled lett el
hajlásának veszedelmére. G,ondod van azonhan, hogy 
veszszen el a' gonoszság ön útá,il, 's tőrbe viszed az 
álnokol. 'S azt, ki sajátot nem tisztel, meglátogatod,
hogy tartassél, meg a' sokaság; mert idővész 's emberi 
fondorság ellen te vagy oltalmunk, nyugalmunk és pai
zsunk. 

nn is erőtelen tévelygők vagyunk szent Atyánk! 
de nem kivánunk mást háborgatni; 's ha valaha okoz
tunk is másnak nyugtalan éjszakát, - ha ü'ztük is el 
felebarátunk szeméről az édes álmot, midőn megzavar
tuk házi örömüket 's csorbitottuk vagyonjokat '- nem, I 

óh! nem elszántságból tetLük. Tévedés vitt félre az e
gyenes útról ... , Bocsánat, irgalom tőled szent Atyánk I 
ltIinden gyermekeidnek, kik örömet képzelnek ' abban, 
ha mást keserithetnek - 's előmenetelt, lia m{.st aka
dályoznak: add tudto,kra, hogy az az öröm' keserüség 
vetése, 's a' ,mástól elrabolt nyugalom kinos lesz, mint 
pokol gyötrelmei. Add tudtokra: mer! nem hiszik, nem 
tudják minő veszedelem vár , reájok. Megcsalták öket 
érzéseik, gondolataik egybe zavarodla'l" értelm ök meg
homályosodott; de talán leteszik az ellenséges indula-
tot - midőn tőled értik meg akaratodat! ... Tudjuk szent 

, Atyánk l hogya' te különös figyelmed vezérlette által • 
eddig is sorsunkat a' sötét éjjeken, 's vezetésében nem 
fáradtál el. Nappal dolgaink folytában, éjjel nyugalmunk 
szempillantatain őriztél, ápoltál - légy áldott mo,sl és 
örökké, - dicsőitve tölünk és maradékainktóI. ' Öleld. , 
be gondviselésed karjaival ez éjszakái is. Öler~ .. llc o' 
meghóltakat, élőket és 3zületendökel : bogy as1Pok 

, 
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nJllgalma, leg):en' háboritatlan, 's idveziti} kegyelmed 
vegye körül azoknak alvóit; az élők enyhitően alud
ják által a' sötét, órákat, - kik ez ' éjen köszöntendik 
először ez árnyék ~letet., huzzanak örömet a' házakha, 
melIyekben elhangzik az első sirás keserve, 's egész 
életökben áldólag emlékezzenek visszlI az: éjszakára; 
melIy egy bóldog életnek tette sorsossaivá, ' és az 
anya, ki most {djdalmat érez: {elejthesse örömmel kín
jait, gyönyörködJve, hogy embert adott ,a' 'Vildgnak ... Tö
lünk pedig távolits minden veszélyt melly álmunkaf 
háborithlitná. Legyenek azok most' a' természet titkai... . 
ban, vagy emberek gondolatában _. távolitsd el, Iíogy 
megtartásunk dicsőitsen... Csak gondviselésed fe'dezzen> 
- megleszünk békülve sorsunkkal, bl!' többé e' földön' 
fel nem viradnánk is. Tarts kegyelmedben, mig felvi- , 
radunk, hogy akkor újulva dicsérhessünk - akár e' 
sötét csillagon, akár az egekben lészen az... Amen. . 

U. F. ~renny.i felség, vedd oltalmadba, a" jámbornak napil 
igyekezetét 's ártatlan -kinézéseit, hogy higyje el minden, lé
lek, hogy. kik igaz úton járnak, égi pártfogásban részesülnek;, 

• 's e' hit' gyümölcse legyen e' földön csendes lelkiesmeret" 's 
az egekben örök idvesség. Amén. 

, 
. , ' , , 

()sötUrtUkUn reggel. 

N~pot virasztál reánk sze~t Isten I' 's már vidáman ra
gyognak a' napsúgárok hegyeinken, de, hervadt faleve
lek 's hideg hautok fogadják azokat'; és többé nem 
hozhatják vissza a' tavasz elvirult vidámságát, sem a' 
nyár hévségét... Illy kietlen lesz az élet 'is, ha ifinsága 
e~?,szer e~v~~ult: 's .a' kies I!apok is' csak halálát szé
plllk, de oromeit ,VIssza nem hozzák!! A' mint köze-' 
ledik a' természet téli ' : kevesedik az öröm 
a' .. ~ezőkön 's a' szép napok is vándor madarainkat 
~oltlk fel enyhültebb ég ali! sietni. Mennek ök. Itt liagy-
Ják ú,nt fészköket ' s csak kis családukat viszik maguk
kal, ~ogy ~r?k nyár kellemében töltsék szép rendel
tetésok napJaIt. Te adtad nekik ez ösztönt szent Isten, I 
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ilfegtnnilottad az ég batáraira, bogy útat ne léveszs~ 
nek. Mutattál nekik bazát, melly bevesUlIl egUbket szá
mukra megenybitse. Vezéreld öket begyek és rónák 
felett, n' b~sszu úton. Nem iízi öket biuság, sem ha
szonvágy. Artallnn ösztönt 8dtál beléjök 's ök enged
nek. Bár fáradságos n' költözködés nyugtalansága" mi~ 
kor intnek a' pill8Datok, e~hagyják itteni hazájokat •.• 
Érzik, hogy 011 is viradnak számukra kies napok; merl 
olt is mint iti, gondv,iselésed alatt' lesznek... Ou is ö
römmel köszöntik a' reggelt, és lételök mértékében,. 
olt is boldogok. MegfoghataVlan Isten l ki Járhat végérlll 
bölcseségednek, ki olly csudálatosan adod kl teremt
ményeidnek örömIlket !? Elmulik tölünk is a' világ;, 
öröm és dicsöség" 's komor ösz' borul s0rsunkra; del 
számunkra is mutattál jobb hazál, hova .vágyjunk a' 
föld kedvetlenségei elől... Szivünk alatt érezzük is azt 
a' jobb világot. Vezérül adtad az evangyeliomot, hogYl 
el ne tévesszük a' messze útat. Elkietlenited néha sor
sunkat, hogy ki ne haljon lel~ünkböl a' szenl vágy, e~ 
ne csüggedjen törekedésünk. Erezzük még is szlmt A
tyánk, hogya' gólya az égben tudja az 6 idejét, és fi' 
{ecske és. _daru ,tudjdk mikor keY elmenni 's mi, nem min
dig itéletedet ... , A' testiség ingerei reá erősödnek a' jobb, 
akaratra. Kétségek támadnak az út felől 's a' várt haza 
boldogságárót - 's itt dideregjllk által a' bizonyos la-· 
vasz örömeit is. Bűnös ingerek ölik el a' nemes csicát" 
's nem virágzik fel a' hit plántája;' vagy ha fel, 's 
magvai hullanak is, kihajtásuk nem éri az egeket... A' 
legszentehb sugallásokat megvetjük, 's a" boldog Ka
nahán elöl visszasohajtunk az eltölt kedvetlenségekre., 
Ezért űz panasz panaszt halandó ajkakon, a' puszta 
életben; mert nincs szivünkben mindig hit, -nincs 
r~ményünkben a' szenvedéseknek kárpótló bazája" -
nmcsenek mennyei úlazók a' hervadó világok felettI! 

Kegyelemnek Istene! biíneinkért ne, mondj ' le VII'
zelésünkről. Ne engedd kialudni lelkünkből O' ,$IM)DI, 

vágyódást, melly a' nem egészben ismert világ láM! 
sejti, és v'árja l>eblünkben. Ko~máD~ozd oda érzé~eiD.~ . 
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ket, hogy oz!, • mit e' 'föld ig~zságos0!1. kiván, t~gyUk 
meg, mig az ido kedvez, - mIg nem Jonek el ÖszUnk ' 
munkátlan napjai. Midőn itt többet nem munkálhatunk, 
nem lesz öröm sem kies napok számunkra: segélj mond
junk le nyugodtan az itteniekről, és siessünk hitünkkel 
a' menny örök tavaszába; addig is pedig ne felejtsük: 
hogy ez az élet csak által útazó pályája egy jobb ha
zának, 's szeretnünk kell felebarátinkat mint azon egy 
út társas vándorainak. Te kötötted össze szent Atyánk, 
sorsunkban az innenső és tulsó életet, te vezetted szen
teidet a' szép pályán - légy nekünk is vezérünk ... 
Támaszsz köztünk tapasztalással gazdag lelkeket, kik 
erősebb hittel bejárva előre a' keresett hazál, vidám 
izenettel jöhessünk vissza, melly új ösztönt adjon a' 
kisértetek ellen. Szem ne'n tdt/a, fül nem Ital/otta azon 
világ ilicsőségét; de int felénk Jézus példája: e' leszen 
vezércsillagunk. Ne engedd kitörJődni lelkünkből a' meg
győződést, mikép ott is gondviselésed alatt leszünk, 's 
felderül az óra egykor az új vándoroknak a' hosszu 
éj után, midőn oda kell indulnunk ... MiI(y szép jelenés 
lesz az szent Atyánk I Isten! dicsőitsd meg a' hozzád 
sietőket. Azok is, kiket nekünk adtál, legyenek ott ve-
lünk midőn jutandunk országodba. Azokat kikkel itt / 
együtt éltünk,láthassuk meg ott, ha más úton érkeznek 
is oda. E' napunk is nehány lépéssel közelebb viszen 
a' nagy czéihoz ; ne engedd azért, hogy hiábanvalósá
gokkal, ?lellyek elv~lásunkat; vagy bünökkel, mellyek 
hozzád Juthatásunkat nehezitnék, terheljük szivünket ; 
hanem munkáljunk a' reánk bizottakban, mig nem jön 
el öszünk; mellynek kedvetlenségei 's derulései - in
dulóra sz~litanak. 'S ha ma lenne . e' nagy szempillan-
tat I !!.. Am legyen I maradjon ilt lelkünk sárfészke;
g?ndviselés~d alatt marad az, 's majd ' a' nagy tavaszon 
VIsszaleng ontudatunk e' kietlen vidékre 's ismét meg
~láljuk azt. Sz~nt Isten, légy vezérünk itt és azon úton 
IS, mellyet eddIg csak hitünkben jártunk meg. Amen. . 

U. F. Kegyelemnek Istene! rövid bár életünk, nagy kö
teles~jlgekel mértél előnkbe, 's dicső pályá~ meUy mennyben 
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végződik. Légy vezérünk . és. oltalmunk, hogy Iti hiven telje
sitve kötelességeinket, mmdlg Jutalmat érdemeljűnk 's nyer-
jünk töled; Amen, ' . 

Csiitiirtiikiin estve, 

E' nap tehát nincsen töhbé, Hűs éj borul nem soká 
munkás óráira, 's eltemeti azokat. ,Kegyelemnek Istene! 
te adsz nekünk napokat, hogy örüljün)t IéteiUnkön. Adsz 
eszközöket, mellyekkel éljünk embertársainknak, ma
gunknak és törvényeidnek - földi. és mennyei elhiva
tásunknak. Vannak hiszen kikre gazdagabb égalj derült 
mint hazánkra, 's boldogabbak is mint ml; de nem bot
ránkozunk e' különbségen. Vannak meglehet nekünk is 
örömeink mellyek nekik nincsenek; van hiány az ő ' 
boldogságukban is, mint a' miénkben; mert te minden 
gyermekeidet szereted, 's van boldogság a' szegény 
kunyhó' lakosa számára is, - csak értse rendeltetését, 
's úgy használja fel óráit, mint idvessége kivánja. 'S - . 

\ 
midőn napjainkat leéltük, . minden földi szerencse egy 
pillanatban elenyészik, mint az éjszakának bolygó tü
zei. Adtál azonban mindennek, mivel a' napnak 

• 

ségét fedezh,esse, cselédeit megenyhitse, 's hajlékba 
vonuljon idővész elől. , Kiterjesztetted kegyelmedet - lill . 

'erkölcsiség országa felett is, mellybe 8' világnak -mln~~"" 
den lakóit., befoglaltad. Nincs hijja itt gondosko'dásod-
nak, mert az evangeliurnot birnunk engedted, 's eveI 
gazdagabbakká tettél nagy népeknél, mellyek .nem is
mertek téged, 's a' Krisztust, nincs reményök. a' si-
rok félelmei ellen, sem vigasztalásuk a' keservek pil
lanataira. Miként sáfárkodtunk ennyi kegyelmeddel? I 
gondoskodtunk-e a' miéinkröl 's nem csaltuk-e meg 
öket bizodalmukban ? -'s a' mennyre szakasztott órák , 
nem tettek-e . rabjaivá a' pokolnak? de csak éreztük 
is-e, hogy . számot kell adnunk' minden hivalkodó ér-

o zetről, .. liilbli' gondolatról és bűnös tettekről?! ... Ie ludod 
ezeket szent Atyánk. Mi látjuk, érezzuk hogy sok,nap

. jaink tUnnok el nyom nélkül mint n' 'vizeknek bnb.o-
• • • 
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rékaI. M'egemlékezt1nk néha mindenr61 : elmult öröme
inkrIiI meltatlan lIzenvedéseínkröl, ft' világi fény ' és 
testisé~ kisérteteiről, 's mindenről, ft' 'mi örömet igér; 
feledve pedig ftZ intések , fenyegetések és igéretek, 
mellyek örökös hftzánkr8 emlékeztetnek" 's mondják, 
hogy lesznek pillanatok, mellyek 8' sirok sötét útján 
királyi széked 'eleibe vezetnek. . 

Ez az óra tehát mint minden napunk estvéje, le
gyen halálunk emlékezetének szentelve, hogy az est
hajnal hűs szellője hozza e~ mindig 8' sirokról kedve
seink emlékét, 's költse fel halálunk érzetét... Az éj 
magánya bivja lelkünk eleibe azt a'szomoru 'éjszakát, 
meUybe fo,g egylfor sülyedni napunk 8' sirhalmok me
gett- hogy minden napnak számadása töröljön le va
lamit nagy adósságunl,ból. Ime szent Isten! 'a' lélek 
kész - erősits, hogya' testiség hatalmát lerázva, lel
künk örök jussának hódolhassunk. Vezess el lélekben 
8' természet haldokló ágyához, hogy 8' mező kihólt 
pompája mutassa meg minden földi dicsőség hiuságát, 
's a' termést beadott 'élőfák megkönnyült ágai győzze
nek meg: mennyire könnyebbült a' lélek, midőn kiál
lott küzködései után lerótta pályája terheit; 's csal, 
szép életnek lehet ' szép estvéje; 's a' jól folytatott 
munkának könnyü a' számadása. Tanits hogy ne szám
láljuk napjainkat biineink szerencséjével, sem elmult 
gyönyörüségeink mértékével, 's ne ftZ esztendők alatt 
legörbült vénség őszült hajait vessük az örök itélet 
mérö-serpenyöjébe, hol úgy is ezer esztendő mint egy 
éjnek rövid vigyázás a ; '- hanem a' mit türtünk szen-
vedtünk: a' testiség legyőzött harczai, - 's hitünk , 
gyözedelmei le.gyenek mértéke érdemünknek, ereje re
ményünknek. ÜrökkéV81ó Isten I tekints alá dicsöséged
ből gyermekeidre, segitsd fel őket hitökkel magadhoz, 
hogya' szent elgondolásnak gyümölcse érjék meg az 
örökkévalóságra... Tudjuk mi azt Atyánk, hogy ha egy 
dicsőbb hon' igéreteiben határoztad is rendeltetésünk 
kifejlésé&, nem kivánod, "hogya' föld ártatlan örömeit 
veszitsük, esedezünk tehát áldd meg földi igyekll-
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""tunket. Ne engedd, hogy nval, a' mi jót tehettünk, 
eJkevéJyedjUnk; banem mint csendes éj az alvó termé
szetet - örizzük Jármállanul keblünkben annak nyug
tató érzetét : meg lévén győződve, hogy mit titkon te-
szünk, megfizetsz éretle nyilván. Ha kevés jót miveltünk; 
ne engedj kétségbe esnünk tudván, hogya' ki a' ke
vesel! "'v, sokat biz8Z .reá az egekben. Engedd, még 
mielőtt éj boritna el, végig nézni egyszer cselekede
teinket, bogy tiszta tndattal huny junk el mint a' nap 
midőn utolsó sugárt vet viszsza az e!hagyandó vidékre. 
Igy aztán tedd nyngalmassá az -éjszakát, széppé a' fel- _ 
viradást... Amen. j 

U. F. Bölcs Islen! Bizonyosokká letled gyerinekeidet, l 
hogy egy sincs elötted elfelejtve. E' hitnek adj diadalmat, 
hogy mindegyik gyermeked oltalmadban bizva, csendesen 
nyughassék, alhassék a' bekövetkező éjen :. ez után is. Amen • 

• 

Penteken reggel. 

Hatalmas Isten, édes Aty~nk l - hálálva fogadjnk e' 
napot, melly elűzte az éj sötét óráit. Körül tekintünk, 
's imé mindenütt e' költsönös küszködést találj nk : élet 
és halál, tél és tavasz, nappal és éjszaka küszködnek 
a' reggel fényénél a' haldokló természet ágya körül. 
Itt egy virág hervad, túl egy másik diszlik késő nyí
lásával. Itt leforrázvák a' nyár ékességei, amott gyenge 
zőldség hajt ki rövid virulásra. Lassu lépteivel észre
vehetőleg közeLedik a' halál kióJtani a' plántai életet. 
Sorsunk képét látjuk itt szent Atyánk; mert hasonló 
küszködés alá vetetted életünket is. Ifiuságunkban a' 
sziv édes harczai; emberkorunkhan az életgondok terhei; 
a' vénségben az élet és h~lál titkos küszködései za
varják nyugalmunkat - ostromolják hiWnket. A' test 
és lélek egymás ellen törekednek. Elszakaszt a' ha\!il 
kedveseinktöl, 's midőn ezeken feljül emelkedtUnk, az 
örökkévalóság és az idő osztakoznak felettünk. Az idő: 
hogy elnyerje testünk romlandó hajlékát. ... Az örök
kévlllóság : lelkünkért, hogy vissza vezérelhesso égi 

, 
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honába. Küszködés és nyugtalanság tehát mindenben és 
mindenért: a' föld örömeiért 's a' menny dicsőségéért. 
Itt áll előttünk Jézus, ki fájdalmak és méltatlanságok 
alatt esett el ; de a' kereszt kínjai lettek dicsősége kez
dete. ;Vajha mi is mindig ez úton jártunk volna, hogy 
'pályánk küzdés eivel érdemelnénk mennyei dicsőséget, 
törődéseinkkel világi előmenetelt - 's a' sziv' harczai
ban győzedelmet nyertünk voln,a; vagy ha elestünk is, 
sebeink mutatnák , hogy hivek voltnnk megbizatásunk
ban !,! . . . Szent Atyánk I megvalljuk ; mert érezzük, hogy 
e' k'üzdések reánk nézve n61!1> mindig voltak szeren
csések. Vigyázatlanulleptek meg a' kisértetek. Elham
vadolt a' vallás őrtűze keblünkben, 's nem volt mivel 
vezérfényt gyujtsunk a' megrohanási órákon. Védetlen 
lelkünkbe hatottak .az ellenség ostromai. •• Az örök
kévalóság bajnoka gyáván esett el az id.ő fegyve
rei alatt. ' 

Van még bizalmunk kegyelmedhez szent Atyánk! 
's könyörgiink, gyógyitsd bé sebeinket, hogy vigyá
zatlansagunk keseritö érzete enyhüljön meg. Segits 
ezután ra vigyázóbbakká, hogy máskor legyünk moz
dulatlanok hitünkben, mint Sion sziklája az imádott 
szentségek alatt - 's midőn boszantanak az emberek , 
bünre ingerelnek a' testiség ingerei, 's a' kevélység 
hazug igéretei: legyünk győzedelmesek. Gyözedelmün
ket koronázd meg bóldog sorssal , 's biztos remény
nyel. Ne ' engedd, hogy lelkünkbe férkezzék a' kinzó 
gondolat: mintha ez életet kietlenné tennék e' küsz
ködések; sőt higyjük el: mint szülö anya fájdalmát 
öröm kiséri ' kiállott szenvedéseinket. Segits legyünk 
független urai magunknak, és bátrak a' viadalban, hogy 
ellenség.ünk pirulva vonja vissza magát, - hitünk le
gyen mmdég erős , mint a' Dávid tornya, mellyben 
ezer fegyverek voltak letéve. Magunknak soha ne hi
~elkedjünk : legyünk engesztelhetetlenek tévedéseink 
Iránt; másnak pedig legyünk engedelmes birája, barátja, 
hogy összebonyolit az élet emberiársainkkal, 's 
boszüt kcsel'üsógot tUm Un)" logyen fogy-
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verünk és paizsunk szeret~t. Evel győzzük le 8 ' há:' 
ládatlant , 's az irigyet, lu bóldogságunkra vág)'ik, _ 

De szent Atyánk! boszut nyelni azoktól, kiket 
szerettünk, nehéz feladása a' szivnek ! nehé" 8UTelni 
o' gyUlölót. A' te kivánságod ez; nem értjük; de még is 
még is érezzük, szép törvény - 's. dicső les~ gyö"edel- . 
me. Legyen tehát! lemondunk mmden keservek boszus 
érzetéröl. EItUrjük 8' fájdalmat; de Atyánk t ne hagyj 
jutalmazatlan. Ez élettöl nem várjuk e' titkok felderi
tését; de tudjuk: vár reánk jobb éleI. Ott, öltözLesd 
győzedelmi ruháb, ki itt törvényeid mellett esett' el. 
Mindennek, ki jó cse.JIlWetekhen való állhatatosság
ban keresett dicsöséget, fizess meg örök-élettel. E' 
napunkon is tovább foly tat juk harczunkat ; mert mun
kálni fogunk testünkért és lelkünkért; de győzni is 
akarunk. Az igazság bajnoka Jézus, álljon melletlünk 
biztatásaival , - úgy is az ő fegyverével lépünk fel. 
Tedd hatósokká e' fegyvereket, hogy hitünk mindég 
gyözzön; 's az egész keresztény világot segéld e' gyö~ 
zedelemre , hogya' jézusi zászlók diadalma Il'igyen: 
országod terjedése. Hit, szeretet jutalmazz. a' nemes 
harczot, 's 8' föld mint Isten országa már itt alatt eny
hitse meg a' jntalomért méltán epedöket.. .. Amen. 

U, F. Mennyei sz. felség! Im földi gyermekeid kÜzde
lIek az élettel: türnek és münkálnak; de benned helyezell 
bizalommal. Adj eröt nekik, hogy győzzék le az élet szüksé
geit, a' méItallanságok érzelét é", a' halál félelmét is. Amen. 

Penteken estve. 

~ égezLük már e' nap foglalatosságát kegyelmedböl ha
talmas Isten! szerelmes Atyánk! ~ közeledik a' pillanat, 
mellyben a' fáradt kezek lerakják műszereiket. Az al
konyuló természet is teritgeti hűs lengésü szárnyait 1J' , 

szomoru vidék felett, '8 nyugvó hajlékokba h,ivu min
den állatokat. Tudjuk szent Atyánk, hogy' midőn az 
estalkony halovány csillaga aláragyog az üres mez:ö~e, 
nyugtot keres a' fáradt, 's álmot vár lankadt szemclrCt 
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e' gondolni lebben lelktin~ ele!be:. "al~o1! nyugtató 
les.-e minden lUJla"dónak éjjele? Tudjuk hiszen, hogy 
,minden testre álmot és nyugalmat igérnek az éj sötét 
·borongásai: de vannak nyugtalankodó indulatok, fáj
dalmas virasztások 's kedvetlen riadozások , mellyek 
sokswr keseritették éjjeli pillanatainkat. Azoknak fé
lelme most is leng felettilnk, mint szomoru felleg a' 
csendes mezők felett .... Oh mi bóldogok lehetnek azok, 
kik tiszta lélekkel és szándékkal jártak el napi dol
gaikban, 's nincs okuk félni az éjszakától; mert nem 
rémitik a' multak bünbödései, 's nyugtató öntudat eny
hiti nékik a' keserü poharat, - 's teszi könnyükké a' 
kereszteket.. .. Ez igéreted szépiti nékünk frigyedet, 
meIlyben van igéret, van fenyegetés is törvényeid 
méltósága mellett. Példát is támasztottál Jézusban és 
barátaiban , hogy legyenek jelül azoknak, kik méltatlan 
keservek alatt nyögnek; mert ök türnek nemesen, -: 
's édes volt szenvedésök, mert dicsőségedért kellett 
kiállni ok. N em érdemelni 's még is szenvedni, nem 
vétkezm 's még is bűnösökkel egy sors alatt lenni,
igazságos Isten! ez-e a' te akaratod?. Ezért kivánsz-e 
tőlünk áldozatot és megtagadást , hogy még is türjünk 
és keseregjünk, - epedjünk valóért 's azt ne találjunk?! 
Szent Atyánk I ne tudd fel lelkünk e' hánykodását. Az 
élet kétes környületei zaklatták fel azt nyugalmából , 
mint vészharau~ kongása az álmaiban boldogot. Igérted, 
és hisszük, hogy az idő nem mindig érti fájdalmainkat,'s 
könyezö vetésUnkről aratunk a' siron tül. N em is rende
leteid zavarták · meg nyngalmImkat; henem érzeteink té
velyg.ése; tnert sokszor vágytunk czélra fáradtság, vár
tunk Jutalmat munka nélkül-'s megcsalt e' hiedelmünk: 

Könrörgünk szent 'Atyánk! értsd meg szivünk kinzó 
gondolatmt, mellyek között hánykodik hitünk és remé
nyünk. Derit~d fel a' bús gondokat, hogy lássunk atyai 
tokéletességeldben, nappalainkon 'és . éjszakáinkon is
~le!Unkhen és halálunkban; e' föld-hanton és az egekben 
lS... Ismerkedtess meg minden lelkeket rendeItetésökkel, 

. .. Uulnt az elmuló rövid álmokra komoly való derul az 
• 
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i dő határain túl, 's itteni könyhullatásaink nyomán dI
csőség aratása fog kihajtani: hogya' hitnek barálja el 
ne cSiiggedjen a' nehéz úl terhe alatt. Tudjuk bogy 
ama látatlan ország igérete kevés lelkeket szokott moz
gásba hozni, 's a' jámbo~ ,?ár ez . élettő.1 is várja méltó 
jutalmát. Jutalmazd tehát Itt IS annyira, mmt atyai czélod 
természete szenvedi .. SzáIlitsd a' jóra törekedő lelkekbe 
meggyőződés~l, bo~y a' jó tettnek, enyhitő jutalma, 
onnak tudása IS, ba Jót cselekedtünk. S ezt sem indulat
barcz, sem emberi gonoszság el nem rabolja. Ez kin
csünk és koronánk.--

Olt van a' halandó embernek szice, a' hol a' kincse; 
mulasd meg bát: mi vár számunkra országodban, bogy 
előre költözzünk oda lélekben; -- tegyük meg itteni 
tartozásunkat ; de oda függesztett szemekkel, hogy el 
ne téveszszük az örök czélt. A' kinek lelke tiszta és 
nyugodt, mint fellegtelen éjszaka: ne engedd Ineghá
borittatni nyúgalmát , 's jó tettei ragyogjanak tisztán 
8' sötét pályára.... Anyagi kincs, családi öröm, vagy 
bár mi legyen a' föld ártatlan öröme, add meg azuknak, 
kik érdemlik: hogy erősödjenek hitökben , megemlé- ' 
keztetvén egyszersmind hogy az illy örömök is~ mint 
ifiuságunk boldog álmai, ha egyszer elmultak, többé 
vissza nem térnek. 'S ha néha előkerül is az érzelgés, 
kimarad az enyhités öröme, -- 's az elhunyt napnak 
nincs többé szivárványa. Segélj most és örökké: hogy 
tiszta lelkiesméretünk adjon csendes nyugtot éjjeleinkre, 
's e' kincsünket soha el se is veszitsük. Egész éle
tünknek legyen jelszava igéd, reménye igéreteid, 's 
bizodalma az örök dicsőség ... E' hitben teljék el tőlünk 
ez éjszaka is, 's a' reánk derulő reggel találjon ból
dogságunkban. Ama nagy reggelen is pedig, meIly 
velünk együtt századokat költ fel alvó lakóival -- ne 
bagyj vigasztalás nélkllll!! Amen. . 

U. F. Bizonytalan bár minden a' földön bizonytalan B' 

bekövctkezö éj' sorsa is, sz. Isten! de annyi 'bizonyos, ~ogy 
te atyánk vagy, 's elég ez nekünk. E' hitre eloszlik félebl'ünk, 
's békült lélekkel . ajáljuk magunkat ez éjre is gondviselésedbe. 
Alyánk légy velünk 's oltalmazz. Amen. 
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Szolobatoll reggel. 

Felség, szent Isten. Im el ödbe borultak gyer
kiket az áhitatosság vezérle ide, hogy hálát 

adjanak' a' ,megtartásért , meUyel az. elenyé~zett éjről 
is megdicsóitetted magad, - hogy ml tovább IS orvend

'hessunk életünknek. Vesztett ugyan 'a' természet a' maga 
ékességeiből, 's hUves szellők repitik a' sárgult fale
veleket, - nem keres már gyönyörüséget a' természet 
barátja az elvirult vidéken, de adsz enyhitő érzetet 
mezőink gyümölcséből, mellyért munkáltunk és imád
koztunk. Megengedted, hogy gyönyörködjünk azokban, 
mikben az ősz béadta az esztendő tartozását a' baráz
dákon: mellyek felitták az elhullott verejték cseppeket... 
Gondoskodtál: hogya' munkás ne ehez zék meg; 's a' 
tunya szégyelje meg magát, midőn visszate~int elvesz
tett napjaira, mellyek többé viszsza nem tér.nek. Szép 
a' munkásnak, javaiban gyönyörködnie. Nincs\gyönyö
rüs ég , melly felérne e' szép örömmel. Elenyésznek 
hiszen Jízok is, mint minden földiek; de jól esik, hogy 
tudhat juk akaratodról miként: "a' munkdsnak a' jutalom 
nem ,kegyelem; hanem tartozds" . .. Igazságos Isten! most 
értjük miért akartad, hogy munkáink jutalmábóléljünk. 
Most értjük mi~rt nem szereted a' tunyát és igazság
talan keresőt; 's mezej ök puszta, - sorsuk bizonytalan 
mint az idő borongása, az ősz fellegző éjjelein! -
Mpst értjük, miért néztél a' teremtés végén gyönyör
ködve a' világ,ra, mellyet teremtettél. Megengeded-e 
nekunk is: hogy majd midőn életünk estvéjén vissza
gondolunk eltünt örömeinkre 's tetteinkre: gyönyörködve 
szemlélhessük azokat? Lesz-e okunk belső meggyő
zöd~s szerint sohajtanunk:. ha még elói kezdeném is, 
megmt ez útat kellene tartanom ?! Lám minden hét ha
nyatlása előnkbe hijja e' gondolatokat és kétségeI,et. 
Szent Atyánk! te ott léssz mellettünk a' halál és feltá
madás óráin .js, 's kezedben lesz érdemünk mérlege. 
~ótold ke~yelemmel fogyatkozásinkat , hogya' nagy 
Itélet meg ne emészszen ... 
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Addig pedig légy napjainknak oltalma , érzolme
inknek vezére, hogy el ne tévedjUnk a' keresztény llit 
és remény úl/lról. Adj kedvet a' reánk biz.oUollhoz _ 
dolgaink jó kimenetelével , hogy élhessünk javainkkal 
gyönyörködve .• ' nap alaII. Tedd tartóssá illy örömünket, 
's állj ellent, hogy aZ el ne kevélyilsen. Győzz meg 
minden lelkeket, hogy ha csak gondtalan éldeletben 
kerestük a' föld szerencséjét, elenyésznek örömei mint 
8' pásztori hajlékok a' . mezőktől , 's pusztán ~"rad 
utánok lelkünk is, mint leveleitöl megfosztatott élő fa' . , . 
- és ' 8' mit kevélységünkben vesztettünk, nem kél fel 
többé mint a' , mez ö viránya, mellyen már átmentek aZ 
ösz fagyos éjszal<ái. . • Juttasd eszünkbe: bár milly dús 

. örökségek birtokosai voltunk a' földön, jövevények va
gyunk az égben, ha csak azokr.a volt gondunk, mik 
elmúló napol, és hetek számára gyüjtenek édes pil~ 
lanatokal. . . . • ' , 

Szent Atyánk! nem adhatsz ugyan mindennek földi' 
gazdagságot; mert nem is minden birná el a', földi 
szerenesét; de annyíl adj még is, hogya' ki ..munkás 
volt, ne éhezzék, - ne legyen csufja másoknak, sem 
neved káromlás 1I"hitleneknek"kik nem ismer,ve téged.et, 
azt mondják az ügyefogyoUról:, nincs lste/~, ki al/I/ak 
gomb'át viseb'e .. " Annak, ki bordozta a' n~'ár hévségét, 
juttasson enybületet aZ ösz. A' ki munkált ifiuságában, 
vegye hasznát vénségében, Tarts meg édes eg~beköt
tetései.nk körében, bogy legyen szép számunkra is az. 
élet. AId meg e' napunkat> hogy rendezhessük el -há.,. 
zunkat, 's tégylink jót ~ hogy ha ez lészen js utosó 
szombatunk ; készületi en ul ne találtassunk... AId meg 
az ősz késő munkálódását, bogy őrizze meg hiven a' 
reá bizottallat : 's a' reá újulandó tavasznak legyen 
miből felkészitsen egy esztendöt. .. Vezesd figyelmünket 
utosó végünkre , bogya' mint akadoz a' plánta-éle! 
körültünk: gyengüljön a' föld szerelme kebJllnkben, 's 
érleljük kifejlésre az örök tavasz csiráját. És hal. Junk 
ne csak földi szenvedéseinket szüntesse meg, de örök 
dicsőségre is vigyen. Élőknek és holtakna/<: birájlll .. 

• 
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akkor rajtunk, most azokon, kiket e' reggel vég el
szenderUlésben talált - légyen kegyelmed örökkön ö
rökké Ill.. .. Amen. 

u. F. Gyorsan mulnak életün~ napjai, 's magokkal ra
gadják 8' munkássági idöt is. Atyánk Istenünk adj segedel~el, 
hogy az elsietll hetek folytában gazdagodhassunk 8zon kIn
csekkel, mellyek szépitik élelünket, halálunkal és feltámadá
sunkol is. Amen. 

Szombaton estve. 

Nincs hát e' hét többé birtokunkban! I. Leéltük már 
óráit; de ez utó perezeket neked szántuk szentelni
szeretetnek Istene, kegyelmes Atyánk a' Jézusban!.. 
Néked legyenek szentelve a' még hátra lévő pillanatok, 
a' leéltekért. A' munkába fáradt természet utolsó vidá
mabb napjait éJi, 's éjenként megjárja a' tél az elhagyott 
mezőket. Mindenfelöl intő jelenések vesznek körül, 
mellyek e' hét eJllUnyásában mérr illetőbben hatnak lel
künkre. A~ eddig népes mezőkön ülő haJlgatarrs,ig, 
sirunk némaságát juttatja eszünkbe . 's e' hetünk le
folyt órái beljebb lépiettek halandóságunk sötét völ
gyébe. .. Egymásra hullanak 8Z emberek, mint 8' fák 
leeső le~elei. A,' magas czedrus mint a' törpe fű, en
ged az időnek 's huJlátjn I,ellemét. Mit emberi kéz mi
velt is, e' sorsal van környülvéve. A I felhőkbe meren
gő hajlékok és a' kunyhó is, - mint annyi hangya
'fészek, ki vannak téve az időnel<. Ha csillagok közé 
helyezzük is büszkeségünllet: lefoszlanak a' képzelődés 
Bábele\. A' hatalmas tettek, mellyek népek és biro
dalmak felett lármásan vonultak el, mint erőlelen so
hajtás, 's a' nagy dicsőség mint gyermeki buborék:
csak egy percz van születésök 's haláluk Jrozött. lilit 
magával hozott, el is viszi a' bujdokló szerencse . .. 
~eret~tnek Istene! ezért adtad-e keblUnkbe az élet erős 
~zerelmét - és törekedést, hogy reménylve és csalódv8 
Jussunk partra, 's még ls oda semmi se kisérjen el , 
abból, 8' miért epedtunk - vesződtünk? I Hál minden 
billbanvalóság!l .. De itt halljuk szódat: porok és jIlJmi)"k 
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bölcseség- e lsten ellen tusakodni l? nem is ellened' nyil
nak 'ajkaink" l\lag~nkk~l akaru~k számolni. lila egy 
hetet végzünk be; s kozelget a nagy óra, útó szom
batunk bucsu ' órája, II - Vajha elértenök 8Z intést, és 
akkor önként bomlanának fel az élet kötelei, 's mi 
tartózkodás , vonakodás nélkül követhetnők sorsunkat. 

Szent Felség I felrázzák lelkünket e' sötét gondo
latok , e' munkás hét utolsó estvéjén ... Esedezünk ne 
engedd elcsüggedéssé v.lltozni a' komoly sejtés:ket; 
hanem fejtsenek ki magas törekedést , mellyen a' föld 
porából hitünk' felemelkedhessék, Ne engedjünk az ér
zékiségnek, melly árnyékként lengi körül a' halandót, 
nem hagyván egyebet maga után, mint pillangó szár
nya fény-porát. De nem is a' földi szerencse súvár
ványában lépett békére az ég a' földdel; banem a' vallás, 
fényes igéreteiben ! Amaz elmulik , mint midőn zivatar 
űzi a' fénylő felleget : ez örökös követe az örökkéva
lóságnak az idő birodalmában, hogy pártfogolja a,z. 
igazságos reményeket. Tanits meg, hogya' lélek ká
rával a' testet ne szeressük; munkáljunk a~ életre, 
imádkozzunk a' halálra : úgy is mit sem ér végórán
kon ha sok kincset birtunk - sokaknak parallcsollunk. 
A' sok kincs nem hevili fel a' sir hideg kebelét, és 
imádóinkból alig marad néha egy háládatos, hogy -Si,. 
runk at megkönyezze : Js különben a' forró könyek is 
megfagynak ott; mert ott tél - ott örök hideg van ..... 

Szenl Atyánk! ne engedd felednünk, ' hogy oda 
készilnek hanyatló heteink ; mire tehát a' kincsek, 
mellyek vétkes erőlködéshe kerülnek , ha a' gyengülli 
kezek csakugyan nem birják végig kitartani ,a' küsz
kÖdést, 's elejtik a' világot mint őszi 80' a' rajta fe
lejtett gyümölcsöt. Addig pedig a' békövelkezö éjet 
tedd. nyú.galmassá mindennek, ki segitségül hiv, 's aD: 
nak IS k, ezt nem teheli. A' csecsemőt ki most éJ. 
első szombat-estvéjét J ringasd édes álo~ra az anyai , 
keblen, melly fájdalmasan viraszt egy titkos jövend/) 
reményében. " Az ifjUI midiID belé kábul az' érzéki 
éJdelethe , ihlesd 8 ' menny malaszt j var , hogy el nO> 

\ , 
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jlllszodja öröl,ös szerencséjét; hanem értse meg: mikénl 
8' testiség' igéretei , midőn örökös örömet igérnek, ha-

l! zugok és csalárdok. . . Azoknak kiken élet-gondok , 
családok sorsa csüng, adj enyhitő érzetet, midőn az 
övéik től körulvéve piheni k héli törődésöket , 's adj 
kárpotló sorsot a' gondos tünödésért Js a' gyermek
nevelés édesen nyelt ' keservei után. Azoknak, kiken 
már az élet és , ösz idő megnehezedett, nyisd fel a' 
menny' dicsőségét, hogy legyen ösztönük vég-estvé
jöket neked 's lelköknek szentelni... Gyujtsd meg a' 
hit szövétnekél, hogy ' legyen vezérül a' szenvedöknek, 
mint késett úlasnak: a' .mezőnek tüze 's a' virasztó
nak ablaka .• Szent Atyánk! kik itt állunk, 's kik egye
bütt sohajtnak is hozzád, öleld magadhoz, hogy legyen 
!I1indenik hóldog .. '" Amen. 

U. F. Kegyelemnek Islene ! Az éj csendes pihenése éde
siti meg minden napnak örömét és szerencséjét, 's az élet 
maga sem bőtdog, ha uló estvéjén nem adhat idvezitö nyu
galmat. Sz. Atyánk, nyugtass meg testben 's lélekben: ez h.
nyallott napullk estvéjén, 's ulosó sZ()lnbalunkon is. Ameu. 

, 
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, , 
'Iétfön 

napjaink , de nem kegyelmed karjai nagy 
Isten j Atyánk a' Jézusban! ki gyermekeid releu e' 

,napot, "". hetet megújitottad , hogy ki ne törlödjék lel
kükből ~ megll'y~.zödés, melly mind ez ideig vezér
gondolatja voll l hitl)llknek , miként te fJaf}!/ feremlóllk , 
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