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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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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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gOlldviseMnk , édes AIgdnk és mindenIJnk. Érezzük ls 
hogy ez órával új sora kezdődik munkáinknak és re': 
ményeinknek, - örömeinknek és szenvedéseinknek 's 
meglehet bűneinknek is. I(i leszllnk téve az idő ~i
szontagságainak, 's az emberek gonoszságán ali ; de 
meglehet szerencsés pillanatok is várnak, csak hogy 
mellyik talál, 's mili ént fogja meglepni lelkünket, ha
landó szemeknek most láthatatlan. Ez egyet tudjuk: ha 
jók leszünk, történjék bár mi - csendes lesz szivünk 
mint békés hajlék nyú gal ma öszi viharok között , ~ 
's ha roszszak?! úgy nem lesz nyugalma lelllünknek , 
elkerül az édes álom, - 's nem lészen a' földön többé 
enyhület számunkra, - 's a' sors ollykori derülése ha- • 
mar múlill, mint az ősz hosszu éjekbe sülyedő nap
polai. Oh bár jók lehetnénk" hogy ez hetünk utó est
véjén nyug'odtan nézhetnénk vissza a' leélt napokra, 's 
a' visszaemlékezés örömek et és jótetteket állitima e
lőnkbe! - E' szép elgondolások között lépünk szembe 
e' héttel szent Atyánk! te rhindent megtettél hogy e' 
rövid élet napjait lelkünk (hasznára fordilhBSsul,. A' 
'természet haldoklása mint fDigyed törvénye is int, hogy 
mint öröllkévalóság sorsofai ~ napjainil hánykódásai közl 
nyugalmat érdemelni siessünk a' hosszas éjszakára ; mert 
napo'nként rövidülnek öröm óráink, 's velek együtt az 
élet szerencséje. Mit ifiuságunk napjain türni és ör
vendeni birtunk , nem birja az életgondoltba görbült. 
férfiu. Ennek ter he alatt roskadoznak a' vénség resz
kető leptei. Kifogyunk az időből. Minden hét újulva 
int a' nagy útra. . . Szent Isten! erösitsd a' Mn~orgó 
lépteit, hogy a' hosszu pályán el ne essék. - Es te 
bóldog halandó! ki 81. idvesség kincsével rakodva jut
hatsz égi hazádba - áld meg a' kegyelem 'munkáját; 
melly kormányozta járásod, és sohajts imádólag az 
egekre! Leszünk-e mi e' bóldogok számában szent < , 

Atyánk I munkássági napjaink 's lörekedésünk (eltudat
nak e ott nékünk? nem tudjuk; de könyörglInk , add 
tudtunkra atyai czéljaidat, 's azok mellé erőt , hogy 
mit idvességünk 'kiván, teljesithessük. -
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Rövidek, de drágák lesznek e' napok. Segélj, hogy 
szorgalmunkkal pótoljuk a' rövidséget, 's a' szerilIt , 
mint rövidUlnek 's velek lélek zet Unk is: terjeszszUk 
messze a' hit karjait, hogy e' romlandó sárfészekhől 
kinyujtva, örökkévaló hazánkat's tégedet is beölel
bessUnk... Midőn mennyei erőért könyörgünk, hallgass 
meg 's terjessze d ki e' kegyelmedet a' föld minden 
gyermekeire, mindenütt szorgalom, szentult igye-
kezet és díszei az ember földi éle-
tének .... A' 's tévelygések-
nek ne a' valláson: nehogy az 
ember rólad, dicsőségedről , és saját 

.. Ne legyen soha uralkodóvá a' nem 
tiszta szándék, és sem népek sem magánosok felett el 
ne törjék a' hit pálczája. Legyen az, földi szeren

_ csénknek támasza, - mennyei örökségünknek mértéke. 
A' ki nem tisztel tégedet, nem figyelmez köte

lességre, nem hecsül sajátot : ne legyen hóld9g té
velygései között. Ne legyenek megelégitök napjai, sem 
nyugtatl1k éjjelei. Jelenj meg nekik frigy-kötési mél
tóságodban, hogy értsen ell meg. Jelenj meg mindennap, 
- minden éjjel, mig hozzád hajolnak, megismerik di
csősegedet; megtanulják hatalmas dolgaidat 's megta
nitják a' nyomukba siető, nemzedéket is nevedre 's az 
idvezitő igazságra : ki Is/ent nem fél, nem leszen ból
dog . .. Lesz-e e' szép reménynek teljesedése? I Szent 
Isten! sokak és végére mehetetlenek ~z embereknek 
tévelygései; de nagy a' te törvényeidnek is ereje a' 
sziveken, mellyeket hit ihletett, 's hiszszük: lesz e' 

_ földön is egykor uralkodása a' világosságnak a' sö
tétségen. Ha lIJi talán nem érjIlk is meg e' szerencsét, 
legalábh e' meggyőzödésllnk maradjon jelUI rajtunk , 
hogy helétartqztunk a' szép országba; 's emelje lel
kün~t ma~as tettekre, mellyekröl felérjllk a' dicsöség 
hazáját. E lészen föörömllnk, melly hitUnk szerint 
megmarad akkor is, midön a' világtól nyert biztalások 
megcsalnak. . . E' hetunk sorsát tudni vágyunk szent 
Atyánk 1 bocsáSfl el szined e,lől megnyugtatva, hogy 

-
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megadod óránként segedelmedet, - 's ha nem Igérsz 
is világi szerencsét, meg leszünk nyugodva ha téged 
birhalunk , - 's könnyük lesznek kötelességeink is e' 
hitünk örömében. Amen. 

U. F. Sz • .Isteni frigyed mondja : elmulik a' világ 's an
nak " dicsösége , d? ~' ki akaratodat .. teszi megmara~. Adj se
gedelmet hogy mIdőn Iatjuk koruItunk enyészni a' "természet' 
örömeit, erösödjünk akaratod teljesitésében , 's szerezz.ünk ma
gunknak olly örömeket, és dicsöséget, mellyeken az idő ha
talma eröt nem vehe\, 's el is kisérnek az örökkévalóságba. 
Amen. ' 

Hétf Un estve. 

Légyen hála, dicséret és dicsöség néked szent Aty.ánk 
nagy Isten I ki e' napnak lefolytában gondviseltél min_O 
ket, megadtad napi kenyerünket, 's megőrizted lél
künkben a' hitnek reménységét . .. Csak egy rövid nap ' 
volt ez, 's ime már egy hosszu éjszaka merült "fel, ' 
hogy ha elhunyt a' nappal dicsősége hegyeink en : ál- . 
talvegye egy félvilág kormányát 's munkátlaiiság nyu
galmába sülyessze az elbágyadtat. - Oh minő únalmas 
a' hosszas éj annak, kit nehéz sors veszen körül haj
lékában. Kit sirások és nyögések köszöntnek az est, 
alkonyában. Rövid nappalnak hosszas éjszakája. Itt tehát 
a' világi dolgok ingatagságát látjuk? I 'tartós bánat kiséri 
a' rövid örömöt. Sorsunk csillogását sürü sötétség váltja 
fel! - Megfoghatatlan vagy szent Atyánk. Titkos útakon 
vezeted sorsunkat, mint a' vizeknek folyását, de még 
is a' jámbor, ki hiszen's tud remélni, rövid ör!lmeivel ' 
könyebülést szerez az utolsó elválás órájára;'s a' hosszas · 
kedvetlenségek megőrzik szivünkben az örök éle! re:' 
ményét, mint borult tél az ősz ' elhullott magvait ~s 
könyeink nyomán hitvirágok kelnek ki. Ám sötétüljön 
korán életünk éjszakára, azt az éjszakát is általvir.s§zlj/l 
kegyelmed.. . V égnyúgalmunk hazájába a' iiirbillmok 
éjjelébe b~~üt tehát a' hit 's felmelegiti hideg ~ebl,öllet, 

• hogy ne olJék el a' mennyei csirát , melly mlDt mus
tármag nagyra nevekedjék az égi reggelig. ' IrlÓllft' 
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nélkül tekintünk már hideg országukba ; mert édes Atyn 
szánta azt gyermekei számára! Szent Atyánk be jó 
vagy te, bogy kiszépited számunkra azt a' szomoru 
éjszakát, 's előre békéltetsz vele az ősz busongó nap-

"' jaiD .... Teljenek hát bár miként napjaink, ott áJI pályánk 
felett a' bit és remény csillaga, vezérü!.... Csak tud
nók mindig érzeni a' nagy leczkét's bűnös gondok ne 
boronganának a' különben is titkos útra! I De érezzük, 
hogy az életbezi bünös ragaszkodás többször nehezi!i 
a' nagy órára gondolást. V élkes vágyakba sokszor so
dort az élet, 's érte be nappalainkat vigyázatlanul az 
éjszaka. Lám e' napunkon is tudtuk, hogy nem soká 
tartanak a' munkássági órák, 's meglehet, még is ma
radtak el dolgaink, melIyekre többé nap nem derül 
~ogy fllvégezhessUk. 

Ha vannak is ' illyenek SZCflt Atyánk, ha elmuJik 
is már rövid nappalunk , újitsd meg az alkalmatossá
gokat, hogy ismét mivelhesstik azt, a' mi idvessé
gUnkre való. Azon vágyokra és kinézésekre , mellyek 
bet.öltve ~csak hiuságunkat nevelnék , nap többé ne vi-

, radjon. 'Hadd temesse az idő sötét sirj ába , feltámadni 
ne engedd. A' mit jó lélekkel és czélra végeztünk, 
áld meg sikerrel, melly legyen a' szent és . kegyes 
élet' eszköze. Tartsd mindig munkásságban bennünk az. 
erőket és tebetségeket, bogya' mint mulnak és rövi-

. dülnek napjaink, erősödjék törekedésünk, mig ki nem 
fogyunk az, időből, 's el nem enyésznek az alkalma
t~sságok. Es soha ne feledjük, miként életünk több 
pillanatai telnek el biábanvalóságban; basználjuk hát a' 
kinálk~dó órákat. Ttindérkedő örömeinket 's futó gyönyö-o 
rUségemket ,ne imádjuk, eszünkbe vévén, hogy mindig 
üresen. marad közöttök a' sziv, elégületlen a' lélek. E' 
már leJá~t napunk terheiért adj jutalmat, legalább az 
ö)ltndat Jutalmazó é~zetét : h'ogy eljártunk a' bizollak
bab.... Hosszu az éj melly felénk közelget. HOFSZU és 
sok alkalmatosságot adhat a" gonosznak' de örlelked 
vi~ág08ilsa fel f e~öttök 'a' homályt, hogy' De találjanak 
rejteket, melly titkot lengjen bünös szándékukra. . 

• 
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Mi ezt igy hisszük és reméljük is szent Atyánk, 
's o' nyugods.iggal zárjuk el magunkat a' világtól, 
szomszédainktól és minden emberektől. Ne engedd, 
hogy valaki ' csúfot úz zön h~zalmunkból, 's szabadságot 
vegyen magának, . feleharátJát ~yugalmáh~n háboritani. 
'S a' nyáj, melly magát reád blzva hunylk el, őrzésed 
olatt legyen nyugodt. Midőn felébredtunk, örömre nyil

janak szemeink. lrd bé kitqrölhetetlenul lelkünkbe, hogy . 
egész földi életünk egy röviden borongó öszi nap, 
mellyre hosszas éj vár, hogy annak az éjszakának 
únalmát enyhitse annak tudása, hogya' rövid nap nem 
mult, el hiáb an valóságban. Győzz meg minden lelkeket, 
hogy rettenetesek a' hosszas éjszakák, enyhitő gondo
latok és érzetek nélkül, 's illyen lesz az a' vég-éj is 
azoknak, kiknek koporsójára, kinzó öntudat zára ne
hezedik - hogy ezt előre tudva mindenek tartassanak 
meg.... Addig is, mig az a' nagy éj borulna rel\nk" 
- jámbor kereszténxek, hittel teljes halandók l! e' 
napra boruló éjszakában alugyunk nyugodjunk félelem 
nélkül, az égnek csillagai, 's felettek a' legjó'bb Atya 
viraszt éreÍlUnk I ! I Amen. • 

, U. F. Szent felségi kietlenné telted hiszen a' hanyatló 
természetet, de nem hagytad örömtelenül a' napokat azokra I 
nézve, kik házuk körében vagy öritudatuk nyugtató érzetében 
megelégedetten élnek. Részeltess minket is illy szelid öröm
ből, hogy az tegye kellemetessé a' reánk boruló éjet, 's e
gész ' életünket. Ammi. 

Kedden reggel. 

"egint látjuk világodat nagy Isten, szerelmeS Atyánk! 
Hideg bár az őszi harmatos reggel, 's öszvevonulva 
váqák az ég madarai, hogya' nap enyhitő sugárai eról 
vegyenek a' killÜlt vidéken; 's még is szép, szemeink
kel látnunk a' napot!. Kiszoritotta a' kietlen ösz á' mun
kást a' mezőkbö!; van még is e' napra tenniya!ónk, 
vannak kötelességeink, mellyek az estve félben ma
radtak. .. Nem terüh ha te akartad-igy.lIIulékonyok ~1.JI · 
napjaink; do az e!muló óráknak is vannak !erhQ; ~ 
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kötelességei ··s egész életünl>ön i~ r,ajta e' rovatal. 
Rövid ma"a is az élet, csekélyek a büntelen termé
szet szüks"égei; de sokaknál vagyunk boldogabbak, so
kaknak elkötelezettjei. Azokért i~, kik nem munkálhlit
nak nekünk kell munkálnunk. Ert jük rendeltetésünk e' 
kivánatát szent Isten I miként, nem csak magunkért, ha
nem másokért is élni kell... Kedvetlenségek , nem ér
demlett háládatlankodás keseritnek el néha, 's még is 
szép ellíivatás, másért is élni... Szent Atyánk! imádunk, 
hogy nem alkottál minket úgy, mint a' plántákat, hogy 
egymásról nem tudva viruljunk el egymás mellett; ha
nem édes viszonyokba fontad sorsnnkat 's édes köte
lekkel kötöttél hozzánk másokat, kiknek társasága csak
ugyan ád néha boldog pillanatokat ... Sokat tesznek hát 
ők érettünk, midőn e' különben . borongó életet deritik 
számunkra; tehát nékünk is tennünk kell érettök... Mit 
közügy vagy személyes érdek bizott reánk, szent kö
telesség ... Imádunk szent Atyánk! hogy e' napra is meg
újitád ,egybeköttetéseink örömét. Terhek kisérik ez örö
möket; jól esik még is, hogy láthatjuk ismét, a' kikért 
munkálnunk kelJ... Jól esik, ha valakinek tudunk örö-

I möt szerezni a' nap alatt. Szeretjük mi őket, ha ők nem 
mindig egyenlően szeretnek is... Voltak ugyan perczei 
az életnek, meIlyekben bizodalmatlanság zavarta lel
künllet, vagy a' terhek igen megnehezedtek vállaink on; 
de a' szent köt,eleket elszakadástól megőrizted. Midőn 
'liiagunk nem érdemeltük : azokért, kiket reánk biztál, 
megújitottad napjainkat, - megtartottál, megáldottál, hogy 
ne legyen okuk panaszolni, hogya' mivel használhat
tunk volna nekik, elmulattuk. 

Oda ' számit juk e' napot is, hogy ha mit félbehagy
tunk, továbli folytassuk, mit el nem kezdettünk ; de 
sz~ks~ge~, elkez~he~sük. Adj, könyörgünk, segedeImet 
telJesJtem azt, a ml egyszer reánk van biz va. Önvá
las~lásunk: a~ emberi , törvény, vagy akaratod tette azt 
~eánk -. to!tsü~, be : ,a megbizatás szentségéért .. L~gyen 
Idő , szermIl örom, vagy mennyei idvesség a' mit Jutal
mul várhatunk: egy nap so monj en le panaszosan élo-
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tünkön ' 5 egy reggel se költsön szemrehányást elle .. 
nünk, hogy vala.kit, boldogságában megcs8ltunk ... Ne add 
nékünk azt a' bünös szerencsét, hogy valakinek meg
rontásával keressük kenyerünket, vagy gyüjtsünk ve
szendő kincseI. Adj bátor lelket, hogy a' terhek el ne . 
ijeszszenek kötelességünktől; ~urö , szivet 's békességes 
indulatot : hogy egymást turjük s együtt békesség
ben élni törekedjünk. Ha. még is a' háládatlanok meg
botránkoztatnak, megzavarják szerencsénket : adj elég 
szeretetet szivünkbe , hogy álljunk nemesen bosszut 
ellenségünkön : - ne fizessünk gonoszszal a' gono
szért; hanem jóval győzzük meg öket, ha ők nem 
szeretnek is. 

, Hitesd el mÍnden lelkekkel, hogya' sok rosz között 
van jó ember is a' földön, -'s ellenségeink között is 
lesznek barátaink, ha magunk jók leszünk; ha szere
tettellegyőzzUk ökel. _ De szent Isten, töröld ki min
denek lelkéből az idegenkedés' ösztönét. Adj helyébe 
meleg vonzáimat, hogy ök is törekedjenek szeretetben 
és békességben élni velünk és mindenekkel. Add meg 
tiszta érzésünknek azt a' jutalmat, hogy ha ,másokat 
szeretünk, ők is szeressenek I!linket; ha bizunk ben
nök, ők is bizzanak bennünk, ha tes7;ünk érettök va
lamit, ők is tegyenek érettünk... E' napi kezdéseinkre 
nyomd frigyed szavát: "ne keresse ki ki csak a' maga 
haszndt, hanem egyebekét is" - 's ehhez l,épest segélj, 
hogy buzgósággal folytassuk világi dolgainkat ' - kor- '. 
mányozzuk házi bajainkat; de ne legyünk rabjai az .ön-: 'c 
érdeknek. Öleljük szeretettel ne csak a' miéinket, ha-,' 
nem mindeneket, kik velünk .azon egy hazának gyer- . 
mekei - azon egy evangyeliomnak sorsosai 's azon egy . 
mennyországnak örökösei: hogy szépüljön e' nap' alatti 
élet, 's Jézus lobogója alatt ierjedjen a' hitnek, re~ 
ménynek és szeretetnek országa. Atyánk! Atyánkl szent 
törekedés lelke lepe meg adj annak üdv\ös hatást mai 
tetteinkre 's egész életÜnkre... Amen. ' 
" U. F. iti állunk még elötted szent Atyánk , yárva ~Z 
eg. eröt napi kötelességeinkre. Bocsáss el megleIkeslIve sz'-. 
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ned e131, hogy élhessünk, munkálhassunk' azokban, mikkel 
jóllélünkre ts ~Z emb~~i nem bóldogságára lohetünk, 's di
csőségedet terJeszthe!Juk. Amen. 

Kedden estve. 

Gyengült fényl vet már a' hanyatló nap hívesedö vi
déktinkre, 's közelednek a' sötétség árnyékai, mellye
ket csak a' te kegyelmedbe helyezett remény teszen 
türhetőkké, kegyelemIlek Atyja, hatalInas Istelll Enyhitsd 
meg minden szempillantatnak kedvetlenségét. ~lert kiet
lenül már az ég fuvalma. Sietve lépdel az utas füstöl
gő helységekhez. Magát erőtetve halad a' szegény, a' 
házatlan - érzékeny lelkekhez, mig reá nem horul az 
éj a' védtelen vidéken. Gyorsan halad a' napi munkál 
künn végzett gazda az övéi körébe... Szent Isten I ezek 
közül mindenik, emberhez ragaszkodik hizodalmával. 
Vezéreld öket útjokban, hogy ne csalja meg ártatlan 
hizalmuk... Szentelj rel minden házat, hogy küszöbükön 
kivül szeretet köszöntse, heJöl béke és csend fogadja 
a' segedelmet 's enyhületet keres öt : úgy is, te kap
csoltad össze az em bert az emherrel, hogy egymás sor
.sát költsönösen érezve, és könnyitve tegyék boldoggá 
a' társas életet. Mit ft' természet gondos keze igy rej
tett keblünkbe, az egész világot be öleli.... Kedveseink 
teszik az érzés első fokozat ját , az egész emberinem 
az utolsót. 'S hiszszük Atyánk, hogy kedves elötted, a' 
lü ez intést elértette. Azért is nem adtál gazdagságot, 
örömöt, fén):t,. éJ? dicsőséget együtt mindennek, hogy 
a' sors hiánY~nak érzete legyen őrzője e' szép von- . 

,I:almaknak. Mennyei jutalmat is igértél az önérzet' nyu
galma mellé azoknak, kik szódra ügyelnek: megszegik 
kenyeröket a' szegénynek, felemelik az eleseltet. Min
dég is szép volna a' föld - ~oldogok az emberek, ha 
a' természet szózata az érzékeny sziveken hangzana el, 
- és sem bizodalma tlan ság , \~em szeretetlenség nem 
kinozná az egymással összeköttetésben álló, vagy épen 
egymásnak is szentelt lelkeket J ..... erőszak, felfuvalko-
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dotlság nem gyalázná a' társas élet közös érdekeit, 's 
megosztanák egymással az ég gyermekei a' közös Atyá
tól nyert eröket. De sokszor nyög az elesett 's nem 
talál felemelő karokra. Az éhező szomoruan hagyja el 
az érzéketleneket; hozzád sohajt 's bosszul kér az em
berekre. Szent Isten I roszak vagyunk magunkhoz és 
bozzád is hidegek és érzéketlenek, - 's ha úgy bán
nál velünk; mint mi azok~al, kik reánk szorultak, ret
tenetessé lenne az élet, slralomvőlgyé 8 ' föld, 's kln
hely a' nap alatti világ. 

De ne fogyjon el nállad a' szerelet, mint elfo
gyott az emberek között. Vég nélkül szereted 8' tiéi
det, szereted ellenségeidet is. Ne röviditsd meg ke
zeidet a' velünk való jótételben , bogya' mint táp
láltál az élet első pillanatától fogva ; e' meggyőző
désben múlj unk ki, miként te nem hagyod el gyerme
keidet. Te veszed magadra az erőtelen csecsemő gond
ját; ne hagyd el ötet az életpróbák között, ne az 
ő megőszülésében sem. Vannak az életben földi boldo
gok, kiket szerencse kisér ágyasbázukba, szerencse ve
zet ki nappali örömre; de ha mi nem vagyunk is e' 
.bóldog sereg tagjai, tudjuk vagynak ollyak is a' földön, 

• 
kiknél bóldogabbak vagyunk. Oltsd ki szivünkből azok 
iránt az irigységet és vakmerőséget ; ezek iránt min
den hidegséget és kevélységet; bogy tudjuk bé\iés lé

.Iekkel tlirni, ba nem adtál is mindennek egyenlő sorsot 
- és ne essünk azon hieddlembe, mintba a' szegény, 
kinek reménye 's munkája nem sikerUlt, el volna fe
lejtve. Legyünk meggyőződve, hogy 8' szerencse, mint 
őszi napfény, hamar enyészik, 8' mi, és 8' mások 
sorsában is. 

Segélj, hogy tudjunk örülni, öl'vendezni, midőn 
alkalmatosságot engedsz földi jav8inkból barátokat sze
rezni az örök hajlékokba. Emeld rel jelül a' keresztény 
világban a' szeretet gyakorlását. Ne fogy janak el szen
teid soha 8' földről, hogy találhassanak nyilt fülek~t 
és kész kezeket a' segedelemre szorultak, bár mellY'k 
égalj szülte is őket, 's bámulj on az évangeliom e' di-

10 

• 

'. 

• 



. ----~ 

146 BÁSODIK HÉT. 

adalmán , .1\Z is a' kl nem Ismeri a' Krisztust. Most be
mutatjuk e' napi munkánkat, ha vele, k~dvet ~alálnánk. 
Ha nem 'vétkeztünk, fogadd el azt tobb. teltemk közé, 
mellyeknek jutalmául fogod adni idvezitő kegyelmedet. 
Tarts meg az éjjen vagyon ainkkal együtt; de nyomd 
jnvainl,ra a' szeretet pecsétét, hogy mi és maradékaink 
is értsék meg, hogy tegyenek jól mindenekkel. Tanits 
meg minden lelkeket, hogya' földi szerencse rendre 
járja az emberc;ket, 's leesünk magasságunkból , ha jó . 
tetteink fel nem tartóztatnak esésünkben , - 's nem 
nyertünk szereteten szeretetet az emberektől és tőled 
is. Minden fill ér , minden Jllorzsa , mellyet e' nagy ól
táron mutat be bitünk és szeretetünk, legyen engesz
telő áldozat, 's te is azt igy fogadd el tőlünk és min-
denektől!! I.. . .. Amen. . 

• 
U. F. Talált-e kedvet áhita!oskodásunk előtted, örök 

hatalmu IsteRI nem tudjuk ; de ez édes hit ömlött el lelkün
kön, ' hogy meghallgattál kérés ünkben. Engedd e' hittel távoz
nunk, hogy tet jes bizalommal hajtsuk álomra fejünket, 's le
gyen nyugalmunk csendes és enyhitö. Amen . 

• • 

I 
Szerdan reggel. 

r , , neked szeretetnek kútfeje nagy Isten, hogy annyi 
napjaink, annyi éjjeleink után e' napra is felvirasztál, 
',g ' az éj sötétségét elinditottad vidékünkről , hogy ha ' 
szomoru hallgatás borzaszt is az üres mezőkön legyen 
legalább világosság, mellyel megújuJjanak fogJaJatos
s~gaink, 's azokkal napi örömeink a' megúnt hosszas 
éj után ... Vannak kik nem örvendhetnek , mint mi ez 
?rának megérkeztén: kiknek végaJomba merült ez éj-
lelok, zavarják a' reggel' örömét • .. 
Nem olly , ök, mint mi; mert talán hálát sem 
tudnak adni neked ~ nincs erejök imádkozni. Kétszeres 
hála e' szerencsénkért szent Atyánk! Illeglehet kietlen 
lesz e' napunk S01'B'á. llleglehet elé hivja régibb szen- ' 
vedéseinket, - vagy újakat költ ellenünk. Meglehet ' 
vesződni fogunk az emberek bosszantásával , vagy a' 

• 
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természet fájdalmaival és kesel'veivel; de kivánunk c' 
sorsunkkal i~ e~?re megbarátko~ni. A' bit' ereje segé
det fog nyuJtam. Sokszor éreztuk , hogy nem kedv\\nk 
szerén I folytak a' dolgok.- Volt nem tiszta aratás unk a' 
tiszta vetésen. llHdőn édes szőlőt vártunk, egrest szed,.. 
tünk miveIt hegyeinken. Gyümölcseillket 8' zivatar le
fosztotta. Az emberek, kHiben biztunk , megcsaltak 's 
önszámitásaink is tévedésbe hoztak; de még is élünk, 
'5 nem bólt ki szivünkböl az élet-örömuek minden re
ménye... Éreztük, hogy gondoskodtál levetetésUnk 
pillanataiban felemelő kezekröl, az éhezés napjaiban, 
tápláltatásunl,ról. .. Eljöttek ezek mint éjre a' nappal, 
's eljőnek ez után ·is, ha nem is mindig -várásunk sze., 

• 
rint. Ugy is tiéid, igy is gondviselésed sorsossai va-
gyunk, 's nem örvendünk, midőn békétlenség hangja 
kél ajkunkra : mert bűnös mindig az a' hang, 's egy . 
végnélküli szeretetü Atyát bosszant. Ha sokszor kerül
nek is elé az llly órák, nem örvendünk. lllondjon bár 
mit a' sátán ... Tiéid ai<arunk lenni most, ma és örökké. 
E' lesz föörömünk, hogy tudjuk megérdemelni atyai 
szeretetedet. Igy aztán nem csüggedünk el. De még is, 
voltak és vannak szivünkben szerencsétlen gondolatok, _ 
mellyek gondviselésed ellen lázasztottak, 's 'kárhozattá 
váltak. 

Atyánk, Istenünk, kormányozd ugy érzelmeinket, 
hoZy ha küszködnek is néha a' sors jövendöjéért, le
gyen ártatlan az a' küszködés, bűnre ne vetemüljön. 
Ne engedd elfelejtenünk, mikép ez örök sorsa életünk
nek, hogy sok reményeink maradjanak kö:vetkezés 
nélkül, mint futó áimaink. If jus águnk örömei sz.üntelen 
kevesedjenek, mint a' reggel árnyéka, mig az .. élet-- · 
gondok egészben elnyelik azokat; 's ment/H beljebb 
megyünk az időbe, annál messzebb haladunk a .. örö!Dök . 
vidékeitöl. Igen sok probákon megyen állal az . él~! I 
mint hegyi patak, fába köbe ütödő babjai , 's nincs 
okunk elkevélyedve méregetni az emberi igyekjjzét, " 
nagyitott jutalom' határait. Nincs miért igen messze fe
SZÍtett reményekkel kinoznunk a' lelket. Segélj egysze ... ' . 

* • 
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mind hogy érzeteink lankadtával erösüljen hitünk vi
gaszt~lása, 's ismerjük el: kivánságaink néha igazSág
talanok 's nem atyai hidegséged, hanem a' földi élet 
termész~te tette ingatagokká a' dolgokat -'s csak is az 
egekben várhatjuk, hogy minden megvalósuljon. 

Győzd meg a' kicsinyhitüeket is, hogy téged is 
azon édes Atyák között találunk, kik helyes okból 
vonnak meg valamit gyermekeiktől... Adj erőt, hogy 
mit a' természet tartoztat el ~ munkával, mit az em
beri gonoszság okoz: türéssel fedezzük, 's vivjuk ki 
mindenben sorsunk enyhületét. Ne fogy j.", ki belőlünk 
sem hit, sem szeretet, sem nemesült törekedés; de 
tehetetlenek se legyünk. Ne terheljük igazságtalan ké
réssel atyai szivedet , vagy hiábanvaló epekedéssel ma
gunkat, ha már az élet úgyis rövid, 's korán elenyész 
örömeivel együtt ... Igyekezzünk magunkban felkeresni 
és találni azt, mit körültünk nem találtunk - 's higyjük 
el gazdag kárpótlás vagyunk magunknak, nem érdemlett 
vesztéseinkben. Még is kevesitsd az illy nehéz órákat, 
mert hátba véletlen lepnek meg a' kisértetek 's elve
s~ünk. Oltsd Ite minden szivbe, hogy nem a' sok teszen 
boldoggá. A' ki kevéssel nem volt boldog, nem lenne 

. az . sokkal is. A' ki ketJe8tli hamis, sokan is hamis lenne. 
Gondoljunk oda is, hogy egy olly életnek vagyunk 
sorsosai az egekben, mellytől bizonyos következést 
várhatunk mindenre, mit itt hittünk és remélettünk. Vi
lágosságnak hazája leszen az, hol a' sok ezer titkok, 
mellyek itt annyi lelket kinoztak, felfedeztetnek. Segélj, 
hogy mint a' szántóvetö várja barázdáira az égáldását, 
- várja hogy elein és későn Mip esó hulljon keze mun
kdjára . mi is legyUnk békességesek al! ur Jezusnak el
jlJ'Deteléig . .. , . Amen. 

u. F. Jól esik lelkünknek, dicsö felség 1 hogy bemutat
halók hálaadásunkat; fogadd kedvesen '8 mutasd meg e' napi 
.életünkben is segedelrneddel és áldá~iddal, hogy meghall
gattál Amen . 
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Szerdán es"~e. ' 

Imádva borulunk elődbe szent Isten, o' Jézusban édes 
Atyánk I 's hálát adunk e' nap minden óráiért, mely
Iyekben örömöt adtál- segédet nyujtotlál munkánkra ... 
Az elkeseredés pillanatait is belé foglaljuk ' háláadá
sun~ba; mert ezek is oda tartoznak atyai gondod fog
lalatosságai közé. Ezek teszik érezhetővé johb óráink 
örömét. Ezek hivják össze érzeteinket , 's ébresúik fel 
8' rólad megfelejtkezett háládatlant, 's· juttalják eszébe, 
hogy IŐled van a:1l áldás és· csapás. öröm és keserU-

• 
, I 

ség; embernek pedig nincs hatalma az ö életén ..• ·Nem ) 
mi parancsolnnk az időnek~ hogy táplálja gyermekeit; 
sem a' természetnek, hogy kimélje életünket. A' te 
gondoskodásod ez szent Atyánk,. ki megőrzöd az lisz,.. 
nek reménységét ; a' jővevénynek a' szegénynek szá- ,. 
mára gyümölcsö l rejtettél sárgult levelek közé, 's kifőtt 
gerezdeIlet a' szőlő izzó munl,ásának... Kifosztval álla
nak már a' mezők, pusztaság esendeleg tajtak , de az 
a' kietlen magány, vallásos érzettel wilL el az áhita
tosságtól ihletett lelkeket .... Mindenütt talál a' lélek jelt 
végetlen kegyelmedről. Az útas, ki sie~ve megyen el 
a' némult erdők mellett, 's a' természet barátja, látják 
a' pusztaságban fényleni,. hallják a' lIémasagban zengeni 
dicsőségedet .. Nagy IstenI bámulva imádjuk fáradha
tatlan gondosságodat , mellyel őrzöd a' virágot, mig 
magvakban huIJatja el koronás fejét; az élőfát; mig 
ágait görbülve felejtik gyümölcsei, - az állatot, mig 
bele fáradva csekély örömeibe téli álomra késziti ma-
gát, 's hUlt vére meglassudik; a' férget, mig porba 
mász, 's tarka pólába szövi magát a' hosszu álomra ..• 
Vallásos gondolatokba merülten állunk a' téke ren
dC:1ikedö természet felett, 's egy ártatlan gondolat hú
zódik el lelkünkön, hogy ezek érettünk lettek. - csak .; 
tudnók megbecsülni a' szép elhivatást II - E'. napunk 
is erosit e' meggyőződésben. Azok vagyunk mik . y-O~i' . ". . 
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tunll O' tavaszban ; sőt boldogabbak: ·a' mennyivel a' 
megvalósodás órája, s~ebb a' remé~r álmainál. Kegyel
med annyi rajtunk, mmt más napJamiIban ... 

Szent Atyánk! ne engedd, hogy e' vallásos gon
dolat olly hamar ' enyészszék el, mint a' tavasz éneke 
vagy mint őszi szél zugása ; hane~ mint örökkévalóság 
sorsosai legyünk változhatatlanok tJszteletedben. Azokat 
kik nem kiáltnak hozzád mert nem ismernek, - vagy 
ismerve is boszusággal illetik nevedet, döbbentsd meg. 
Juttasd hatalmad isméretére, hogy tanulják meg, mikép 
hiában fárad emberi kéz segedelmed nélkül. Mi is meg
mondjuk nekik: hogy ez ismeret biztatott mai munkánk 
alatt iís, enyhitette szükségeinket. Segits bölcseségre, 
hogy szeretetednek és sorsunknak megmérésében ne 
tekintsünk csak azokra kiket a1f élet felinkbe emelt,-

.. vessünk figyelmet azokra is, kik szerencsétlennebbek, 
mint ml; hogy el ne csüggedjünk... Beszéljük meg a' 
kisdedeknek; tanitsuk meg az ifiakat, hogy nekünk és 

. atyáinknak te voltál vezérünk bujdosásunkban. Te ál
dottad meg lépéseinket 's tetted tanuságosokká az el
hunytaknak tévelygéseit : hogy igy szálljon reájok di
cs~éged ismerete; 's a' vallásos érzés soha ki ne 
h~IJo~ ... Ez éjszakára, bizodalommal ajánljuk magunkat 
vlgyazásod alá, 's hiszszüll, e' bizodalmunk nem csal 
meg. hogy mi se vessük meg azokat kik 

biznak ; sem rosz akaratból, sem tunyaság-
ból . félre ne tegyük, eszünkbe· vévén: hogy 
egy elszakaszthat, 's védtelen kedveseink 
vesztése keserüséggel hat lelkünkre ... Örizd 
a' reád világot, hogy semmi baj fel ne ret-
tentse álmukból alvó gyermekeidet... Oltalmazd a' ter
mészet kebelét, hogy hordozza hiven a' jövő tavasz 
örömét, mig eljőne az ujjá szülés órája. Sollszor les.
nek még addig éjek - hosszasok és kietlenell. Legye
~ek ám kietlenek,. ne engedd hogy hitunket zavarják 
s az ártatlanság utáról elc~ábitsanak. Tarts meg fedd
he~tle?Ségben, !'Iig elj~ reánk is a' nagy elváltozás 
órája, s akkor JÓ tellemk emléke lengje be halálos 
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dgyunkat és sirunkat is - hogy elváltozásl álmunk 
csendes, visszaébredésUnk kies legyen!! I... Amen . 

U. F. Ne engedd jó lsten nyom nélkül enyészni lelkünk
ben vallásos elfogodásunkat, hanem fejtsd ki annak teljes ere
jét, hogy egész életünket., örömeinket és szenvedéseinket is 
szépitse, 's a' közelgetö éjen a' sötétség félelmeilél és bünei- 
löl örizzen meg. Amen. 

• 

(Jslitlirtliklin reggel. . 

Szeretetnek Istene I széppé teszi reggelünket az, hogy 
illy korán jöheténk, 's lépheténk szent körödbe. Fel
tárjuk szivünket. Teljes az jóságodnak érzetével, 's· 
édesen ömleng ajkainkra a' hálaadás hangzala, midőn 
elgondoljuk, mi voltál nekünk eleitől fogva ,. 's miként 
virasztod által érettünk a' szomoru éjeket. Erzi ugyan 
minden állat a' reggel örömét; de gondolkodó lélekkel 
csak ml kisérthefjük gondviselésed úlait, bár mi sem 
hatolhatunk mindenben a' gondviselési titkokig .. 'S mint 
a' természet jövendöében, úgy az emberi sors válto
zataiban is mindig vannak rejtett dolgok, mellyeket 
halandó szemnek látni nem lehet. De ez egyet lálha
tóvá tetted: hogy gondod van minden teremtményre, 
's hol emberi szemek félbe szakadva láfják is gondvi
selésedet, te vezeted a' kétes sorsokat... Szegény és 
gazdag van az emberek közölt. Boldognak mondják ezt 
az emberek; szerencsétlennek amazt. Te szerzetted ökel 
igy, 's hiszszük nem felejtkeztél el a' különbségröl. 
Béborul néha az élet a' tetsző boldognak; 's klvidá
modik a' nyomorultnak is; hogy higyje el mindenki e' . 
földön, hogy nem adtál egy gyermekednek is mindent, 
sem vonlál meg egyiktől is mindent; mllft mindnyájan 
egyenlők vagyunk elötted. A' kevélyt megalázod. Az 
alázatost felmagasztalod ... A' porból és a' kövekből i~ 
'!Iagas lelkületü gyermekeket támasztasz a' nemzelJ 
Abrahámok örömére. Bár mi sors vegyen kőrul, nem 
ken azt megutálni - sem megvetni a' l<ötelességeket. • 
vagy gyül ölni az életet; mert. kötöttél n' sOJ's kedve\-
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lenséo"éhez is szebb pillanatokat, mint derUlt nappalo-
kai a~ ösz borongásaihoz. Sokszor borult érzéssel vesz-
szük: miért van hija minden sorsnak a' nap alatt?1 de 
többé nem nyughatatlankodunk sem szállunk perbe ve- r 

led . Js ro4anják meg bár szivünket a' jelenlét' küsz-~ 
ködései, az elmultak szomoru képe, vagy a' jöveudő 
bizonytalan homálya, 's kisérts enek hár zugolódásra : 
mi örömest maradunk e' meggyőződésben: hogy nem 
hir a' (öld '/Jdltozhatatlan sorsot; szereteted és kegyelmed 
(edezi 'mindig gyermekeidet ... Ha voltak is néha elkese
redett pillanataink, mellyekben lelkünk csüggedezett 's 
hitünk tántorgott: nem volt egészben kihalva szivünk-
ből 'irántadi bizalmunk. 

Egyenlitsd ki szivünkben azt a' hánykódást mely
lyel önszeretetünk méri az élet változásait; hogy örö
meink ne rabolják el szivünk szebb vágyait, 's keser
veink se nehezítsék az életgondokat. Azt, a' mi hasznos 
és üdvös lelkünknek: add meg kéretlen is. Vonj és ta
gadj meg mindent, mit nem birnánk üdvösen éldelni, 
ha illyenekért esedeznénk is. Segits hogy boldog órá
ink igen fel ne emeljenek, se nyomjanak igen alá a' 
kedvetlenek ; hanem lehessünk urai mindig magunknak 
és sorsunknak. Győzz meg minden lelkeket, hogya' 
mit a' föld ád, tisztán senkinek sem adja - 's a' gaz
dagnak is vannak borult napjai: mint derültek o' sze
génynek, ha nem egynemük is a' szenvedések. .. Tanisd 
meg a' gazdagokat: "a' ki csúfot űz a' szegénnyelJ bo-
8zusdggal illeti annak teremtőét" hogy ne vessék meg 
azt, kiknek a' szerencse annyira mint nekik nem ked
vezelt ; hanem legyenek jók mindenhez 's szerezzenek 
mennyei örömöt a' veszendő kincsen. A' szegényt győzd 
meg, hogy te. nem vetetted meg ötet, 's a' földi élet 
természete hozza magával, hogy ' ne legyen egyenlő az 
emberekne~ sorsa és ne vetemüljenek békételenségre. 
Ne gondoljanak gonoszt ellened vagy azok ellen kik
nek ~z övék~él jobb .sorsuk va~; de legyenek m~nká
sok, s orczájok verejtéke enyhitse meO' inségöke!. Se
gitsd becsülni magokat, nehogy a' kisé~tö órákon meg-
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alacsonuljanak - 'S megvessék azokat ls kik jobb sorsba 
helyezvék, 's rajtok tudnak segiteni... Ne engedd sem 
szerencsésnek, sem szerencsétlennek felednie : bogy a~ 
élet örömeivel és keserveivel együt elvész 's nem gaz.\. 
dag itt senki, ha szegény az örökkévalóságra. Ott fog 
eltöröltetni a' szegénynek könyhullatása, 's megszégye
nüini a' gazdagnak feszengése ; mert mindeniket azon 
egy számadásnak terhe fogja nyoinni... E' mai nap is 
lesz közöttünk szegény és gazdag is. Szent Atyánk 
vezéreld mindeniknek sorsát jó végre ... Mi nem kérünk 
nagy gazdagságot, mert tudjuk nem mmden lélek hirja 
annak kisérteteit : de nagy szegénységtől is örizz, ne
bogy megátkozza a' keseredett sziv, fogantatását, 's a' 
napot mellyen részére mondották 'hogy ember született, 

vagy igazságtalan kezet emeljen a' máséra. Adj 
mindnyájunknak a' napi kenyér mellé hitben derült szi
vet; hogy ha nem ragyogunk is a' sors csillagaiban, 
a' megelégedés szük körében érjünk boldog estvét ma . 
és halálunk óráján is ... Amen. 

U. F. Szentségben, áhitatosságban kezdIlk tehát e' napot, 
mennyei felség, adj u' szép kezdetnek hasonló véget, hogy 
feddhetetlenül élve, végezzük szeniségben és ártatlansligban 
ezt, 's életünknek ezutáni napjait is. Amin. 

(Js estve. 

Szerebnes Atyánk, nagy Isten I estvét ére egy rövid 
?ap, 's ennek kietlen alkonyán elandalodvá eszünkbe 
Jutnak régi napjaink, és ez felriasztja lelkünket csen- . 
des nyugalmábóI. Látjuk magunk elött 's a' távolban : 
hogy bár perczenként olvadnak le életünk órái - oda 
lesznek rendre korunk minden örömei.:. A' természet 
en'yésző ékességei, 's a' komor pusztaság, melly me
zemket lepte meg, szólitt szivünkhöz. Ifiuságunk gond
tal~n ~szte~d~i mint a' bav~snak rohanó pataka, '5 örö
meI mmt a VIzek egymást uző liabjai hamar oda lettek. 
A' sziv melegét kihüJt vér óltja mini őszi harmat az 
elkésett virág életet, mig végre életünk bUll ege nem 
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ád egyebet pusztaságnál. Szeretetnek Isten~! te adtad 
keblUilkbe az örijmök ingerét, 's az erkolcslség magas ' 
~szmélelét, hogy szeressük az életet örömeiért;. de ne 
felejtkezz~nk el szebb el~ivattatás.unl,ról sem. Ele.tünk 
e' kettős nézet között tehk el. HIszunk és remélunk ; 
törvényi és kötelességet tisztelünk. Félv·e nyúlunk a .. 
örömökhez, 's még is elmúlnak; de ez elmulásba isteni 
czélok vannak elrejtve. Imádunk nagy Isten! hogy sze
rettél életünk' első pillanatától kezdve. Volt gondod 

'hogy legyenek örömeink, mellyekért romlandó testünk 
,vágyai epednek. Azonban fennebh helyezted lelkünk 
szebb eszméletét. Oda, hol nincsenek · öszi borongások. 
Hol örök fény-hazában derüli ég vár a' földi vándorra 
a' ki útján tűrve és ö~ömtelenül, de még is zugolódás 
nélkül vitte keresztéi. Jó vagy szent ' Atyánk mig tar
tanak gyönyörüségeink, 's akkor is midön/ égi ma-

~ 

laszlot öntessz az • ü~~lt szivbe; ha néha igen messze 
rejtvék is cz~ljaid. Oh ' de mi sokszor tévedtünk. sza-
hadságot vesztettünk érzékiség harczán. Rabjai let-
tünk a' testnek. A' jelennek feláldoztuk néha 
szebb jövendönket... már a' mint beljehb lépünk az 
idöbe, elöttünk leng hazánk, de magunk e! 

, vagyunk tiltva az mig le nem rakjuk 
tévelygéseinket. I;ám napon is munkálódtunk és re-
méltünk; de valljon kerestünk? - 's ha csal, földi 
nyeresé.g 's Iiaszon lépteinket mi módon vár-
h~ln~nk örök jókat? hiszszük pedig: tndtnnlwn ki.;. 
vul IS léptek fel hajlamok keblünkh,en, 's meg-
l~het hol . számitottunk iS, csaltak meg 
~ test reJ.~ett Ezért nyom annyira sorsunk 
titka az osz óráin, 's haldoklási pillanatain. 

Legyen "ál I lemondunk éretted minden 
büno~ Vágy~ól, ha lenne, vagy egy új paradicso-
mot 19érne IS. De a' sok felé vivö útak 
között, hogy nélkül válhassunk meg a' sze-
retett érdekektöl, 's megválunk is találjunk kár-
pótlá~t a' hit' Midőn véletlen hagynak 
el a bo4log óFák : meg, hogy magunk 
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tesszuk néha Illy mulandókká gyönyörUségeinket ; mi
dón nem tiszta kútföből meritjtlk annak italát; hogy 
keressük mindig azokat, mellyek igazságosok ... Töre
Iledjlink lelkesebb örömel<re. Neveljük istenesen a' mié
inket 's szeressük felebarátunkat, hogy midőn az élet 
és vihlg, karunk hanyathisával ellenségUnkké lesznek; 
's hUlepedö szivUnk könnyen ingerlödik és keseredik: 
találjunk benned örömet és barátot. A' melly örömeink 
szenlek mellycket igazságosan keresünk, 's mint 
illyen ek nem zavarják lelkünk nyugalmát sem a' más 
boldogságát - tedd tartósokká, hogya' sírig legyenek 
velünk, 's könnyitsék pályánk nehézségeit. SegGlj; hogl 
szivunket mindig öirzzuk a' kisértete11töl: nehogy vé
lel.len lepjen meg a' gonosz, mellyröl úgy sem tudjuk 
milwr és hol ólálkodik és lépik ellenünk. .. Szent, Atyánk 
a' bekövetkező éjszakában is , add meg azt a' kevés 
örömöt, mellyet dolgainak jól végzésében érezhet min
den halandó. Ezen kivul nem várunk, sem kérünk lár
más örömöket: nem az ifjuság nyugtalanitó álmát, nem 
imádtatást ... A' szeretet édességét kérjük, mellyet nem 
kötöttél világi czimzetekhez - nem adtál kulön örök
ségül a' föld nagyainak, sem rejtettél a' dicsöség bn
borékaiba; hanem a' nyomornIt, a' szegény is veheti 
részül: hogy legyen nelli is miért' szeresse magát, III 
övéit és tégedet is... E' szép öröm súgárolja körül o' 
sötétben is minden jámbor hajlékát ' 's a' szelid bold 
midőn besüt azon hajléko k ablakain : gazdagnál, sze- , 
génynél, házi békében 's boldogs,lgban alvóra szórja 
súgárait. Sokakra mérted sorsul szent Atyánk, hogya' 
nap foglalatosságai egymástól távol tartsák az egymás-
nak szentelt sziveket is. Mi lészen ezeknek élete, h-. 
únalmas estvéjekre keserves reggel virad?! Isten.! adj , 
eröt az illy sors emelésére ... De kevesitsd ai illy sze.-
rencsétlen áldozatokat. E' napunk vég óráiban is adj 
nyugtató gondolatot, érzést és álmot mindeimek ez éj-
szakára, 's felébredés örömét a' holnapi napra. Amen. ' 

U. F. Nem soká csend és hallgalás vonul e' falak köz"'1 . 
nagy lslen f Engedd hogy midlln kilépünk n' szonl küszöbö" 
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lelkünköl is cseud ~s béke foglalják cl 's l\rizzék belsö 
ny""olmunkol oz éj félelmei köz" is, és örökkön Orökké . 

.." Amen. 

• 

Penteken reggel. 

. Szépek munkáid a' reggel derülés ében n?g~ I§ten! 's 
imádandó bölcseséged, melly eröt adotl a vIlágosság
nak a' sötétség feletl. Im hosszason borongott a' reg
geli szürkület; - mert nem örömest tette le az éj 
sötét uralkodását... Előhitta a' ködöket, hogy ne enged
jék li.iviradni a' világot; 's még is engedniök kellett a' 
világosságnak. .. Egybevoná fekete kárpit ját, - cltünve 
hosszu álmaival. E' gondolatra Atyánk I régi fájdalma
ink 's kiállott kUszködéseink jutnak eszünkbe. 'S édes 
hiedelemben vonul el szivünkön a' szép elgondolás, 
mikép: ha nincs örök hatalma a' sötétségnek a' vilá
gosságon - nincs a' sors borultságának is életünkön. 
Borul hiszen néha világunk, mint őszi nap; sötétség 
fogja el útunkat, mint éjszalm a' nappalt: de megint 
eloszlik a' homály, 's örök változásban forog sorsunk, 
mint hideg és meleg öszi napjainkban ... Tudjuk.:." .' vál
tozás teszi ' széppé földi bujdosásunkat. Örökös szeren
cse elölné hitünket mint forró nap a' plánta életét. 

. Örökös inség kioltana minden tüzet a' szivben, mint 
jégharmat a' mezők gyenge virányait. .. KöszöntJUk ,hát 
a' vidám reggelt, hogy elhozá a' világosságot a' sötét
ségre, 's eszünkbe jultatá, hogy nem örökösök szenve
déseink. lfinságunk hánykódásai az életterhek alatt le
csendesülnek', 's a' nehezebb kor kedvetlenségeit a' 
sírhal~m elnémitja. Ez elgondolásban látjuk Atyánk az 
emberl~ég sorsát. és sötétség cserélődnek 
ebben IS. De hiszszük kell a' világosságnak, 
hogy kevesbüljenek 's előítéletek' szünjék 

, h ' • meg 8 aszonkereséS, a' pedig tartassanak 
szentségbeu. Mint Izraelt a' vezéreld a' kor-

, mányok sorsát, bogy a' közügy' nappala a' 
titkok éjjelén. Támassz , erős lelkuletU férfia-

, 



• 

• 

, 

ÖSZI IIIÁDSÁGOK. 157 

kat, hogy elvegyék a' népnek igáját, 's kevesitsék a' 
szenvedéseket. Saját életünkben is jönek elö néha pil
lanatok - tUrni nehezek; de el kell azoknak is múl
niok mivel nem akartad hogy a' föld siralomvölgye 
legyen... Vajba mindég e' szemmel néztük volna az 
életet: de töltek el tölünk szerencsétlen órák, mellyek
ben elkeseredvén, nappala ink az éjsz"káknak, ezek vi
szont a' nappaloknak adták által panaszainkat, 's leve
retni engedtük magunkat, elfelejtvén bogy teremtmé
nyeidet te mind boldogokká lenni akartad? I... 

Könyörglink, ne tudd fel a' békételenkedést, mel
Iyel kisértettük atyai bölcseségedet, meglámadt\lk gond
viselésed' útait. Nem elszánt akarat, sem atyai szerel
med iránti kétség; hanem erőtlen szivünk gyengébb 
perczei ragadtak e' nyugtalankodásra; de letesszük a
zokat a' bús érzeteket királyi széked zsámolyánál. El
fojtunk minden békételenkedést, meJly valaha ajkainkat 
illelle, - ostromolta. - Törődésünk nyerjen kegyelmet, 
's újít; .. meg szeretetedet. Töröld el szenvedéseinket. 
Kevesitsd fájdalmainkat. Győzd meg az érzékenykedő 
lelket, hogy szenvedéseink ismét kiderülnek, mint az 
éj fél~lmei a' reggel' világosságában, 's az ösz kiet
lensége egy vidám tavaszon... Ird be minden szivbe 
meggyőződésül : hogy nem vak sors, sem történet hoz
za és viszi el ezeket; hanem atyai intésedre tünnek el 
mint sötét köd a' piruló hajnal elött. Még is szent A"
tyánk, midőn titkaid hallják esengéseinket, és nem jő 
felelet; - könnyeinket hullat juk, 's még sem jő fele
let, - mutass meg czéljaidból annyit, mennyit halandó 
értelem elbirhat, hogyannál er'ösebb legyen hitünk 's 
hozzád ragaszkodásunk. Mit szivünk el nem bir, azt, 
oh nagy Isten örökre fedezd el, nehogy ellened lázad
junk és elkárhozzunk... Hatalmas erővel, csudákkal és 
jegyekkel is mutasd meg: hogy akarod teremtményei
det boldogitani. nlutasd meg pedig köztünk és minden 
emberek között; hazánkban 's az egész emheri-:ne~ 

. kebelében, hogy boldogság ős igazság legyenek dlS.el 
n' földnok, hit és szeretet uralkodjanak 8' világon, -
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és .8' sötétség örökre vonja el mag?1 's. hódoljon meg 
a' világosságnak. Miként telik el e mal napunk, még 
rejtve áll előttünk; de reád bizzuk magun~al, - 's 
tudjuk, ba a' názárelbeli Jézusra nézve, kínnapJa ~ett di
csősége kezdete mi sem veszünk el a' kétes pIllana
tokban 11a. hoz~ád ragaszkodunk.. Adj segedelm~t, adj 

, örömöt, adj keserüséget és mindent, a' mi bölcsesége.d 
szerint belétartozik bóldogségunkba. Nem irtódzunk, nem 
félünk semmitől hitünk védelme alatt: de őrizz is el
csüggedéstöl - elkedvetlenüléstöl, melly megfojtaná 
keblünkben a' szebb reményeket 's égi törekedést l. 

• Amen. 
U. F. Hozzá kezdünk már napi foglalatosságainkhoz, sz. 

Atyánk, de szivünkben sok gondolat, sok kinéz és támad, mel
Íyek ingatagokká tesznek a' munka és pihenés, öröm és ke
serüség órái között. Nyomd igéd erejével lelkünkbe, hogy fő
gondunk legyen nkaratodal teljesitni, mert abban van idvessé
günk. Amen. 

Pcntelien estve. • 

• 

Isten I Napi kötelességeinkhez számit juk 
ez órát is mellyen hálaadásunkat mutatjuk be, mert úgy 
sincs szebb része földi zarándokságunknak, mint áhi
tatosságnak szentelt óráink, mellyeken veled mint A
tyánkkal, társalkodhatunk hit által... Adsz ugyan más
nemü örömöket is; de azokat sokszor megzavarják 
indulatahlk. Adtál édes egybeköttetéseket; de mind ez hiá-

.. " h~nval~ság, 's el is enyész benned nyert örömünk mellett, 
~mt éj homálya, a' nap derülésével. Még is tiszteljük 
a vonza}malmt, \ mellyeket ~zért adtál szivünkbe, hogy 
ember emberhez simuljon. Ambár sokszor taszitanak el 
magoktól az embérek; de látjuk rajtok szent ielked 
pecsétjét, ~eJly alatt ál?ást m?,ndottál szent fogadásod
han az ~gymást szeretokl'e... Üröm est engedünk, ámbár 
nehéz frIgyed szava, midőn azt kivánod hogy ne csak 
azokat szeressük, kik minket szeretnek: hanem ellen
ségeinket is. Szent Atyánk! ök minket' gyülölnek. ~fi 
érzékenyek vagyunk 8' méltallan keservek iráni. Te 
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még ls azt kiván od, hogy 8.eressuk öket, - áldjuk azo 
kat, kik átkoznak 's jót kivánj""k ros. akaróinknak .. 
Igatságos Isten I te akarod, hogy minden lett vegye e 
méltó jutalmát - 's tölünk kivánod, hogy szeressük, 
n' kik minket nem szeretnek? l! Természetesen hajlik 
szívünk boszura; de még is legyen meg akaratod I mert 
úgy is tiéd a' boszuáIIás, 's megfizetsz kinek kinek ... 
Vajha mindenütt, boI nevezik a' názáretbeli Jézus ne
vét, szeretet és béke uralkodna, ~ 's mindenek ismer
nének a' keresztény lelkekre, a' szeretetről!!... E' volt 
a' te hagyásod is áldott Jézus I... Küldj számunkra szent 
lelket, hogy ne muljon el e' szép gerjllllelem hivei d 
szivébő\!' - Nagy IstenI óltalmadha ajánljuk magun
kat a' bekövetlíezö éjre! - Lám a' napok kietlenek 's 
az éjek komorak. Adtál hiszen hajlékot időviszály el
len, - mutattál ki egy féregnek is védhantot a' fa
gyos éjjek ellen; de ágyas házunkban is körül va
gyunk vétetve olly emberektől, kiknek szándékuk lehet 
nyúgalmunkat háhoritni; mert Jézus tanitásai sokszor 
tni,ll "öoek közé "ullott mag , gyUtnólcstelenul marad
nak .... 

Vedd fel ügyünket 's perelj ellenségeinkkel, mig 
mi aludni fogunk. Szent lelkeddel nyerd meg őket ré
szünkre, az ők idvességökért. Belőlök, de be\ölunk is, 
irts ki minden erőszakos érzést, melly a' keresztényi 
hit méltóságát homályositaná. H!l nem leszünk is képe
sek: hogy ellenségeinket úgy tekintsük, mint barátain
kat, kedveseinket: legalábh ne avassuk magunkat bosz.., 
szuállásodba ; szeressük pedig a' jóti ellenségUnkben is 
- magunkért bossz at ne álljunk; hanem bizzuk reád 
a' bántalmak enyhitését. Adj erőt hogy mikor méltat
lanságot kell szenvednünk, tudjunk lürni és felejteni: 
turni a' bosz.ntást, felejteni a' méltatIanságot, Js egy 
jobb jövendő reményében bocsássunk meg rosz .ka
rónknak, annak tekintetéért : kinek nevét hordozzuk, '8 

ki ezt mondotta: "Bocsássatok meg, 's nékte" is megbo
csáttatik," 's ki nagy példával ment előttünk, szeretv#n 
ellenségeit, kikért a' keserüség óráiban is esedezik: 

" 
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Atyám bocsáss meg nékik, mert nem tudják mit csele
kesznek ... E' nagy példa legyen mindi!!, előttünk. Ha mig 

. ember lesz a' földön, mindég ,lesz IS ellenségeskedés, 
és nem lebet kiirtani a' szivekből az idegenkedést -
bosszuállás vére soha ne áztassa a' földet, melly ke
resztényeket táplál, 's fog egykor keblébe rejteni. Ha 
lesz is bűnös - ellenséges kezek soha se szaggassák 
meg az alkotmányokat, ba igazságosok - 's boldogi
tani, nem népet kinzani szánvák... Közelebbről ez éj
szakára nézve is tedd hatóssá a' szeretet ügyét, hogy 
mindenki kimélettel legyen felebarát jához - 's mint 
azon egy Atyának gyermekei aludjuk által csendesen 
és háboritatlanul a'! sö\ét órákat, és az ég gyönyör
ködve nézzen alá a' föld lakóinak ártatlan nyugalmára. 
A' , te kín-napod emléke fel e' gondolatokat lel-
künkben áldott JézusI milly méltósággal áll nagy 
példád felettünk 's az emberi-nem felett. Hisz-
szül" nem érjük el azt; nincs bennünk az égi 
'malasztnak az a' mértéke, téged dicsőit; de még 
is van bennünk törekedés, ezt is hódolatul. Nyerj 
számunkra és minden számára mennyei kegyel-
met, bemutatván esedezésUnket ll... Amen. 

. 'U. F. Igérled volt, áldoft Jézus! hogya' mit 8' te ne
. vedbe.n ~érünk megadalik ne~ünk. Im elhangzott már e' Calak 

Mzt Imank szózata, el köny,örgésünk. Esedezz te is mell et
tunk, . hogy a' mit kértünk nyerjük meg mennyei atyánktól. Amen. 

Szombaton reggel. 

~ idám lélekkel hoztuk elődbe hálánkat, öröklétü Fel
ség n~gy Isten; .':;:;ert bár halvány sugarokat hint a' 
nap a hervadt Vidékre - . hűs szellő lengeti a' reg
gelnek kékellö köd ét a' szorult völgyeken ' és nincs 
vonzók~pe a' .mezöknek; még is édes nekünk hogy 
élünk, s megml látjuk az embereket kiket szerelünk
's ki~ek. egy biz!lnylalan sors elöfélelmével mondtunk 
volt JÓ éJ~zákát. Edes, szivünkben a' remény bizIatása : 
bogy megmt munkálódhatunk a' nap alaII. Annyival é-
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des ebb ; mert tudjuk: miként sok ezer felebarátink nem 
érték e' reggelt, kik még az estve meglehet, messze 
napokat remélettek. Legyen béke, áldás és~csend po
rukon 1... Ha nem veszik is körül illatos inez ők a' mun
kást, 's ne~ szaggat is virágot a' rétek vándora:' leg
alább elmultak az éji sötét órák. Az ősz borongáslii is 
belé tarto~nak gazdaságodba, mint a; május viritó reg
gele. Bele az .öszben ve~eslö harászt is, inint a' ia
vasznak virág-havazása. A lehult sárga falevelek, sze~ 
retetednek bölcseségednek ragyogó pecséiei. Hiilálos 
szin vonta be hiszen a' világoi, de nem hóltak el a' 
megszünt erők; csak alnsznak.. . . Felébrednek meg a; 
tothadásra kárhoztatott plánták. Eljö az idő, melly ki
költse ~irjokb6L E' . napunkat , Is , egy síri.. csendben 
veszteglett éjszaka e!özte meg, 's imé elmult .. rövid 
halál, 's kik öntudat nélkÍiI nyugodtunk á.gy""koporsón
kon; felébredtünk ;s orvendünk iételünknek... Vissza 
hivja még' a' tavasz a; vidámságot; , melly most elüzve 
földünkről. Hatalmas Isten I imádunk a' természei bús 
pompájában; mert látjuk: örők rendet tariva jőnek, 
mennek - távoznak el 's' kerülnek vissza, halnak el 
és támadnak fel a' föld minden jelenései ... Öszvebarát
kozik a' plántai élet az állati val; 's egymás országát 
járják szüntelen; hogy semmi el ne veszszen. $zent . 
Felség! elakad itt nyelvünk bÖlcseséged beszellésében. 
Boldogok a' szemek" meIlyek mindenütt tudják látni a' 
mennyei szeretet félbe nem szakadó lánczozatát, melly
életet és balált is öszvefüggesben tart a' nagy egész
szel. Bóldog a; lélek, melly mindeg érti: hogy földi 
életünk örömei és keservei is igy függnek öszve; mert 
te kormányozod, mint a' természet alkotmányát,: az. em-
berek sorsát is. " ' . 

De érezzük még is hogy háládatlanok;"':s k'évé
Iyek voltunk nehá: nem téged ismerni bóldogságunk 
kútfejének. Bocsásd meg e' tévedést. Tanits, ho~ lI!in
den per~znek örömeit úgy tekintsük, mint 3' me)lyek 
'korán lejárnak ; nehogy elkevélyitsen n' szerenpse, me!!y 
gyorsan forog; mint takács karikái _ mindenüt! alá.va 
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és magasztalva ; hogy minden sors és állapot értse meg: 
miként porok és ha1WVak 'Dagyunk;- de érezze is min
den 'szív, hogy e' port nemes erő lelkesíti, 's e' hamu 
alatt éO'i 'tűz melegit, - és ez örök rend szerint jő és 
megy :z év mindenik szakasza, 's az idő-változatok; 
_ különben, a' tél jeget kimélne a' nyárnak, - a' ta
vasz virágot az ösznek, 's ez hervasztó deret és szél
vészt a' tavasznak: 's érthetetlen zavar lenne a' világ 
élete. E' gondolatokat óltsd be minden szívbe, hogy 
ifiui álmainkkal ne bünösitsük vénségUnket, 's az ősz
kor hült vére ,ne ölje el az élet méltó gyönyörüségeit. 
Vezesd vissza lelkünket az elmult idők' tapasztalásaira, 
mellyeknek esetei koronként megújulnak: hogy tisz
teljük meg őseink porait, mint a' kik előttünk mentek 
el, 's az útában maradott nyomdokaikat köves-
sük; de vessük el, ha minden 
idő büntetést és jutalmat várhat, remélhet jó tetteire 
és bűneire. Ne feledjük: hogy az teszi széppé a' ter
mészetet, ha rendre jőnek 's mennek mindenek, - ez 
sorsunkat is. A' paradicsomi örökség nem változhatat
lan birtok e' földön ';'s hiába várunk örök tavaszt, vagy 
félünk örökös ősztől; mert te nem felejtkezel el igé- . 
re,teidről, 's minden időnek, és cselekedetnek érdem
lett örömei elékerülnek... Szent Atyánk I Adj egésséget 
és erőt: munkálni,- hitet: türni, reményt: jobb sors 
.várás ába szenderíteni nyugtalan kinézéseinket. 'S mi
diin majd sorsunk rende elhozza őszünket 's elnyúgo
szunk a' sírok hervadt hant jain tarts , meg a' nagy 
tavasz kivirulására. Amen. 

U. F. Dicséret, dicsöség neked Isten' ki vagy a' magas 
!DennJ:ben, hogy meghallgattál. Terjeszd ki felettünk tovább is 
!~n~V18el~s".d' 's halld meg esedezés ünket, midőn hozzád e
.!Jük ~zlvu!,,<et, hogy a' kegyesség lelke ragyogja be éle-

,ll -k útát, IDlg hozzád jutunk az egekbe. Amen. 
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Szombaton estve. 

Isten I 1m csak egy rővid nap mulék eJ, 
's már ismét -közelit az éj, hűs fuvalmaival, 's kiet
Jen hetünket is berekeszti. Naponként erősödik a' halál 
a" iermészetre. Kevesülnek ékességei az árva mezőkön; 

• de te még sem engedted kifogyni az őszi természetet meg-
ihlető jelenetekhőI... Ha kevés gyönyört talál is már 
künn a' sziv, - egy jövendő aratás' reményét hor
dozza az idő méhében, - melly zőld fóltokkal tarkitja 
a' különben elvadult vidéket ... Csak egy rövid nap, 's 
ismét éj és álom borit ja a' világot. 'S hát mindég csak 
álom, mindég csak éj?! 's illy hosszadalmas és siva
.tag éjek várnak:-e a' rövid napok derüjére?! Szent A.
tyánk I rendeltetésünk betüit olvassuk itt az 
nagy könyvéből: mikép rövid életünkre a' 
és hosszas éje vár csendes álmávaL. 
rQvid perczek az örökkévalóság 

hideg 
és élet, 

mint 
egy futó sohajtás elreppenése, 's mint · az édes 
gyorsan r~pülő képzetei. Mi vala e' napunk, e' 
sorsa egyéb, mint akaratnak és ellankadásnak, -
ménynek és csalódáspak rövid időszakasza ? L Vágyak 
keltek fel lelkünkben 's ' megint eltüntek. Munkáltunk, 
számitgattunk ; örültünk és szenvedtünk, 's imé olla l~t 
tek a' vágyak, munllássági órák és remények, 's csak 
magunk, maradtunk, mint leveleit hullatott fa a'f pusz
tában. Erezzük Isten I hogy minden földi kincsl öröm, 
hír, dicséret - korán enyósz. Iíezdet és végzet egy
mást éri nyo.mukon. Csak a' hit és égi remény éli túl 
e' szük élet napjait, mínt gyenge illat az eltép ett vi
rágot. Mit teltünk . e' héten, te tudod nagy Isten: -
munkálódtunll a' testért és világért; hittünk és remél
tünk az _ ö,·ökkévalóságért. E' hit könnyitett igánkon, 
segitett keresztünkön, midőn senki nem látta küszkö
désünket, Js akkor is midőn ezer szemek figyelmeztek 
léllteinkre az emberek között. MM is hisszük, nem ' 

" voltunk tökéletesek. Ha mi jót teltünk is, volt benne 
hiuság és önzés. 

* 

1 
1 

• 

• 

• 



J 

164 MÁSODIK "ÉT. 

• 

Elmultak már a' napok, 's mi előtted állunk e' 
hét estvéjén, mint állanak egykor királyi széked körül 
a' feltámadás' napján az új élet' sorsossai, 's erős hie
delmünk hogy irgalmas vagy 'eltörni tévedt gyerme
keidet ..: és könyörgünk is, tarts meg e' szép hitben ... 
Ihless' szent lelkeddel, hogy ha nem tudhat juk is jö
vendő dolgok' titkait, - nem tebetünk is csudát, azt: 
o' mi elhivatásunkra tartozik - tudjuk felfogni és meg
érteni '5 szerezbessünk bóldog órákat - és érdemeljük 
meg 'a' hit örök igéreteinek is < teljesedését. - Ne le
gyünk rabjai a' földnek, melly annyi hiábanvalósággaI 
kinozza napjainkat: de meg se fertéztessük, mert men
nyei bazánk előpitvarl;l az. Szokta ss valóhoz, hogy ne 
I)tssunk árnyék után. Ne üzzük képzelődésünk álmait. 
Ekesitsük magunkat jó erkőlcseI melly nyugtot adjon 
életünkre: - 's ama nagy éjszakára is, melly rövid 
életünkre vár, 's annak álma ifjitson ki a' rővid nap 
bágyadásából az örökös nap foglalatosságainak elbirá
sára az halhatatlanságban. Derül-e még reánk nap és 
hányszor, - szent Atyánk?! hány szombatnak érjük 
estvéjét? hullat ja-e még lábunk alá több ősz hervadt 
ékességei!, vagy talán annak hüs szele máskor sírhal-

porával fog játszodni: nem tudjuk; de tiéid aka
maradni ott, 's a' következő éjen is. Ne vess el 

színed elől. Ha e' nap elhanya!lott, 's a' hült éjszaka 
elöl elrejtezve fogunk aludni - a' hit örlelke teritse 
reánk a' nyugalom sötét takaróját 's jobbod nyugodjék 
r!ljta, hogy semmi baleset fel ne riassza álmunkat ... 
Ünnep fog ez éjre viradni. Annak szentségéért is ő
rizd éj ünk' nyugalmát, hogy ne rohanjon lelkünkre 
keserüség, megzavarni az! a' szép érzést, mellyel a' 
s~ent nap' lelki örömét akarjuk elfogadni és éldeI
nt. H~dd ~yugodja ki tehát magát a' töredékeny por
test, S Őflzze meg halhatatlan lakosának is nyúgalmát, 
hogy legyen még erő, munkálni és hinni... Szent A
tyánk! sok nyugtalanságai vannak az életnek 's csak 
egy hetünk is sokképpen hánykódlatja lelkünket és tes
Ulnket. Legyen kárpótlásul annyi örömünk, bogy a' 
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munkás hétnek ez utolsó estvéje enyhitö" éjjele 
nyugtató. legyen... Fogj körül irgalmad szent árnyéká
val, , 's az ég' szemei vigyázzanak a' kietlenül sö
tét világra, mig teremtményeit álomhan szendergeti •. 

Amen. 
U. F. Elhallgat már itt dicsöséged' emlegetése szent Is

len l de tovább mondja majd az alvó világra lenéző csillagos 
ég ragyogása feleltünk. Tartsd ébren ott is hitünket hogy a' 
fe!tetszendö szent nap találja vigyázva és vallásos elmélkedés 
közt lelkünket, 's az éji nyugalom után érezhessük leljes mér
tékben a' I/l.egszenlü\és örömét. Amen .. 
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