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D as Feld weisz, so blank und reill, 
Vergoldet von der Sonne Schein, 
Die blaue Luft ist stille; 
H ell wie Kristall, 
B linkt überalI 
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Der Fluren SiIberhülIe, 
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W ohlaIl! Allf festg~diegner Bahn, 
l{limm' ich den Hügel schneIl binan , 
U nd blicke froh , iIlS Wei te; 
Und preise den, 
Der rings so sc!tön 
pie Silberflopken ~treute, 
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Hétfdn Reggel. 

Imádandó Isten, szerelmes atyánk a' Jézusban I Ál
dozatot hoztunk, szivünk hála érzelmében a' reggeli 
örömért, hogy egy nap, 's evel egy hét megújult sZIÍ
.munkra. Ha elfogadod és meghallod ajkaink szent öm
lengés ét lelki nyugalommal hagyjuk el e' szent he
lyet, hol alkalmatosságot adtál a' háládatosság' szent 
örömét kóstolni; módot mutattál, hogy ha kietlen is a" 
természet, legalább a' vallás' malaszt ja 's a' betöltöt~ 
kötelesség' érzele széppé tegyék pillanatainkat , hajlé-
kodban. Itt az erőtlen lélek több ösztönt nyerhet hoz- ' 
zád emelkedni... Szent Atyánk! erősils lelkeddel, hogy 
mindig szeressük hajlékodat, 's idvességes elmélkedé
sekkel enyhitsük napjaink kietlenségét. Elhóltak a' ter
mészet örömei. Erdők mezők némulva hallgatják, miként 
cseng dicséreted emberi ajkokon , -'s egy hangot se 
vegyitnek a' vallás szentült szózatába, ámbár életre 
hivja a' reggel ott is teremtményeidet ... Dicsőitünk A
tyánk hogy e' szerencsét birjuk atyai kegyelmedből 
sok teremtményi d felett, mellyek e' télre is meghalva 
már ön eszmélet nélkül aluszszák által a' didergő na
pokat és holnapokaI. Mi is alvó társaik voltunk az éj
szakában, melly borzasztóan csendes volt mint lehet 
a' hóltak országának csendessége. Általaludiuk nyúgaI
munk szokott <tráit, de im felébredtünk. Uj életet kéz
dettünk számtalan teremtmény társaink felett, mellyek .' 
téli koporsójokhan maradtak. E' reggel is felébredt ve- , 

• 
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IUnk hitunknek oma szép része, mellyet eddig is ölel
tunk: mikép gondviselésed kedveltjei vagyunk - kiket 
olly sok ezerek közül választottál állandó tisztelőkül a' 
földön. Ámbár aldbooalókkd alkoltdl az égnek angyalai
ildi - dicsőséggel 's tisztességgel megkorondz/dl, hogy 
lennénk e' földnek dicsősége 's ékessége... Hatalmas 
erej ők van az erőszakos indulatoknak rajtunk: de lel
künkbe rejtetted méltóságunk titkos érzetét, meIly visz
szaadjon önmagunknak, midőn rendetlenségbe jöttek 
indulatink. 

Szent Atyánk I bozz elé életünkben sok illy ke
gyes pillanatot, mellyek magas elbivatásunk érzetét 
költsék fel, 's foglaljanak el, bogy ne fertéztessük meg 
útainkat. Nyom most is vétkes lépéseink emléke, ámbár 
nagy részben tévedés, 's nem szántszándék vezette a
zokat. Legyen rajtok kegyelem és irgalom ma és örökké. 
Adj erőt és ' lelket minden jó cselekedetre, hogy mig 
házunkba szorulva csak tetteink emlékével, 's a' miéink 
társaságával fogjuk enybíthetni napjaink kedvetlenségét, 
ne legyen sem mult, sem jövendő - a' mi kinzóvá 
tegye elvonultságunkat , unoUá közelvalóink barátságát. 
Tégy figyelmezől{ké magunk körül, bogy lássuk, hogy 
csak mi vagyunk annyi teremtmények közt, kik meg-

• enybithetjük a' tél hidegségét 's szerezhetünk magunk
nak nyúgodalmot : mig egyebek végig szenvedik az 
örömtelen hónapokat. Aludjanak tehát ők, mig felkölti 
o' tavasz-vagy szenvedjenek mint rendeltetésök bozza 

-magával: mi imádunk szent Isten I hogy ennyire gondod 
volt reánk, 's megelőzte szereteted születésünket. Se
gélj úgy élnünk, hogy többé ne bangozzék o' bűnhödő 
föld felett : bdnom hogy embert tel'em/ék .... 

Le.s~nek-é még sok napjaink a' nagy óráig, mel
lyen ml IS hosszas álomra sülyediink mint o' teremt-

I !Dények végetlen számu serege, melly most bideg sir: 
Jllllon szendereg? lesz- é módunk soká munkálni, örUlnl 
'8 téged dicsőitni e' földön 7! ! .•• Nincs feJeJela' nyug
talankodó lélek számára!. _ De mire isI . Akkor kipi-
1teDjUk a' föld bosszantását, melly annyit kiDzott vi-
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gyázásunk napjain .. . Még is, nagy Isten! ha napjaink 
szám ával szaporithatjuk idvességünk érdemél, ha tudunk 
még jót miveini : engedj még itt ~apokat, hogy több 
örömöt is várhassunk , több idvessét;et remélhessUnk, 's 
boldogithassuk azokat is, kiknek re.ánk szüks~gök van. 
E' napra és hetunkre nézve segélJ, hogy Jól szed
hessük rendbe érzéseinket, meJIyeklÖl életünk' sorsa 
függ - 's mindenek ékesen és szép renddel menjenek 
idves~égunkre 's dicsőségedre. HiábanvaIó vágyainkat 
oltsd el, hogy haszontalan epekedésekkel ne szenvedtessék 
lelkünket. .. FötörekedésUnk legyen tiszta lelkiismeretre 
tenni szert előtted és a' jó emberek elött, hogy le
hessünk magunkban nyugodtak mint lehet az, ki be
csülettel járt el dolgaiban... Zavarhatatlan boldogságot 
nem várunk, mert tudjuk nincs annak itt hazája, hol 
zúzos tél fojtja el az esztendők reményét. De ha szül{
ségeink fedezve lesznek, enyhültek leszünk. Enyhül
tek; csak adj testunkre és lelkünkre nézve minden 
szükségest: - erőt, örömet, napi kenyeret, hitf)t és I 
reménységet. . . .. Amen. 

• • 
U. F. Jobb egy nap a' te házadban, mennyei Atyánk • 

mint ezer nap egyebütt. Éreztük ezt mindig, . midIJn eli!tted 
lillv. hallottuk igéd' vigasztalás~t. Érezzük most, mert lelked 
ihlette szivünket. Segélj hogy kivül is a' szent küszöbön, 
azon érzetek közt éljünk, mellyek méltókká tesznek szerete- . ' 
!edre. Amen. , 

• • ti 

Hétf6u estve. • • 
• 

• alalmas Isten, kegyelmes Atyánk! téged keres a' 
hideg ég alatt is lelkünk forró kivánata, hogy háláját 
bemutassa. '8 édes nyúgalommal száll magába, midőn 
lIlegl.alált... Hála neked szent Atyánk, hogy e' szép 
o~zto.n nem mara~o~t ki alkottatásunkból. Hálal hogy 
mmdlg megtalál a Jámbor kereső; 's tőlünk sem rSj,iil~ . 
el magad, keressünk bár a' hold rezgő világániiI v&&:l ':. .' 
a' téli nap szemfárasztó fényénél ; és most is éreznllJlk ' '. 
engedted jelenléted dicsőségét. Uram maradj vellIDl 
ágyas házunkban, 's társalkodásaink körében is, 'bogy . 

. _---------~~~~ ,. 

• • 



• 

• 

172 ELSŐ UÉT. 

ne vétkezzünk 's feddhetetlen gondolatok és felebaráti 
szeretet legyenek örömei az unalmasan sötét estvének 
és félelmes éjszakának, - 's főczélja mindig a' társal
kodásnak: nehogy az elébb csak unalmas órák utóbb 
bünhödőkké legyenek; 's a' keresett öröm, itéletedet 
vonja reánk, midőn szeretetlenség, rágalom 's kemény 
itélet által zavarják egymás boldogságát rólad elfelejt
kezett gyermekeid. Tudjuk nem akarod, hogy hizel

,kedéssel kisérjük a' bünöst útain, 's a' megtévedtet bel
jebb sülyesszük veszedelmébe: de halljuk az intést, 
miként a' teljes itéletet magadnak hagytad, 's nem nyer 
irgalmassdgot a' ki nem irgalmas, sem szeretetet kiben 
nincs szeretet,. 's bünei csak annak bocsáttatnak meg, 
ki megbocsát azoknak, kik ellene vétettek .... Nehezedik 
keblünk e' gondolatra, szent Atyánk!. Meglehet embel' 
társaink sértett 'becsülete, 's azzal megcsorbuJt nyugal
mának átka lebbent lelkünk eleibe. Meglehet; mert 
irigység, kevélység és szeretetlenség sajáta az emberi 
szivnek, 's habár jobb .óráinkon lelkiismérlltünk vádolva 
lép is fel: miért nincs bennünk több s.zeretet; e' szent 
ihletés is többnyire mint gyenge szellő lebegése az é
rintett vidéken, nyom nélkül marad lelkünkben. 

, Szent Atyánk! Irts ki közülünk minden szeretet-o 
lenséget, irigységet és rágalmat, mellyek miatt annyit 
nyögnek az emberek.,. Segélj, ne keressünK örömet , 
- 's gyönyörüséget abban: ha valakinek földi szeren
cséjét emésztj"k. Keserü eledele az a' léleknek; gya
lázat az. emberiségen... Tanits meg, hogy te vagy szi
veknek és veséknek ismerője, ki belátsz a' sziveIt ' 
rejtekébe 's csak a' te itéleteid csalhatatlanok - a' 
miéink, midőn rosz lélek vezeti, tévelyegnek, 's ité
letedet vonják reánk. Add tudtára az álnoknak, ki 
~rve!ld, .ha másnak becsületére homályt vont, hogya; 
JÓ hir mmden léleknek drága kincse, és szentsége e 
földön, 's nehéz bün e' szenisMe! megfertéztetni. Add 
tadtára mindennek, hogy az élet' sZ.erencséje egymás 
kimélésén nyugszik, 's tegye Ie minden o' gonosz in-

. dulatot, 's legyen barát a' ki ellenség volt... Intsd meg 
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a' lúnyát, a' csácsogól, kik gyönyörüséget találnak 
hiábanvaló tudakozódás ban , hogy kik illyenek , a' hillól 

. eltévelyedllek 's esnek kisér/e/be. 
Segélj, ha feddhetetlenséget keresünk másokban, 

legyünk magunk is feddhetetlenek .. Ne engedd, hogy 
a' bűnösnek bűniért a' kevélynek kevélységiért legyünk 
barátai' hanem nyerjük meg öket az igazságnak Le
gyünk igazságnak bal'átai és terjesztői; de szereteUel 
és kimélettel , nehogy az eleseltet nagyobb tévelygésbe 
hozzuk, 's az intézett áldás is a' szeretettelen kezek
ben csapássá váljék Segélj ezekre szent Atyánk a' 
közeledő estvében is; hogy az álomtalan pillanatokon 
el ne foglaljon a' sátán, embertársaink kinzására; ha
nem mondjunk csak jót egymásnak és egymásról. A' 
megtévedtet intsük A' megátalkodottat fenyitsük; de 
szeliden, mint kivánj uk , hogy te is fenyits bennünket. 
A' tudatlant tanítsuk; de a' te útaidra, - hogya' ki 
meg van tévedve lelkében, 's bűnhödő örömökre vá
gyik, ne találjon útitársat, sem vezért a' gonoszban 
- 's változtassa meg szándékát. Kevesitsd nekünk is 

• 

a' kisértő órákat. Légy oltalma javainknak; mink.et pe- . 
dig foglalj el nyugalommal, tanuságos képzetekkel 's 
édes álommal : bogya' reggeli órán legyünk testben • 
és lélel<hen megújulva, mi és azok is, kik hozzánk 
tartoznak. Amen. 

U. F. Szent Isten! boldog az ember, ki téged házadban 
dicsér; de boI~ogabb az, ki elviszi az életbe is a' szent ér
zetet .. mellyeI elötted dobog a' vallásos sziv. Imánk elhang
zék Itt; de künn ezer kisértet vár reánk eltántoritni törvé
nyeid mellöl. Atyánk, légy velünk 3' világban is, bogy 3' bit
ben megmaradhassunk. Amen. 

. Kedden reggel. 

lu e' szent belyen ajánlottuk gondviSelésed ' alá az 
este mind azt, a' mi előttünk kedves a' földön - örök 
hatalmu Isten, édes Atyánk!.. '8 avaI a' bizalommal 

. hagy tuk volt el e' helyet, bogy meghallgattál. 'S im 
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nem hiába biztunk. Örömmel nézünk n' sötétség elsiető 
homálya után, '5 az éjnek elM5ett csillagaira, mellyek 
virasztottak. Örömmel köszöntjük a' fagyos reggelt, 
melly az . atyát gyermekeinek, a' magzatokat szülőik
nek, a' barátot barátjának visszaadta; vissza mindent 

. egymásnak, kik az éj óráit egymásról nem tudva a
ludták. Milly szép és boldog teremtés az ember, midőn 
egymásban örömet találl.. Téged dicsöit e' kedves 
viszony nagy IstenI ki Iéteit adtál a' sziv édes hajla
minak. Embert emberhez vonzottál , 's nem irigyled a' 
bűntelen örömöket földi gyermekeidtől. Adsz keserü 
órákat is nekik; de többek a' megtartás órái . . Voltak, 
lehettek ez éjnek is kedvetlen virasztásai barátainknál 
vagy ellenségeinknél ; mert illyen e' földi élet sorsa: 
.de e' napon vagy ezután, mint bölcseséged látja, fizess 
meg nekik. Ugy is, csak benned bizik a' sziv; mert 
tlidja: törvényed a' világra: hogya' jó és gonosz egy
másnak nyomán járjanak, mint nappal és éjszaka. 'S 
mindenikhe czélodat rejtetted; ha nem mindig látnak is 
emberi szemek a' titkok' mélységébe. Nyúgasztalással 
veszszük hitünknek 'azt a' szép igéretét, hogy földi 
érdekektöl nem függö magasságban álsz felettünk,'s 
örömeink és szenvedéseink nélkül is boldog vagy. Oh! 
be másként tünnek fel az emberek érzései és cselel{e
detei; mert ök irigyek és egymásnak boldogságát meg
zavarni tőrel,ednek I... Sokszor kényszeritik egymást 
e' hékételenkedésre: miért engedett Isten embernek m6-
dot abb,an, hogy megltdborithassa felebardfjdt b61dog-
sdgdban? , 

. Csendesedjetek elkeseredett lelkek, Istennel perelö 
aJkak!. Az ég' tanácsa nem mindég érthetö földi ha
!a?dónal,; de szeretettel teljes atya mondotta ki annak 
lte\etét .. Ez atya örömeinkre nem sovároO' szenved é-

. kb ", sem en nem gyönyörködik: mert függetlenül boldog. 
Igazságos Iste~ Ilerakjuk királyi széked elébe békéte
lenkedö é~zet~m~et. Nem vivjuk panaszainkkal az eg~
k?t; de konyorgunk, ne is engedd, hogy ellenségeid 
klcsufolhnssúk benned vetett bizalmulllmt. Lássák meg 
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Ilk is, hogy azoknak, kik benned biznak , minden ja
vukra esik, 's gyözödjenek meg, hogy azoknak, kik
nek ügyöket viszed, nem árthat emberi gonoszság. 
Kiknek rosz kedvök van, midi\n felebarátuk' örömét 
látják 's szenvedését örvendik, téritsd meg e' szeren
csétlen tévelygés útáról. Tanitsd meg: hogya' melly 
örömöt mástól raboltunk el, nem marad örömül szá
munkra ... .. 

Házaspárok, szülők és magzatok, társulatok, 's az 
egész emberi nem kebeléből irtsd ki az irigységet, e' 
minden rosznak gyökerét, hogy szünjön meg minden \ 
veszedelem, meUyet ember embernek okozhat - '9 

áldjuk meg a' pillanatot, mellyben ember emberhez 
társaságosult, és sorsuk egygyé lett. Szállitsd lelkök
be szent lelked' sugaUásait, 's mond meg, nem ked
veled, midőn gyermekeid egymás miatt (nem élhet
nek, - ha valamikép megtérnének ! !! A' vakmerőkben 
lelked ereje győzze le az indulatok' kicsapongásait, -

. 's közeledjenek hozzád egymás szeretetében - a' kikre 
istenséged Mpét nyomtad. Szent Atyánk! mi ma is 
emberek között fogunk és akarunk is élni. Ohajtásunk, 
és ezedezésünk ez: ne engedd kitörJődni lelkünkből a' 
gondolatot, hogy annyit nyerjünk magunknak, a' men
nyiben mást boldogitottunk. Igya' mit tehetiink : legyen 
hasznos; de ne csak mára, hanem egész földi éle
tünkre gyermekeinkre és utódainkra 's az örökké
valóságra is Szent Atyánk! érettünk, embertársain
kért és dicsőségedért segélj ezekre és minden jóra,,
esedezünk. . . .. Amen. 

. U. F. Habár erőtlenek vagyunk is, nagy Isten! igéd' 
ereje nagy!(yá teszi a' vallásos lelket, hogy ön sorsát és 
kotelességelt megbirhassa. Dicsöitsd meg magad Atyánk, raj
tunk.; '~ té(n' erösökké; tégy bölcstkké jó lelked ált.l, hogy 
életunk mmden próbái közt maradjunk meg rendeltetésünk 
útában. Amen. 
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Kedden estve. 

Nem soká vigyázásod. alatt marad a' v.Hág, kegyelmes 
Atyánk, nagy Isten! 's mig az emben fáradt szemek 
őrizet nélkül hagyják a' földet, az ég csillagszemei· 
néznek alá a' világra 's rólad beszélnek, 's elmondják, 
milly mérhetetlen hatalommal ülsz és uralkodol a' min
denség felett, ]}1inden odatekintés több érzést költ fel 
az érzékeny lélekben, mint századok cselekedetei a' 
földön. Kit a' nappal életzsihongása jónak mond - az 
éj komoly pompája hatalmasnak lenni hirdet... Te töltöd 
be a' végetlen tért, melly egy lábunk alatt enyésző 
porszemtől az olly sok világok' dicsőségéig nyulik. Ki 
számlálta meg az éj csillagait? ki a' sok teremtmé~ 
nyeket , mellyek ama fénylő 'világban vagy sötét föl
dünkön élnek, reád néznek, tőled várnak és remél~ 
nek? ! .. I(egyelemnek Iste,ne! mi erőtlen porok, lel~ 
künkben emelkedünk, hogy megmérjük dicsőségedet; 
's messze maradunk azon dicsőségnek útától. 'S még 
is, sokszor emel ajkat ellened tévedt lelkü halandó. 
Ulat szab az egeknek. Sorsot osztogat az erőtlen, ki 
nem ura lélékzetvételének. Ki az idő pólaköteleiből 
nincs kiszabadulva, az örökkévalóságnak akar törvényt 
szabni. Nagy Isten! minket is nyom e' szerencsétlen 
aggódalrnak bűne. Sokszor akartunk szembeszállani ve~ 
led', mielőtt' magunkkal számoltunk volna. Tévelygés, 
hiba és bűn; de szent Atyánk! békéini akarunk téve
dés einkről. Ne taszits el magadtól. Nem akarunk addig 
éjet érni, mig jó lelked bocsánatról , irgalomról nem 
teszen bizonyosokká. E' nélkül kietlen is lenne az éj 
's ~rÖmei. ]}Iegzavarná csendességünket , 's álQmból is 
felrIasztana az a' kinzó érzés, hogy Atyánkat megbán~ 
tottuk 's meg nem engeszteltiík . 

Sokszor éltünk Atyánk! irgalmad vigasztalásával, 
. ne v~nd meg ~zt ez éjen is, hogy semmi félele~ ne 

zavarja testUnk és lelkunk' nyúgalmát. Vannak hIszen 
ör"ónyek, mellyek által viraszt ják az éjszakát; de mifi 

• 
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ér emberi vigyázás óltalmad nélkul. Te vagy ereje 
minden törvénynek, nélküled mind azok hiábanvalóSá" .. 
Ne engedd felejtenünk, .'s álmainiton is tüntesd fei, 
hogy felettünk a' sötét éj ~élységé~en számtalan vilá
gok lebegnek, mellyekre mmd te ViSelsz gondot, 's ki 
olly temérdek testeket birsz a' hosszu és idős pályán 
vezetni mennyivel inkább az erőtlen ember sorsát, ki 
csak is ' egy pillanatra szuletett féreg a' nagy egészhez 
mérve ... Azoknak a' világoknak ragyogása legyen őr
szeme az éjnek. A' gonosz szándéku olvassa ki belőlök, 
hogy nem marad el a' gonosznak büntetése. Valahány
szor oda tekintünk, vagy gondolunk, tűnjön fel örök. 
hazánk emléke is; mert a' földi éjjelek hamar elmulnak; 
de a' nagy éjszaka, meJly utolsó lesz földi éjszakáink 
között, hosszu lesz és nehéz is a' nem tiszta lelküeknek. 

E' főgondolattal foglalkozik lelkünk, midőn a' 
földi élet' kötelességeit vizsgálja, 's akkor is, midőn 
e' föld határán túl tekint 's messze világok' sorsát 
méregeti.. Hitesd el, hogy ha van valahol bóldogabb , 
világ, azt az igazságnak, erénynek dicsősége teszi ' 
bóldoggá, és segits szebbitsük tetteinkkel földünket; 
e' nap hátralévő óráit 's a' bekÖVetkező éjszakát is 
jól végezbessük. Kilmek élete még hasznos e' földön, 
lássák meg ez éj után is a' napot. A' szülőket gyermekeik 
számára - a' magzatokat szülőik örömére viraszd fel. 
Azokat, kik a' népek sorsában mint jóltevő nap, áldást 
terjesztenek magok körül - áld meg élettel, mig csak 
mást bóldogithatnak. A' rosz embereket, kik embertár," , 
saiknak borzasztók, mint az éjnek homálya, téritsd meg 
útjokról, és segélj mindeneket, hogy egymást szeretve, 
gyönyörködjünk egymás boldogságában 's szépitsük egy-
másnak napjainkat 's éjszakáinkat. Amen. • 

U. F. Aldott Isten I nincs nyúg.lma sem öröme az élet
n~k~. ha nem . ~rezz~k szeretetedet, kegyelmedet lengeni kö
rultunk. Az eJnek IS csak félelme van, ha nem látjuk hit által 
d!csöségedet ragyogni a' sötét borDIaton. Atyánk I Jelenj meg 
h.tünkben , hogy az éj félelme enyhüljön lelkünkben 's nyú
galma újilson meg tesIünkben. Amen . 

• 



. 178 ELSŐ "ÉT • 

Szerda .. reggel. 

Soká pihent álom a' hallgatag vidéken; . de' eltünt már 
az éj' szürkületével.... Itt állunk mi szeretetnek Istene, 
édes Atyánk, 's húlát adunk, és velünk együtt ~öbb fe-: 

• lebarátaink is, hogy ha hosszason borongott IS az éj 
felettünk - menedékkel biztatva a' gonoszságot: ó~tal
mad megtarlotta azokat, mik szivünknek kedvesek. Edes 
is azt, miért izzadtunk a' nap alatt, türtiik az időknek 
mostohaságát, meleget és hideget, hordoztuk az eszten
dő részek változatos borongásait , magunk körül látni 
8' tél' kedvetlen napjaiban. Nem a' világ bűnös sze
relme, nem a' sátán kisértő lelke költik fel bennünk 

. ez örömöt szent ·Atyánk; mert tudjuk: elmulnak ja
vaink, - elenyészik földi dicsőségünk, 's örökkévaló
ságra hivtál , 's e' szép örökségre fiusitottál a' Jézus 

I által; de értjük a' czélt is, mellyet rejtettél földi ja
vainkba, mert hozzájok kapcsoltad az életkedvet, 's azon 
örömöket, mellyek bennünk meg.örzik .a' léleknek ama 
nemes törekedését, hogy tetteivel megérdemeljen idves
séget. HiSZSZük, hogy lIem czél nélkül adtál erős ösz
tönt munkára, - béketűrést a' gondok hordozására, ki
olthatatlan vonszaimat társulásra : hanem azért, hogy 
ezekben szerezzünk boldogságot, szépitsük az életet. 
Bizonyosokká tettél, hogy nem gyülölöd igazságos ö
röme.inket. l\legkivánod, hogy egymást ne háboritsuk. 
Törvényeket adtál, hogy egymást ne · zavarhassuk, an
nak birtokábJln, mit kiki tőled nyert; ezért nem is kár
hozatosok, de szépek és idvezitők a' pillanatok, mely
lyekben atyai nézeted szerint éltünk javainkkal. Sze
retetnek Istene! halljuk szódat felemelve a' bűnös vi
lág !ele.tt, 's érezzük is, milly sokszor akadályoztuk meg 
atym nezet~idet, mellyek szerint népedet boldogitani tö
reke~tél. !II~ként lettek földi javaink néha kárhozat esz
közei, midőn nem tÖl'vényed szerint basználtuk fel. 
Mennylszer lett a' föld siralom- völO'yévé midőn az em
berek egymásnak. örömeit, nyugai"mát .ls szerencséjét 
megzavarták atyai lelked' bosszantására. 
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Nem oh! nem mindenkor te vonod meg tölünk 
nyí.galmll~k eszközoit. Nem te . .,Irod el előlünk n' bol
do "sá" hazáját; hanem ember. gonoszság öli el több
nyire "az életörömöket , mint téli jégbarmot n' mezők
nek életét. Kegyelemnell Istene! könyörülj a' bünös em- , 
beren. Ifönyörülj minden gyermekeiden. Gondosko'dj é
rettünll hogy senld kezet, szivet 's gondolatot se emel
jen fel;barátja szerencséjére. Azt, a' mit adtál, áld meg 
kinek kinek tápláló erövel: hogy test és lélek legyen 
l!ielMitve az igaz keresmény' elköltésében ..... Tudjuk 
Atyá~k, nem örökösök az élet j~vai kezünllben; de 
még is ne engedd, hogy elfoglalja szivünket gyáva 
fösvénység 's elkietlenitsük önélelünllCt, tudván, hogy 
helyesen I,öltött javainkért mást adsz munkáink után. 
Öl'izz azon esztelenségtöl is; melJy pazéran költené el 
kevés pillanatok alatt, mit sok időkre vagy egész élet
re adtál. Segélj, vessünk számot az idővel 's légyen 
gondunk, hogy ntindenkorra jusson , a' mi mellett ne
vedet dicsőitsüll. .. Ne engedd, hogy lelkünkről felejt
kezve gyönyörködjünk javainkban, ha sokat adtál: -
's gyáva kétséggel se bosszantsunk, midőn keveset adsz; 
hanem költsük isteni félelemmel a' sokat és keveset is. 
Ne kinozzuk magunkat azon epedéssel : van.,.o valahol 
föld, van-e boldogabb haza a' miénknél, hol talán több 
öröm vár a' munkásra? hanem higyjük el, miként ' a' 
mi kivülünk vail, reánk nem tartozik, boldogabbá sem 
te~ne, 's elég boldogság is bünös halandónak ha mU,n
kájával. élhet 's van egyegy derült szempillanfal.ajs ... 
Irtsd kl földünkről az erőszakoskodásnak, telheteilen
ségnek 's bOsszuvágynak lelkét, 's minden inséget és 
nyavalyát, melly az igaz munkást jutalma éldelésében 
a~adályozná a-' magán házaknál vagy a' társaságban: .... 
l\1.~de~ óra és percz nyerje meg azt a',/Divel kielé'git.." 
heli e test szükségeit 's halhatatlan lelKünk örök . 
gyait. Segits pedi .. : fordítsunk főgondot " 
Ván, hogya' test elvész az eledellel 
vónycidl'c, meJlyclmck bét6ltésc tcszi 
mök óldclctét.. A' lönck sz ükön adott 

• 
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világI dicsőségből, adj pótlásul vidá~ lelket, 's ke~
veljed szivének örömét. Barátság, bIzodalom vagy Il
lendőség kerületébe fog e' nop szólilani : mindenütt légy 
velünk begy ne vétkezztlnk; tBrlsunk becsben mást, 
és jav;it, - 's ők is minket, 's javainkat, - hogy le-
gyünk boldogok mindnyájan... Amen... . .. 

U. F. Dicső felség, szent Alyánk! Oröm nekunk , hogy 
meglarlottál minket, 's azokal mik hozzánk larloznak. Tarlsd 
meg sziv ünknek ez örömél továbbra is, hogy e' napunk 's e
gész életünk is lovábö hirdesse a' kegyelmet, melly rajIunk 
az elenyészetI éjbea llicsöiUelelt meg. Amen. 

Szer-dáll estve. 

Búcsuzik rövid napunk töllink 's az alkonyuló vidék
től; mi pedig szeretetnek Atyja, mennyei Felség! id
vezltlnk a' sötét kárpit elött, melly alat! nyúgalomnak 
óráit hozsz .számunkra, 's minden gyermekeidszámá
ra. 'S oh lmi boldogok lesznek ez éjjen is, kiknek sem 
személyökre, sem házukra inség nem várakozik, 's ki
ket nem zaklatnak erőszakos indulatok, és abban mibe 
helyeztetted, nagy 'vagy kicsiny, sok vagy ·kev,és is az, 
megelégedve: nyugalmassá teszik e' különben nyugta
lan életet ... Nem akarod te, hogy érzéketlenek legyünk 
a' szerencse iránt, vagy hogy ne érezzük sajgó se
beink fájdalmát, 's szent tunyaságba rekeszszük lelkünk 
nemes elmélkedéseit; de akarod, hegy bár miként foly
janak dolgaink, keressük az enyhületet annak tudásá
ban, hogy egy szerető atyától jött a' jó és gonosz sze
rencse is. Nincs híja gondoskodásodnak szent Atyánk, 
~ogy e' .tudásra szert tehessünk. Nem adsz mindent, 's 
s nem. IS .egyenlően a' földi kincseket. Gyáva ragyog 
?éha Vllá~l fényben, 's választottidat inség nyomja. Az 
Igyekezö. lS néha megéhezik, 's a' tunya bővölködik. 
Bosszantja ez a' kicsinhitüek szemét, kik nem értik ta
nácsodat, de akaratod szerint, ha eledelunk és ruháza
tunk tlan, meg keU elégednUnk, _ 's ennyit mindig meg 
adsz az okosan számoló munkásnak ; ba nem táplál is 
tóldünk olly gond nélkül , mint a' Iéit soha nem látott 

• 
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vidékek magok lakósaikat .... Nem is gondviselésecY hiá
nya költi fel aZ' emberi ' kebelben a' megelégedetlenség 
kUszködését· hanem- az érzések tengere 's kiv·ánságok 
özöne. - b~ldogságunk hiános felfogása, - érzékiség . 
csiklá~jai, 's· a' léleknek bünös borultsága. Ezek tart
ják zavarban indulatainkat 's ep~szt?e~ a: vi.lági dic~ö- . 
ség' szomj ával. Ez epedésbe~ mIt: a; Joldl dlc~öség Já
tékaiból egyik nemzedék elvIselt, UJJá teremI! a' má
sik, - mibe az atyák beleuntak, kikeresik, újra élik az 
unokák, hogy ök is beleunjanak, - 's .. boldoggá egyik 
se legyen, ha nincs· belső nyugalom. Onlelkünk mond
ja leélt napjaink emlékéböl, hogy akkor is, midőn jobb 
sors vett körül; 's· panaszunk .senkire- sem lehetett, érez
tünk ürességet szívünkben. Ereztük , h0Il'Y van vnIami 
hija' lelkünk' nyugottságának ... 

Ez megelé'gedetlenség volt szent Atyánk; de min
ket illet a' szemrevetés. Mi. voltunk a' vigyázatlanok. 
a' háládatlanok, kiknek kezében méreggé vált az édes 
ital, - 's átokká változtattuk áldomásodat. Szent Atyánk! 
ne büntesd meg gyermekeidet, kik magokat megbüntet-, 
ték. Ugy is kin nékünk az élet, midőn czélodot elté
vesztettük, mert a' föld. minden szerencséje megúnt ven
dége a' megelégedetlennek ..... Enyhitsd pedig; e' keser
vet a' hánykódó lelkekben, hogy költözzék beléjök az 
élet n)'ÚgaIma, meIIyet ölI eljátszodtaL Tedd öket gon
dolkodókká, hogy lássák: milly rövid az élei, 's milly 
czéltalan dolog hiu gondokkal nyújtani fájdalmait. .. Tedd 
uralkodóvá a' megelégedést a' fölllön, hogy senki ne 
békételenkedjék: miért nem jutott neki az élet minden 
nyúgalma; mert mindennek minden nem is juthatott. 
Szállitsd magába ft' hánykodó emben, hogy ,vessen te
kintetet lelki és testi tehetségeire. Tegye' szivére ke
zét, 's számitsa ki: ha érdemeJ.-e Ő is ,mindent? mert 
tudjuk: sokszor erőlködnek gyenge karok ·nagy 'ter
hekre. Egyllgyü gyermek osztogat tanácsot... Nagy ri 
kevélység .az ember~en; azt, ki kegyelerilböl e~ 
lett, elszédltette 8Z Edenben ; ostromolja naponk6n& fl 
boldogtalanná teszi; ha nem lehet legboldogabb. MORd. 

• 
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meu nékik ho"y a' teljes boldógsúg hazája túl ' van n' 
05i1180-0kon' 's "e' földön csak a' megelégedést hordozó 
szív ierem' boldogságot, - egyebütt k,ie~!en az és öröm
telen ... Szállitsd szivUnkbe e' meggyözodést ez órában 
is hoo-y az éj adhasson csendes nyugalmat. - Imád
jdnk téged sorsunkért, 's szépitsük azt. magnnk is, ha 
nem olly an is, millyent magunknak kl gondoltunk. E' 
nyúgottság tegye táplálóvá vacsoránImt, könnyük ké vi
rasztó munkáinkat, családunkat kedvessé... N e hagyd fe
lejtenünk, hogy az emberi sziv más sorsot nem birna 
el. Ne engedd, hogy szerfelett imádva szerencsénket 
hiukká legyünk; hanem tudj uk azt olwsan használni, 's 
vallásos lemondással válni meg tőle, midőn jobb hazát 
cserélhetünk rajta ... Amen. 

u.' F. Nyugalmat, csendességet várunk az éjtől, hatalmas 
lsten. Jelenj meg dicsőségedben az éj sötét kárpilja alatt is, 
hogy légyen osend ulcz.iinkon 's hajlékinkban , - nyúgalom 
1igyunkban és lelkünkben is. Amen. 

• 
(JsöWrtökön reggel. 

KegyelmeS Atyánk, nagy Isten! örömmel nyujt juk fel 
reggeli hálánkat hideg éjünk lejárt Ól'ái után, hogy nem 
kínoz többé a' hallgatag sötétség' unalma. Ugy sincs 
más enyhület a' téli természetben ; mint a' világos
ság sugárai, minden egyéb kellemetlen, 's nincs öröm 
kivül rajtunk. Önmagában, házában 's az emberek M
zött ~eresi minden lélek az enyhiile! óráit. Te óltol
tad e vágyat is szivünkbe szent Atyánll, 's mi enge
dünk .az édes ingernek , 's édes jutalom is kisérné e' 
szép mgert, ~~ az emberek mindig jólt volnának 's tá~
saságuk megorlzné a' hitet - me"szentitné szívünk ér
zeJmeit,'s mindig találna ~, lélek hitben erős lelltek
re, mellyek példánl, ösztönul lennének az erőtlenek
nek, hogy mindenek mc"ismerkedhessenek kötelcssé
gökk~l, 's. akaratod ludás~ elhasson minden népekhez. 
Ha a nyarnak foglalatosságai néha messzeszórják egy
mástó! az em~ereket, 's nehezebb gondokkal nyom
ják a lelket, II tél gondtalanabb napjain közelebb áll 
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embe!' oz emberbez, nyiltabbak 8' szivek egymásnak. 
E' nyiltság, e' bizodalom letl azonban sokszor vesze
delme hitünknek és remilfryUnknell ; mert az emberek 
gonoszok, 's örömöt találnak, ha mást eltántoritanak, 
ezér~ az igazat bamisnak, a' hamisat igaznak kiáltják -
a' bűnl szabadságnak - a' hitet tévelygésnek, a' szent 
életet gyávaságnak mondják. Mondn.k még sok roszat 
._ bűnöst és !<árbozatost; édesen , csábitóan és hizel
kedve , hogy.' kicsinbitüeltet eltántoritsák. Megmon
dottad nram, hogy ne vessük bizodalmunkat emberbe 
's ne ltigyjiJnk minden lelkeknek, hanem pr.6bdljuk megl 
azokat, ha 'Valljo/! Istentói 'Vannak-e? de szent Atyánk I 
nagy az erőtelenség az emberi szivben. A' vigyázatlan ' 
lélek könnyen elfog.dja a" bűnt ,. és veszedelmet, ha 
boldogságo! és szabadságot igérnelt mellette, 's az erőt
len inkább vonul bizelkedő ellenséghez,. mint feddő ba
páthoz. Ifönnyen hiszünl, 's könnyen tévedünk. Egyik 
líázról a·' másiltra, egyik nemzedékről az utána követ
kezőre könnyen költözik minden bűn, mint pusztító láng 
nem védett b.jlékokra .... 

Szent Isten ... Lépj fel. itt országod ügyében, hogy 
az, az apáról a' fiura, nemzetről nemzetre szálljon ál
tal, 's mindenütt boldogitson. Irts Iri minden gonosz gon
dolatot azolmak szivéből , ltiltre mások' szemei néznek •. 
Oltsd mindennek szívébe azt a' nemes ösztönt , mely
lyel egymás! boldogitani 's igazságra vezérelni töre
kedjenek. Adj erőt mindnyájunknalt, hogy szivünket so
b? védtelenül ne hagyjuk, nehogy meglepjen a' gonosz~ 
VIgyázatlanságunk szempilJantotain. Ird kitörölhetetlenül 
lelkünkbe: " nem jó bardt, ki rosz1lU ingerel; 's nem.el-
l~"ség a~, ki erkölcsiségl'e ösztönöz", 's legyünk sze- . 
IIdek, mIDt a' galambok; de okosok is, mint a' kigró~.. . '. 
Ne engedd, hogy magunk is örvendjünk másak el!án-; 
torod>lsán - vagy gyönyörködjünk bünök terjedésében;' 
hanem légyUnk őrei a' és erkölcsnek - miD-
denik az ajándék szerint, tőled nyert:. Emeld 
fel minden szivekben a' bogy 
hak néha oz emberelt, mint hiszik es 

( 
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's mIndég. félve kö.zeledjünk hozzájok. S~e~essük egy
mást· de az erkölcsIségre. A' veszedelem utaIra támaszsz 
inség'et 's félelmet, hogy senki ne vágy jék azokra. Adj 
mindennek tiszta képzetet a' boldogságról, hogy ne he
lyeztesse azt bünös öröm~l,ben, '~ ha kik JIlár e~indul
tak is a' veszedelmek útam, találjanak ösztont a meg
térésre a' még ártatlanok maradjanak meg ártatlan
ságukban. Tüntesd fel e' végre azokat is, kik holdo
gok lettek feddhetetlenségök után, 's közöttök hitünk' 
fejedelmét Jézust, hogy fogjon körül minket is 8Z Ö 
dicsősége, mint ama hegyi látásban a' tanitványokat, 's 
lelkesedjUnk vele maradni ... Sokat kérünk szent Atyánk; 
de mip.d 8' te dicsőségedért add meg ma vagy mi
dön bölcseséged jónak látja, hogy jó és igaz ember
rel legyen mindég ügyünk és társaságunk, nehogy el
kárhozzunk, megemlékezvén óránként, hogy egyszer 
élünk e' földön, - 's ha ekkor elvesztjük a' jónak al
kalmatosságát, örökre veszeit el az. Nagy Isten, tarts 
meg törvényeid iránti engedelmességben mindörökké ..... 

Amen . 
. ' . U. F. Szeretetnek Istene l Megújullunk testünkben a' nap 

klVlradásával, meg lelkünkben hálaadásunk' vallásos bemutatá
sával. Újitsd meg te is gondviselésedet, hogy élhessen lelkünk 

, 's dicsöilhessen tégedet. Amen. 
• 

CJs6t6rt61din estve. 

Im szünik a' nappal' csekély mozgása, 's közeledik 8Z 

est únalmas óráival! Édes nekünk szent Atyánk, nagy 
Isten, hogy ez . únalmas pillanatokból neked is szentel
hetUnk .'~ e~nyibelÍ ezeket megenyhitjük magunknak, 's 
?z?,n ~Ivül IS adtál szép pillanatokat a' társalkodás édes 
öromelben. Imádunk, hogy emberek közé helye"tetted 
életünket; ~ert érezzük : legszebb része téli napjaink
nak azon pJ!lanatok, mell eket kegyes és istenfélő em
b~rekkel lölthetünk; 's mídőn test és lélek belé fáradt 
a m~nká~~ és érzéS~inkl elto~pnltak : édes enyhUletet 
ád a közos részvétel örölI\e. Orulni az örulókkel - sirni 

• 
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a' sirókkal n' milly szent parancsolatod, olly édes Ju
talma az érzékeny halandónak ... Imádandó vagy Islen l 
hogy midőn elviszed tőlünk n' kies napokat, 's öröm
telen áll körültünk a' világ : alkalmatosságot engedsz, 
hogy egymásban keressünk. :s találjunk. is. ör?möt, mint 
azon egy apai háznak tagJaI. ~e~ mmdlg Jók ugyan 
az emberek egymáshoz, - nem mmdlg lehet bennök bizni; 
még is édes az együttlét; hogy egymás kebelébe sirjuk 
fájdalmunkat, édesitsük egymás örömét. Ha egymásról 
nem tudva mulnánk ki innen mint az erdő fái - ko
rábban kihaIna belőlünk az élet, mint kostolhatnók é
dességét, vagy csak kevés időig gyönyörködtetne mint 
az ösznek késő virága a' tél viharaiban. Nem békéte
lenkedünk hát, ha nem mindig értjük is egymást velek; 
mert talán ha ök keseritettek, meglehet mi is keseri
tettük öket. Szeretetlenség volna olly seJ)ek alatt zú
golódni, mellyekért mások, más sebeket szenvednek mi
attunk; édesen töltjük bát a' szempillantatokat, mely-
lyeknek örömén rokon keblekkel osztozhatunk. Minden ' 
illy pillanatban megáldunk tégedet. J\legbop,sátunk egy
másnak. Egymást viszont szeretjük, hogy !l"yönyörköd-
jél gyermekeid ártatlan örömeiben. E' kerületben foly-
tak le e' napunknak több órái. Ebbe óhajt juk folyni 
estvénk' unaimát és egész életünket, 's bánjuk , hogy 
valaha gonoszszal fizettünk a' jóért, keserüséggel az 
örömökért; 's másoknak veszedelmére törekedvén ma
gunknak is elkietlenitettük az életet. 

Szent Atyánk! e' bününket fedezze el irgalmad, . 
mint sötét éj a' hallgató világot. De segélj, hogy ,o' 
hol boldogságot keresünk, magunk is boldogitsunk. Iri-
gyek soha ne legyünk. Nemesült izlés 's feddetlenség 
legyen viseletünkben, midőn emberek közé lépünk; 's 
~örekedjünk mások szeretetét megérdemelni. Ne lássunk 
Igen fenn, hogy örömtelen legyen életünk, miot havos 
bérczek, mellyek nem szivnak virágillatot, mel1 mogIlk 
sem adn~k .életet plántának. Ne legyünk zál1 kebeHe!, _ 
~elIy mmdlg gyanut támaszt, mint jegezett ·Vis u.eaa- , 
Ismert mélysége a' vándorban ; de ne is tartsuk IIIJR-
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dig nyitva szivUnket, hogy az Irigység megzavarja ny6-
galmunkat, hanem életbölcseség, keresztén~-~z~relet,'s 
erkölcsösségre törekvés légyenek ártatlan ldotolléslink. 
Szeretetnek Istenei boldegitsd azon órákat> mellyeket 
hosszas éjjeleinkböl egymásnak vagy bivatalunknak ki
vánunk szentelni. A' többire borits édes álmat és nyú
galmat 8Z éj csillagos fátyolával. De szent Atyánk 1. .••• 
EszUnkbe jutott, hogy az emberek néha képmutatók. 
Barátságot bizelegnek ; de titkon ellenségeink. Mint zen
gő ércz ajkaik, de nincs bennök mindig szeretet. Bol
dogságunk mellé szegoonek nappalainkon ; de éjjelein
ken gonosz lélekkel járnak szélyel, mint pl'édát kere
ső oroszlán..... 'S nagy lsten I milly könnyen semmivé 
lenné egy óra mind azt, miért munkáltunk életünk több 
napjain, ba a' gonosz szándé!m meg nem szégyenül. 
Ne engedd prédául javainkat, hogy igen drágán jussunk 

, ' a' társas élet öröméhez .. Ne engedd még is megszakad
o, ni a' társas élet' folyaliiát, 's mig élUnk, tarts meg az 
,"' emberek közötl. Ha lesz ellenségünk, adj' holtig hiv ba-

rátot is; de liszta lélek istenes szándék kössön öszve 
velek. Az ilY! egybeköttetéseket pedig szeresd e' föl-
dii!J 's az egekben is 1. .• Amen. 

U. F. Irgalmasságnak atyja! frigyedben hagytad irva: 
ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? LMy hát "elünk 
a' bekövetkezö éjjen, hogy semmi hatalom ne k;ljen ellenünk, 
'8 félelem és irtózat kerüljék ki szivünket, és hajlékunkat is. 

Aman. 

Penteken reggel. 

Isten édes Atyánk L Dicsőitünk és tisztelünk 
hogy az éj nem hagyot! rajtunk örök sötétséget, 's a' 
nyúgalomnak, bosszas óráit a' szürknIettel küzdö napsu
gáro~ ~egszüntelék, hogy rövid nappal unk fog'lalatos
ságalt Vlhessük. Nappali fény és világosság veszen te
~át lDár körül; de nem munkások mezei zsibongása. 
E.rzéstelen halottként ballgatnak ft' mezők 's nincsen, 
kl ~eg!átogassa fagyos sirjokat. Hietlenek a' tél boron
gáSOl, S unalmasok. De még is, boldogoknak érezzük 
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magun,,"t, hogy nom vetettél messze oz emberektöl kik
hel enyhithetjük óráinkat,- 's nem is adtál olly an ér
zést., hogy egymást elkerülhessük. Sziv szivel keres és 
talál. Lélek lélek után vágyik. Hidegek bár néba az 
emberek egymáshoz, mint tél fagyos hantjai, még is 
I,edves tudat, hogy emberek vagyunll - kapcsolatban ~ 
egymással, 's egymásnak szomszédságában ; nem pedig 
Idetlen pusztákra szórva... Itt é~tjük szent Atyánk, hogy j' 
szép czéljaid vannak az emberi sors elintézés ében ..••• 
Szomoru a' természet a' tél fagyában, de szép még is 

- R' világ az emberek között egymás társaságában, mi
dőn értik elhivattatásukat, 's egymást nem keserítik. A' 

, tavasz örömeit, nyár és ösz kellemeit résztvevö lélek 
pótolja téli napjainkon. Adtál érezni tudó szivet, gon- I 
dolkodó lelket, melly felszámitsa az együtt-élés' örö
meit és hasznait. A' hit pecsétével megszentelted egy
beköltetéseinket. Bizonyosokká teltél igédben, bogy a
tyailag gyönyörködöl gyermekeidben , midőn kölcsönös 
részvéttel enyhitik sorsukat. - De e' szózatai 8' sziv
nek 's frigyednek , nem mindig találnak érzékeny fü
lekre, sem parancsolatid engedelmes lélekre: és a' nyú
galmat kereső sziv sokszor hideg kezel,re talál. A' kép
zelt barátban ellenséget ölelünk. S nem ritl,án az em
berek világa is - kietlen, hideg és örömtelen, mint a' 
Iéi szomorgása. 

Szent Atyánk! nézz l<önyörülő szemekkel e' fa
gyos csillag' erőtelen lakóira, ~s segéld őket egymás- ' 
hoz közel vonulni érzésben. Ertesd meg velök, hogy . 
egyedül a' részvét lelke teszi széppé a' társas életel. 
E' nélkül a' uagyok 's hatalmasok' élete zavaros, mint 
n' havasnak fergetege, ft' szegénynek sorsa, mint a' völ
gyeknek sötét köd e... Midőn a' szép elgondolás szivet 
hevit, lelket gerjeszt, ne engedd kihülni 8" szép ér- ·, 
zést, mig áldásul nem hat másokra: hogy igy 8' gaz
dagnak szive , keze és ojtója ne légyenek elzá1"V8 a! 
nyomorult előtt, kihez fösvényebb volt az élet' szer~ . 
Cséje. Hilesd el velök; azért adtál többet nekik, hogy . 
fogadják el azok' ügyét, kiket reájok biztál. Hálátlan.. . 
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ság boszantásai között se engedd felejteniök: hogy te 
is többet adsz néha az embernek mint érdemelne. A' 
szegénynek lelkébe száIlitsd az alázatosság' lelkét, hogy 
ragaszkodjék szeretettel, tisztelettel azokhoz, kiknek ke
zébe tetted le sorsát. Előttünk álJnak e' kötelességek 
mai napunkon is.... Tudjuk Atyánk lehetnek nálunknál 
helységtlnkben, hazánkban 's az egész emberi-nem ke
belében szerencsésebb és boldogabb felebarátaink; de 
biszsztlk vannak szerencsétlenebbek; 's ezt ne engedd 
elfelejtentlnk. E' gondolat terjeszsze ki karjainkat, hogy 
mindeneket béöleljtlnk szeretettlnkbe. Foglaljuk hé imád
ságunkba azokat is, kiket távol helyezett tőlünk az élet, 
és a' sors vagy messze-vidék; azokat főleg, kikkel ér
dekeink találkoznak mert kedveseink, szomszédaink, ba-

. rátainkvagy hazafi társaink;'s egymás sorsát érez
zük, boldogitsuk ... Sokfelé vonhatnak e' napnak fogla
latosságai : de azok között is segélj, hogy egymásért 
tegyünk meg mindent. Hogy érzékeny lelktlnk' sient 
gerjedeIme nyomtalan el ne muljék ; adj lelki és testi 
jókat, hogy legyen miből sáfárkodjunk barátaink szá
mára 's a' közönség javára is. Segélj másokat is, hogy 
törekedjenek megérdemelni szeretetünket, l'észvétUnket ... 

Amen. 
U. F. Mennyei Felség I Végeztük m legszentebb köte

lességünket; mert bémutattuk néked szivünk' áldozatát, 's kö
nyörögtünk napi segedelmedéri ; de kün 8Z élet soknemü kö
lele~ség~i várnak gyermekidre. Adj segedehncl, hogy mini ill. 
011 IS d.csöségedre élhessilnk. Amen. 

Pénteke n estve. 

, k~d nyeli el az estharang' hangját, melly imára . . 
a Jámbor lelkeket, -'s felhivott minket is szenl 

kifo.~hatatlan kegyelmü Isten, mennyei Fel-
Egy ro~d nap lejárt órái hangzottak el lelkünk 
de ~e!költék leélt napjaink emlékét is, meJIye

valamI Jót teltünk, vagy éreztunIr, 's éreztetik vé:
~etlen szeretetedet is, melIyröl e' napunk is bizonyság. 
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Múltak el ugyan- gondolataink, következés nélklll, 's a' 
mit kivántunk, nem mind adtad meg: de megnyugszunk' 
mert csak te tndod, mit kell megadni a' kérönek, vagy 
megtagadni az esengötől.. . Az éhező, szomjuzó és ru
hátlan nem megyen el vigasztalás nélkul kegyelmed 
ajtójától. '8 méltó ;agy, hogy .minden nyelv zengedez
zen dicséretedre, stemplomald szentIlIt hangzatáhan 
hálaérzelmek csendUljenek meg. Nem csináltak emberi 
kezek számodra lakhelyet, 's templomod az egész ter
mészet, melly dicsőségedet hirdeti az örök tavaszban 
szépült vidékeknek - és a' jéghazáknak, mellyek plán-
tát nem ismernek. Imádandó Felség I nincs elég szava 

I 
\ 
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\ 
\ 

I 
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Iyedet!. Erzésünk erőtelen felfogni nagyságodat; de vi- I 
gasztalásul vesszük, hogy bár messze vagy dicsősé
gedben, kegyelmeddel 's jelenléteddel betöltöd egész 
világodat. A' reggel' bús pitvarában, vagy az éj' sötét \ 
szürkületében keressen a' hit, megtalál. IUég is, úgy 
tetszik: könnyebbül lelkünk, midőn e' szent hajlék fa
lai közölt nyujthatjuk bé hálaérzetünket. Buzgalmunk 
mondja, hogy itt szebb érzések lepik meg az imádko
zÓt. Elvagyunk zárkozva a' föld ingereitöl, 's nem ki"':' , 
sértenek szokott ügyeink: melegebben vér szivünk 's 
lelkIlnket erősebb érzet viszi e' sötét csillagról; oda, ! 
kol az égi hangok 'ömlengései között keresnek az áhi
tatosság' imádó szavai. Szent Isten l bocsánat e' gon
dolatokért, ha talán dicsőségedet homályositják. Hisz
szük, hogy megbocsátod e' szent elragadtatás tévedé
sét: de félve gondolunk pillanatainkra, mellyekben el
h?gyott e' szent érzés 's egy jó Atya tiszteletét gyen-

\ 

glte.tt~k lelkIlnkben. Vajha kifelejtené életünk perczeiböl 
az Ido számvétele ; 's nem emlitné, hogy pályánkhoz 
tartoztak 1 l! 

Kegyelmes Atyánk, könyörlllő Isten I teliinls irga
lommal elődbe borult gyermekeidre, 's jó lelk'iildel vonj 
fel magadhoz, hogy tiéid legyünk örömben és keserU
Séghen is mos~ és mind örökké I... Tartsd mindig előt
IJlnk dicsőségedet, úgy a' mint azl jóvoltoddal folm .... 

\ 
I 
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gasztaltad, hogy légyen ösztönUI MIaérzelmet emelni 
hozzád naponként. Szent képed ot semmi ne szoritsa ki 
lelkünkből. Emlékeztess óránként frigyedre, hogy ne 
feledjük, miként nem áldozat pompája; hanem szivUnk 
érzelmei teszik széppé vallásunkat, 's nem csak a' szent 
falak között; hanem bár hova vet az élet, mindenütt 
meghaIIod gyermekeidet: hogy e' szerint munkáink, örö
meink és szenvedéseink óráin is sohajtsunk fel irgalmad
ért. Házad szerelmét ne engedd kialudni a' vallásos lel
kekből, hogy légyen mindig szent menedéke az, a' vilá
giakba fáradt léleknek. Segélj egyszersmind: legyünk 
~ ]iessége templomodnak ; tiszták, mint az égnek angyalai, 
2-'s feddhetetlenek mint hitünk' fejedelme Jézus, 'és min
denek ismerjék meg, hogy mennyei polgárok vagyunli. 
Ez éjben yiselj gondot reánk. Jál'tass tábort körültünk 
I!ngyalaiddal, hogy semmi veszély meg ne közelítsen. , 
Orizz hirtelen haláltól, álmatlan hánykodástól, bosszantó 
riadozástól, 's mindentől, mi felébredésünk~ pillanatát 
megkeseritné, vagy megszégyenitené benned helyezett 
bizodalmunkat. Segélj, hag):hassuk jó rendben dolgain
kat a' részünkről védtelen órákra. Mindennek adj nyu
godalmat és álmot; - a' gonosznak: hogy felejtse szán-

. dékát; n' jámbornak, hogy érezze szeretetedet az eny
hület' óráin - dicsőítsen felébredésében ... Amen. 

U. F. Dicsösséges lsten, szent Atyánk! Tudjuk nincs 
k?~e a' setétségnek a' világossággal, 's ha lelkünkben a' hit' 

• vIlagossága fénylik" eltünik a' sötét éj félelme. Szállitsd hát 
lel~ünkbe ez égi ragyogványt hogy éjünk legyen kics 's 
nyugalma zavarhatatlan. Amen. 

• 

Szombaton reggel. 
• 

nagy felség! V égig nézve javainkon 's lied
egy titkos érzés húzódik el szivünkön, 's 

~ádására ösztönöz. Ez érzet mondja: hogy 
nem emberi gon~ és ügyesség; hanem egy végetlen 
szerelmU mennyeI Alya távolit ol tőlünk minden ve
szedelmet. Kivül rajlunk az elhólt természet' kedvctlon-

. I 
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ségel, beJöI a' Mn esküdt barátja a' sötétség rellentet
tek az elszenderedés' óráin; de reád gondollunk, 's az 
elébb kételkedő szemek csendesen húnytak el. E' reád
gondolásnak édes jutalma az, hogy. ismét látjuk a' na-

. pot az élőknek földén. Azokra, kiknek az utolsó fel
viradásra nyújtottad álmuk,!t; kegyelem tőled és a' 
Jézustól; rajtunk: áldásod ma és egés~ életünkben • 
Látjuk szent Atyánk, hogy megállapodtak a' természet' 
munkás erői. Komor pusztaság ül a' mezők temetőjén 
's szomoru szél repiti a' kopaszult ágak bóvirágait; de 
láttuk még e' képeket; igen a' tavaszt is derülni ol
vadó hantok felett, 's 8' temetve volt magvak felett 
feiviruini a' hoszsznson senyvedett mezöket. Most se 
rémülünk el a' tél bús jelenései között. Hiszszük, gond-

• 

ját viseled az árva vidéknek. Megőrzöd a' természet' 
elrejtezett örömeit. Meg a' nyugalomban veszteglő erő
ket, hogy egyik esztendő a' másiknak adja által meg
dicsőült jóságod emlegetésél, 's lIlljon n' rend, melly 
sziiJi és elöli, 's ismét szüli, hogy elölje a' természet' . 
szépségét. De ha a' mezőnek füveit igy gondozod, 
mennyivel inkább bennünket?! .. Essenek hát változások 
körültünk, hozzon bár mit a' sors napjainkkal és éjja
leinkkel, - ~eteinkkel és esztendeinkkel : te megőrizss 
mindenben. Eletünket vidámitod áldásaiddal. Halálunkat 
szépited a' hit' igéreteivel, 's ügyelésed alatt lesznek 
8' sírokban is, sorvadó tetemeink. Mit reád biz a' lát
ható természet vagy 8' hit, el nem vész. E' hanyatló 
hetünk órái már örök mélységbe merültek; de fenn
hn~yták szivünkben meggyőződésül, hogy napjaink' ö~ '. 
mel, - 's heteink végzett munkái téged dicsöitnek .. , . 

Bánjuk, hogy e' meggyöződést kedvetlenségllink , 
sokszor zavarták, 's e' miatt borultan jöttek fel.jiéha 
napjaink '8 teltek heteiok, békételenségre is fak881-
lották néha ajkainkat. Az illy szerencsétle" ól'llkat SIlent 
Atyánk I ne engedd töhhé visszatérni. Parancsolj a' 101M: 
mészetnel" legyen gondja a' reáhizottakra. MQJUI~ 
sok és nagyszerü remények senyvednek a' bi4eB' 
tok alatt, mellyek egy kies tavasz' várásábIm 

• 

• 
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rultek el. Mondd meg, hogy az elhullott magok a' kö
vetkező idők' számára letett kincsek, 's belőlök semmi 
el ne veszszen, hogya' kérges boríték alól keljen ki 
bóldog aratás, 's örülhessen minden kéz a' maga mun
káinak ... Őrizd meg az emberek között az ártatlan egy
beköttetések' szentségét, hogy midőn a' külvilágban 
elhól! is az öröm, midőn a' reg és est borongva 
köszöntik a' földet, legyen az emberek' lelkében a' tár
sas élet örömre derülve. A' bizodalom derültsége le
gyen állandó mint örök tavaszban szépült földrészek' 
kellemei... Minő izenettel lépett fel a' nap vidékünkre, 
's mit hozott a' reggel: bizonytalan nekünk; de ha in
ség lesz is az: tőled jön Atyánk?! Adj erőt türni fá
radtságot, méltatlanitást, bosszut és keservet, talán 
valamellyikkel méltók leszünk a' mennyország' dicső
ségére. Segélj, végezzük becsülettel ezt a' hetet, úgy 
is segedelmed reményével kezdeUük vala. Ha jó útba 
állított, ne engedd soha abból félr.e lépnünk. De ha el
lenkeznek gondolataink 's érzeteink törvényeddel, gá
tolj meg 's mondd, mint hajdan a' tengernek " tovább 
ne 1". nehogy lábolhatatlan mélységbe merüljünk, 
';IleIlyből aztán sem hit, sem remény ki ne emelhessen. 
Orömeink múltan múlnak Js nem marad a' futó idő 
nyomán egyéb vigasztalásunk, mint jó tetteink nyug
tató érzete. Hogy erre szert tehessünk, adj segedel
mct. Rövid lesz hiszen e' nap is; de lehetnek szentitő 
pillanatai. Hívd elő az illy nagy szempillantatokat, leg
al~bb akkorra, midőn e' napunk elenyész ; . vagy sze
mUnk végálomra záródik... Amen. . r.:. ~. M~nt ~z áhitatosságra szánt órának kegyes ömlen
gese aJkamkro.l, ugy enyész hanyatló hiteinkeI földi életünk 
remén}'e keblunkröl. Szent Isten, hatalmadban az idö, és lel
künk IS. N~ e?gedd addig elmúlni életünket, mig méItók nem 
le~zünk ö~ok Id~csség bizonyos reményével nézni vissza el
mult hetemkre s esztendeinkre. Amen. 
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Szomba'ou estve. 

~sak emléke marad már e' hétnek életünkben, változ
hatatlan kegyelmU felség, édes Atyá~k, a' Jézusban! 
Néked kivántuk pedig ez órát szentelm; mert az élet
gondok miatt sokszor bocsátottuk elsuhanni naplainkat 
és heleinket a' nélkül, hogy csak egy lel!<es sohajtás 
is lengett volna feléd szeretetedért köszönetüt. 'S bár 
ez óra szentilse meg lelkünket, hogy méltó hálával 
rekessziik be e' munkás hetet. Visszanézve elmult nap
jainkra, komolyan tünnek fel szereteted jegyei emlé
kezetünkben. Feltünnek mindenek, mildtel igéreteidet 's 
bizodalmunkat megpecsételted. A' kenyér, mellyel táp-

' Iálódtunk, az öltözet é~ bajlék, melly véde~t az idö 
kedvetlenségei ellen ; a' társas élet örömei és munká
ink jutalma, - a' vallás igéretei, mellyek alatl sebeink 
megnyúgodtak, és minden a' mi velünk történt, még 
szenvedéseink is, szeretetednek bizonysága... Ezek kö
zött teltek el életünk napjai, 's bár hova tekintsünk 
vissz.a, hitünk mindenütt téged talál. Felkölt jük atyáink 
emlékét: 's imé te vezérelted öket életöken keresztül 
's te őrzöd sírhalmukat is. Eszünkbe jutnak ártatlan 
korunk' napjai, 's imé te lengetted a' boldog álmokat 
az öntudatlan csecsemőre. Te adtál magas jelentést a' ' 
gyermek egyszerü játékainak. Ifjuságunknak édes küsz
ködéseiben te szerette tied meg a' későbbi élet' gond
jait. Elmúltak hiszen e' bóldog órák; de sziviinkben 
hagyták meggyőzödésül, hogy gyermekeidért mindent 
megtettél, midőn nem csak szép útat mértél elejökbe, 
hanem ez út könnyitésére örömökről is gondoskodol ..• 
Igy vál!altuk el a' terheket, mellyek alatt IépdelUOk 
mennyei hazánk felé. Szép elhivatása lelkünknek, bogy • 
a' .visszaemlékez~sben még egyszer megújithatja szép 
hajdona' örömeit; felszámithatja bennök szeretetedet.· E' 
hitünk' befolyására visszatekintve is látjuk miként úji': ' 
tád naponként rajtunk kegyelmedet. 'Minden reggel el
hozta, minden estve meghagyta hitünkben a' nagy gon-
dolatot, hogy kifogyhatallan kegyelmü atyjok van az 

'- ------
13 . 

• 



" 

, 
194 , ELSÖ IIÉT. 

embereknek, De ft' milly édes, szenl Atyánk lbóldog 
óráink' emléke, annyira szomoritó l~lkünkben tévely
géseink' biinképe, 's vigasztalást csak ,IS abb~n ,találunk, 
bo.,.y ismetjük atyai türelmedet. BIzvást ontjuk tehát 
elö~dbe kebl ünk . titkát 's esedezünk: fedezz el irgal
maddal e' hétről 's egész életünlu'ől mindent, ft' mi meg
l<eseritené visszaemlékezésünket 's egyszer kiállott fáj
dalmaink sajgását hivná viss7ia; vagy ismét perbe szál
!itana ellened 's meggyengitené az emberekbe és ben
ned helyezett bízodalmunltat, Szent Atyánk I ne engedd, 
hogy annyiszor legyünk szerencsétlenel{. Tanits meg: 
okosan felejteni, Hivd pedig vissza pillanatonként azon 
érzeteket, mellyekkel egykori ártatlan örömeink is visz
szatérnek. Hivd vissza azon 'óráinkat, mellyekben ból
dogok vol!unk: hogy ismét újuljunk meg testben és 
lélel,ben, Ujuljon meg hozzád ragaszkodásunk, bizodal
munk 's legyünk ismét bóldogok. Botlásainkat juttasd 
eszünkbe, hogya' hol egyszer elestünk, többé el ne 
essünk. Bünhödt vágyaink, mellyek bóldogságot ígérve 
is, csak kínzó gyönyörilséget adtak legyenek örökre, 
eltemetve; ne kisértsenek többé. De kfnjai nyilaljanak 
meg néha lelkünkben, hogy többé ne vétkezzünk, Most 
pedig Atyánk segélj számadásra magunkkal, hogy ha 
kit megbántottunk, engeszteljilk meg ; adósságunkat fi
zessuk le, bilneinket sirassuk meg, - bosszuvágyat, 
's méltatlan fájdalmunkat is temessuk el. Másokhoz 
legyünk irgalmasok, hogy irgalmat nyerjünk. Midőn ma
gunk tévedéseiért von kérdőre a' lélek, legyUnk vi
gyázók, nehogy megcsaljon önszeretetünk. E' nagy mun
kát végezve várjuk be IIZ éjszakát, 's mig a' hallgatag 
~g alár~gyog a' hideg földre, az ég angyalai örvend;
lenek klbé~Ult érzéseinken... Amen. 

U. F. Orök felség, nagy Islen! Segélj becsülettel végez
• np~k~' ,:1O:el. 's vallásos érzelmek közl számilni le IIálra lévÖ 

l ana RI . lOgy az enyészIl idll magával el ne vigye lelkünk 
örök , reményét. Ez egy kincsünk mm'adjon biriokunkban, hogy 
cnybltse sorsunk fáj dalmát, 's szépits. egykor sirunkal is. 

• Amen. 
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