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, A' hitet/etl ha meg tér útáról, megtartatik. 
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VasarÍlap reggel. 

SZ. BESZ~D ELŐTT. 
, 

• , 

SziVünlüg hatott eq: órának megérkezése, nagy Isten, 
kegyelmes Atyánk! mert ezen kezdődik hosszu sora a
zon óráknak, mellyeken gyónást ke\l tartanunk vétke": 
inkről. Eljöttek vele a' komoly napok, mellyeken szá
mot vessen veled'" a' megtántorodott lélek. Szomoru 
gondolatokba merülten állunk hát előtted, mint a' rab 
a' maga birája előtt midőn lánczai közt könyörög bo
csánatért; mert kevés pillanat ntán megcsendül igéd' 
szózata is, szemünkre vetve büneinket, mellyek nyom- ,_ 
ják életünket, terhelik lelkünket. Enyhületet ad ugyan~ 
igéd a' hánykodó szivnek, vigasztalja a' szomorut; de 
annak, ki vétkeiben él, ki frigyedet megvetette, elhaj
lott törvényeidtől, rettenetes, mint alvó útasnak az éj . 
mimnydörgése; mert felkőlti emlékezetünkben az alkal
matosságokat, mellyeket idvességünkre hatalmunkba ad
tál ; de mi nem használtunk, 's mellettek is elestünk. 
Nyitva állt naponként előttünk a' természet, tanító in
téseivel ; megnyiltak időnként templomaid és hangoz
tatták akaratodat, melly fi mi megszentettetésünk; halot-
t,uk parancsolatidat ; ismertük törvényeidet meUyekbe 
e~tet adtal '5 még is elestünk, Elestünk; mert nem 
hittünk az égi intéseknek ; hittünk pedig a' világ csa-
lárd igérete inek, 's gondoltuk, hogy ha mindenben ,kö- • 
vetjük is a' testiség' tanácsát, ha elfelejtkezünk is 
ft' szulői intésekről, 's lelkünk jobb akaratát elfojtjuk 
sem vétkezünk. Elestünk hát gyermekkorunk' gondtalan ""\ 
álmaival, ifjuságunk' hazug reményeivel, 's az életgoh- " 
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dok' vétkes törekedéseivel. Midőn a' jelenlét nem csá
bitott el, o' múltak emlékével, vagy a' jövendőnek bü
nös számitgatásával terheltük idvességél'I titkoson epedő 
lelkünket, mig az élet' vetése mellett szívünkben ki
hajtott a' halál kárhozatos aratása. 

Irgalomnak Istene! nyomja hiszen lelkünket igéd 
dorgáló szózata: "a' ki tudta ura' aha.-alát 's még is az 
ellen cselekedett, sokra bünteUetik" könyörgünk még is, 
bocsásd meg tévedésinket. Idvezitőnk ugy igérte bűne
inknek bocsánatát, a' mint mü bocsátunk meg mások
nak, kik ellenünk vétettek; de ne nézd mit tettünk 
velek, hányszor fizettünk rosszal a' jóért, 's kerestünk 
bosszuállást, hol szeretettel tartoztunk. Fedezd el a' 
múltakat hogy többé vissza ne térjenek, lelkünket ke
seriteni; vagy eltántoritni lépéseinket az idvesség útá
ról. 'Frigyed' ragyogjon le az útakra, mellyeket bűne .. 
inkei bésetétitettünk, 's igéd vezessen elhivattatásunk 
czéljához: hogy legyunk szentek miltt te, - 's teljesit
sUk rendelésidet éjjel és nappal. N e engedd hogya' ba
bonának, előitéletnek kétségei vagy a' bűnös gerjedel- ' 

'~ mek' kevélysége elzárja az útakat, mellyeken igéd eny
'\hületet, vigasztalást és mennyei üdvet szállit a' kese

redett lelkekbe, 's világosságot a' bűnök közt sötétkedő 
szivekbe. Dorgáld, meg a' lelket, melly nem jár útadon ; 
hiábanvalóért eped, tiltott örömet keres 's még sem 
hiszi, hogy nem j : úton jár; nem hiszi hogy vétkezik; 
's ha .. elesett is bunei alatt, felkél: hogy ismét vétkez- , 
zék. Ontsd ez erőt a' szülők szavába is midőn 'mag.., 
zataikat intik,'s a' gyermek' ártatlan tudakozódásaiba, 
midőn a' tévedező öregnek szemrehányást teszen, - 's 
a' vének panaszába is: midőn már meggyónt lélekkel, 
kihUlt kebellel beszélik régi bótlásaikat a' figyelmező 
u".okáknak. Szent lelked által ebressz figyelmet minden 

I 87,lvekben az élet' beszéde iráni ho"y az idvesség' 
ohajtása foglaljon el töredelmessé~re ~inden keblet, 's 
hallgassanak el a' kisértő érzelmek mellyek annyiszor 
hiztalták hiába és csalták me" az 'erölleneket; lerjcd-

! JOR podig az evangyeliolll' di.;'sösége n' bünükol meg
,! 

, 
, 

• 
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bánt lelkek' enyhitésében, o' tévelygők vezél'lésében 
's o' megtértek idvezitésében. A' Jézus nevében h.l\~ 
gass meg. Amen. 

U. F. Hallottuk igédet .zent felség. Felmutattuk áldo.n-
. tut szívünk Wredelmél Js fogadást tettünk a~ szent életre. Te

kints reánk. Áld meg a' gyülekezetet hogy idves&éges gondo
latokkal hagyhassok el hajlékodat. Engedd e' IDcggyödésscl 
távoznunk : Ala idvessége letl •• há.nak. Amen. 

"Vasarna.t delesti óran. > 

Idve:ségünknek Istene, kegyelmes Atyánk o' Jézusban! 
- Bánatos szivel léptünk belől e' szent hajlék kü
szöbén, Nem azért bogy e!ödbe jöttünl, ; hanem mert 
mondja nekünk a' lélek, hogy itt olly felség eleibe bo
rulunk, kit sokszor bántottunk meg, 's ezért lelke ben
nünk nem gyönyörködhetik. Atyánk voltál szent Isten I 
megtetézted rajtunk naponként szeretetedet ; ,iókká és' 
boldogokká akartál tenni, de mi sem jók, selll,. eléggé 
boldogok nem Ieheténit. Mert elhajoltunk útaidról,' el- .,1"'

szakadtunk törvényeidtől. Vétkeztünk mi és a' mi ,aty, 
ink, a' népnek fejedelmei és cénei, 's nincsen ki feddet.!. 
det/en lélekkel mondkatnd magdr61 : tiszta 'Vagyok mindet! 
brlnt6l. Eltévesztve az úl, mellyre boldogságunkat he7 
Iyezted. Magunkba szállunk; 's többé nem lieressük 
magunkon kivül okát a' közromlottságnak ;' Inert hál' 
milly sors nyomja e' földön az embereket, bár mel\riyÍ 
keserUség és zavar emészti a' házi 's társasági életet, 
azért nyomják ezek nagy részint a' világot, mert, afrl. 
emberek hiuk, kevélyek, ragaszkodnak a' föld,illll~é~,: 
irigyek egymáshoz, >'s nem figyelmeznek öröI!: rendel - ' 
tetésök~e. E' miatt szakadoznak a' legszeIíb ÖS$'i1lK!lI'
tetések e' földön. Szülők és magzatok neJ!l khiIélik , 
egymás sorsát, sem nevelik örömét., ml\rt irigyek és 
gonoszok. A' páros élet' , sorsosi nem bizl\a'k"egylllás
ban; a' polgári élet nem biztosit 
ben sem, mert elfoglaltak a' 

> 

sziveket. Szövetsóged megvetve az emberek 
t5 

: 
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akkor is midő" fJildgossdg jött a' 'Dildgra, a. embe
rek inkdbb .. ereUék a' setétséget; mert cseleliedeteil, 
gOllos~dk voltanak. Elfogyott a' kegyesség, el. a' va~lá
sos élet a' földről: nem hallik naponként teljes áhlla
tosság' szózata a' Sionról. A' kevés IÖl'edelmesek köz~1t 
képmut~tó lelkek. mut~IJák fel kevél~ aldo~~t~kat~.klk 
ellen mmt régen IS panaszol lelked: e nép s~l!IJal ko.e
lit hozod"" 's ajakival ti .. tel, de szi-ve twvol 'VOlt túlem, 

, 's ámMr gondviselésed miden lépten szólit: térjelei, 
• hoz.wm én is hozzátok térek - ne legyetek ollyanok mint 

apái/ok, kiket hiv/am magamhoz 's szót nem {ogarltak; 
még is egyik időszak a' másiknak, egyik nemzedék a' 
nyomába lépőnek adja által a' vallástalanság', testiség' 
és ellenség~skedés' szomoru tanitását, melly miátt fe
lettünk is hangzik atyai lelked' panasza: Ita ur vagyok, 
hol az én {élelmem, ha atya, hol az én szeretetem? l 

Szent Atyánk! ha bál' terhelve nyomják is e' gon
dolatok lelkünket, bár fenyitve szólal is meg felel
tünk igéd, ragaszkodunk hozzád mint rémült cse
csemő az anyai kebelhez. Ha fenyeget a' bánat és in
ség, kiben is bizzunk, midőn minden tes! meggyalázta 
z ö útát, 's a' ki legjobb is az emberek között, mint 

a' csip/,ebokor, Te vagy, megbántott Atyánk! te vagy 
. reményünk, tarts meg, hogy el ne vesszünk. Elvesz az 

életkedv és vidámság, kihal a' jónak . eszmélete a' 
lélekből, ha te nem fogod fel szenvedő néped' ügyét; 
ehoész a' nép is, mellybell nincs igaz tudomány, 's meg
ronlja a' nemzeteket a' bűn. De népek', birodalmak' és 
századok' vezelésébén jeiét adtad, hogy az igazal<ér! 
megkegyelmezsz a' sokaságnak. Tekincs reánk is kü
nrörUlettel. Vedd kegyelmedbe könyörgő népedet. For
dlts. el édes ' hazánk"ól 's anyaszentegyházunkról minden 
~özmsé~et: ne szenvedjünk öseink' büneéért, sem fe
Jedelmemk' vétki~rt vagy magunk hibájáért, mellyek 
ostorodat megnehezitnék népeden, Emeld fel a' mennyei 
váltság' dicsőségét, jelul: mellyre mindenek nézzenek, 

í 
h?gy a' lévedezö lelkek keressék fel az evangyeliom' 
vilápnál a' közboldogság' útát, meUyet a' bűnök sötét 
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éjjelén eltévesztettek, ' s a' [,Irsas élet mezej e teremjen 
békél, csendet és érdemeljen áldást banljainlwn; atyai 
lelked pedig, nézzen gyönyöl'!tödve a' rÖldre, mellyen 
bit, emberszeretet 's a' szent. frigy ereje szépiti a' köz
életet., 's neveli a' magán élet' örömeit is, S"állj bé 
minden szivbe 's vizsgáld, és a' bűnöst dorgáld mig 
vissza té" a' jónak szeretete, 's hozzád ragaszkodás' 
szent ösztöne, vallásos bnzgóság, áhitatdskodás, 's a' 
halhalatlan élet uhlni epedés,-hogy mindel]ki gyógylJljon 
rel kese,'veiMI: a' szülők 's magzatok közé jöjjön visz
sza ft' szeretel, 's a' bizodalom az egymás ,szövetsé
gében élők? lelkébe, A' hatalmas ne nyomja el a' gnen
gél, - a' gazdag ne csúfolódj1lk a' szegényeI, az eszes 
ne csalja meg az ügyefogyottat ; hanem mindenek, minI 
azon egy út' vándorai, azon egy mennyország , sorso-
sai : , együtt és veled is éljenek békességben, egymást 
boldogitsák, téged' tiszteljenek, hogy érezzük testhen • 
's lélekben is terjedni köztünk országodat. Adj minden 
szivnek elég erőt löredelemmel nézni vissza tévedé
seire, - 's bölcseséget: kikerülni 8' veszedelmeI, mely- . 
ben ők vagy atyáik megbotlottak ; 's figyelmez z en mini' ' 
den sziv, hogy törvényeid di8d8lmaslwdjanak az eifti
beri indulatokon, 's Iti/ünk gyözze meg a' vi/dyot, melly 
a' menny polgárait annyiszo,' fosztotta meg az égi szö- _ 
vetség iránti engedelmességtől. Atyánk könyöl'üJj raj
tunk, és te is áldott Jézus, könyörögj éretlijnk" Amel1, 

.. U, F, Dicsőséged betöltötte hajlékoda!.. olt Isten: Eny-
Itulelet keresett lelkünk e' szent falak között, 's jO'édben meg
lalálta azl, Lelkesits tovább is; hogy törvényeidet "bétölthessük : 
lehessunk s~eJ!t néped ',Il te légy Istenünk. Amen. 

• 

lIétfön Rcgg'cl. . 

Kegyelemmel uralkodó mennyei felség! Érezzük ,:tJ;r- • 
vényed erejét szivünkben. Érezzük bogya' nem IÍszla ' 
léleknek megvannak büntetö érzelmei. Alig hangzo}1 el 
tegnap igéd e' falak lözt töredelmességre hiván fel 
minden lelkeket, 's már szomorI! gondolatok szülellek 

• • 

, 
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keblünkben. Igy lepett meg oz éj, melly hobár csen
i1es volt is körültünk, nem üzheUe ki lelkünkből e
mésztő emlékezetét annak, hogy téged megbántottunk, 
'5 minden pillanat eszünkbe juttatta: miér/ szegitek mefl 
as ur beszédét? Igérted ugyan irgalmasságodat; 's tud
tuk hogy nem akarod egy óitltösnek is "aldldt, luUte,,_ 
meg/érését, de ez igéret felett hangzik a' töredelmesség 
hivó szózata; mellyet annyiszor megszegLiink. '1\1ert el
jöttek a' napok bűnbánatrn; de Mnny nom hullott n' 
bpnsebekre; menydörgött az élet' beszéde 's csak egy 
erőtlen sohajtás sem vegyült a' dorgáló szózatok közé, 
'5 'bUnösök maradtunk, Láttuk a' gonoszolmt vil'!\gozni, 
szenvedni néha az ártatlant 's sziv ünkre tolult a' két
ség szózata: mi lUlszna hogy reddhetellenségbell töltsem 
életemet? de ismét felderitett igéd: bolr/og Iii igazcíM 
t>iseli magdt miMdenlwr, 's az istenteleli elvész az ó ÓIl
nében. Hittük ezt 's bününket még is szerettük. Végig 

, néztil'nk az élet' változatain; eszünkbe · vettük a' go
noszt, ki mást rontva él 's láttuk hogy 1'omlds lett vége, 
" reményei mint a' {ltst és pdm 's me~gyözödtünk, hogy 
(J' ki téged gyUlöl 8zereti a' !;aldlt; de liüneink közt még is 
Ii6!gmaradtunk. Iférdeztuk ön sorsunkat, 's ez esziinkbn 
juttatta hogy midőn elhajoltunk útaidrÓl, elhajolt töliink 

- is a' boldogság ege, 's l<ikőltözött lelkUnkből a' nylí
galom, 's bár mennyit munk.lltunk remélttinl{, nem tiszta 
\'ágyaink közt boldogok nem lehettünk; egyik kezünk
Rel kibontottuk rabságunk köteleit, 's a' másildml l,ja
}rat füztünk magunkra; mivel a' jót ldttuk és szeretlitk, 
de fiem kö~ettuk, 1nert mds törvénynek engedtünk, mell y 
Cndulatainkban volt 's rabul ar/ott ismét a' bún öknek. -
Voltak szebb pillanataink, midőn visszagondoltunk fedd
heti!itl~nebb napjainkra, mellyeken szándékos vétek npm 
g,a!ázta lelkünket, 's esztin kbe jutott, milIy szép sors 
ft tiszta lelküség, milIy nyúgodtak voltunk akkor lel
künkben\ ha éheztünk és szenvedtünk volna is; de ezek 
hat4sa is nyom nélkül tUnt el lelkünkhöl '5 töredelmes-
8égllnk' pjIlanatán hagyott el a' jó érzet 's bUnösök 
lIIaradtunIij '8 pirulva hallottuk lelkünkben fenyitő szó-
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dat: jd,nborsdgtok csak oUyan mint a' reggeli' harmat és 
m;nl a' köd, mell y reggel eloszlik. 

Irgalmazz nekünk szent Atyánk I 's ha bár' klnQs 
lévelygésbe hQzzák is lelkünket érzelmeink, emelj ma
gadhQz. Ne szállj velünk perbe, ug): is töredékeny edé
nyek vagyunk; 's dicsősége'd nagyobb megtartatásunkban. 
mint halálunkban. Add tudtára mindennek hQgy téved
ve van, ki azt hiszi, hQgy nincs gQndQIj 8' világra, 's 
8Z emberekre, kilmek eleikbe kötelességeket szabtál, 's 
országQd örököseivé fQgadtál, - és' aZQk is, kik nem 
hiszik hQgy a' bűn veszélyt hQz, 's a' megszegett tör
vény megbQsszulja magát, 's kiű'zi a' nyúgalmat a' sziv
ből, mellyben II nem lakozhatQtt. Egy távo.l ~lágba. 
8Z halhatatlanságba helyezted ugyan rendeltetésünk' 
czélját, ne engedd még is a' jelen élet szenvedéseit 's 
örömeit következés nélkül maradni, hanem, legyenek 
aZQk útmutatóll, mellyekben az elkevélyedett Mn szé
gyenüljö.n meg, a' . megvetett kegyesség érezze égi ju
talmát. Ereztesd a' jókkal az érdem benső nyúgalmát 
mellyben a' sziv kétségei megcsendesülnek, 's kifej
tik az örök jutalmak' édes sejditését. Mutasd fel a' meg
tévedt letkünek kQrunk' bölcseit, kik bQldQgu\. éltek 's 
haltak meg; hi vd elő a' sirhantok alól is az elhún)t 
érdemesek' árnyék képeit, tanits meg nevökre azoknak, 
kik megérdemelték koruk' áldását 's az utódok jó em- -. 
lékezetét. Vezesd az élőilet és unokáinl!3! is azon sirok-;- ., 
hoz, meIIyek feddhetetlen p.o.rQka! fede:linek. Mutasd 
meg a' háládatQsság' szent . emlékeit, 's a' hizelkedés 
~lfQszlotl borQstyánait, hogy az olly keblek is, mellyek 
Jutalmat keresnek a' jónak cselekedés ében, biiilt,ei'qstöl 
félnek a' rosz cselekedetek' útján: tan~ljanal}. feMhe
tetlenséget, erős hiedelemmel lévén: IlOgy i(z'oknali a" 
kik jó cselekedetben keresnek dicsőséget, megfizetsz őrök' 
élettel; azoknak pedig kik meg"etik az igazsdgot; bú81Jlás-
sal és haraggal, - 's hogy e' földön is a' bűn fája 
bár milIy messze és kevélyen nyújtja ágail, keserl1 
gyümőlcsöt terem. Nyisd meg pedig hitünknek az ege: 
ket, hogy tudhassunk a' jövendőböl annyit, mennl"" 

• 
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me"tnrthat 8' kál'hozattól, hogy e' töredelmességnek 
napjai "yőzzenek meg minden kétkedőt, mikép nehéz ' • 
Igából ~enekül a' megtérö, 's ki,jobb irányt veszen 
életének, nem csalatik meg reményében, melly nemes 
törel<edésre biztatta. Segild a' jámbort szép. törekedé
sében el nem csüggedni, 's a' töredelmest megválni 

. tévelygéseitől, 's mind 8' kettöt, ha megmaradnak e' 
hitben, emeld örök idvességre. Amen. 

U. F. 7'anits 'Iuinket uram, hogy já'l'hassunk bólos szivel. 
Térj ho,zá!'k é. légy kegyelmes. Tölts be jóvoltaddal minden 
reggel, ntinden mi időnkben, hogy láttassék a: te hil1eidben a' 
te do/gad). és dicsőséged, azokna." (iaiban, A,1um. 

lIétfUn estve, 

szent felség! Méltó bánattal látjuk ellünni c' 
napot mellynek halálát hirdeté az estalkony' harangja; 
mert ennek lefolyt órái nincsenek többé azon pillana
tok közt, inellyeket töredelmeskedésre engedtél nekünk. 
Eszünkbe jutott lelkünk' idvessége utáni epedése; e
szünkbe: sorsnnk' változékonysága és utosó végünk, 's 
im ott áll vétkeink sötét éjjele 's nem látjuk az útat, 
mellyen a' szebb hazába juthatnánk , 's fájdalmason 
szállnak vissza magokba gondolataink. Érezziik szívünk 

. alatt a' jobb világ lételét, 's értjük frigyedből is hogy 
/ mennyei polgárok vagyun'" 's örömest belé gondoljuk 

magunkat a' szép hon' dicsősMébe; 's mint a' lelkesült 
tanitványok, tudjuk hogy jó ,,~inékitlik ott lakni; de az 
emel~edö lel~et n' földiek' terbe alá nyomja, 's n' vét
kes, ~ndula!ok harczában elgyengült sziv nem bir emel~ 
ke~~l az Idvesség magasságáig. Szeretnők a' követke- . 
zóst; de irtódzunk az eszközöktö!. Ohajtanók az idves
séget; de nem, lemondani 8' me "szeretett bűn' csalárd 
igéreteirő!. Tiszteljül, nevedet de mint a' háládatlan 
Izrael,. megtal·tjuk hálványaink;t is; ezért nincs bűnbá
nat, mncs töredelmesség nincs me"térés 's rabjai va
gyunk v~tkeinl~nel{. Az 'apa véiJ,~;ni ta~itja magzatát, . 
mellyet Idvessegre keresztelt. Az ifju fellángol minden 
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jdm; de nem mond le bún ös örömeiről. Az öl'eg In
nácsot ád; de maga bűnben híntorog, 's nem jut eszök
be, hogya' ki niltcs ff' Kris;;tussal, elIelIe "al!, '. két 
"rnak, neked '. a' "j/dgnak ,.ell! leltet szo/gli/ni, és kép
lIlulatássá válik tiszteleted; 's a' jónak szeretete szem
fényvesztő. szenteskedéssé. Hallottuk sokszor lelkUnkben 
atyai feddésedet : ll" én vaggok a3 lsten Nszt:eljetek en
gell!, /'" pedig a' hdlvdny, kövessétek azt, knfelil ne jdr
jatok. FeImondjlIk néha' lévelygéselnket előtted, de a
zokat Dem bánjuk meg sziviink szerént, 's áhitatoslw
dásllnk nem terembeti a' megtérés ó'römét; mert ft' mi 
életünliben is csak lsten .. eI·int 1Jalo bdnat szerezne id
"ességre valo meglérésf. Hisszük, Atyánk! hogy te min
deneket akarsz idveziteni, 's nem szántál külón menny
ors~ágot a' föld' különböző ég.lju 's feleliezetü lakóira; 
de kevesen keresik fel az útakat, mellyek ba terhesek 
is, örök dicsőségre viSZnek, 's minpen sziv saját bál
ványát imádja, saját indulatait követve ' epedez égi ha-
z~a~lé. . 

Idvességünk Istene, ne t.udd fel néped háládatlan
kodását, meJlyben olly sokszor felejtl<ezik el rólad és 
saját idvességél'öl, 's nem tudja megbecsülni bogy ré
szesse lett a' nagy v<lltságnali, mellyet Jézus vére pe
cséte}t. Ha nem emlékezik is meg az ember a' kegye
lemrol, melly mellett sh'hantja alól örök napfényre _ 
ifjadva liél fel, miulün kialudta földi végáhuát,-Atyánk; 
légy irgalmas. Ne zárd el tölünk országod örömét; ba
n~m mutasd meg azt, a' megtérőnek. '8 adj elég lelkierőt 
mlll~ell biveidnek hogya' töredelmesség által JUSS81lak 
el. a .megtérésre '8 annak dicsőségére. Irtsd ki minden 
sZIvboi azt a' csalfa meO'O'yöződést mintha 8Z önszere-

• 

00 , 

!et vagy példák által kiszépitett vétek Dem nehezilné 
Idvességünk' útát. Ne engedd felejtenünk hogya' té
~elygés tévelygésnek marad, ba századok' példája kel 
JS fel mellette, 's csak törvényeid' hű embere' talál i 
ves~éget, 's remélhet e' földön is hontelen ból{ogságol. 
Te Izented : a' ki jó ltapokat akar lallli, td4;o:!iZ'ék el 'o' 

90/1OS.lól és cselekedjea jót, mert a' te s~em~;d_'P'6 p 
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"oko,. ,.mmak, '. {üleul ruoknak kőn.'/örgésén, é. OTc"dd 
azok elle", kik gOllos,t cselekednek. Ne engedd hát ma
gun!.at önhittség' hiu reményeive! ámittalnunk; de a' 
jón"!< szeretetét, 's n' szent akaratod' iránti bi'l ragasz
kodás !elkét fejtsd ki keblünkben, hogy ez út legyen 
pdlyduk, meUyell c"él felé fussunk, a. ur Kris"tusban 
való jutalom' el'"ételére. Erősits meg minden kisértet el
len, hogy lehessünk hű bajnokai az örök életnek, 's 
ne engedjük e' hitet kihaini keblünkből, sem bé venni 
más tudományt, mi,nt a' mellyet hagyott számunkra Jé
zus, 's ne legyell sem,ni érdek, igéret vagy fenyegetés, 
angyal vag!! fejedelem mell y els~akass.on a. ismereltöl, 
melly mennyei pá!yába helyezett. Léptünk é ma e' pá
lyán, szent Atyánk, te tndod, mi könyörgünk a' bo
csánatért életünk' tévelygéseire , 's e' nap vétkeire is, 
és leHd erőérte hogy e' nap elhanyatlásával haljon meg 
keblünkben a' bünök' ingere, a' tévelygések' kevély
sége, hogy ha még az éj után nap derül réánk, akkor 
legyünk új ember, 's szívünk töredelmesség' könnyei
bon mosult szentség, 's az égnek tüköre a' földön. 
Távolits el tőlünk minden keservet, és minden örömet 
melly éjünket nyágtalanitná 's ingadozóvá tenné hi
tUnket 's reményünl<et, mellyeknek biztatásai közt vá
runk tőled enyhitő nyágalmat, 's idvességes felvira
dást. Amen . 

. , U. F. Hozzád kiáltnak gyermekid nagy r.ten I im gyó
nást tesznek előtted: A' mi bllneink vanna!, tni rajtunk, mi 
módon élhe/nénI, ? 's ez aggodalmas lélckl,"1 mennek szembe 
ll' bizonytalan éjszakával, Szólalj meg nekik mint népedhez 
régen: N.,n akarom a' hitlennek halálát, han"", h0911 térjen 
Iti UI<Ú'óJ és éljen. Amen, ' 

Kedden reggel. 

lrgalmasságoddal teljes a' föld, öh Isten, 's hisz
szük : te teUed az igéretet: hogy békességesen vlil'sz, 
mert nem tiharod, hogy valakik etve8sz.nele 'tanem 'lOgy 
m~n .. ydjon megtérésre igyekezzenek, _ 's ""podat felhozod 
mlfld ci jókra mind a' gonoszokra. Meri im elfelejtve 

, 
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. vannak törvényeid oz emberek előlt, 8zövetséged meg
tapodva, akaratodra nem hallgatnak, 's 'még is új nap 
virad II' bünös világra. Hány k~belben talált a' kelő 
nap vétkeiIre hajlott szivet, hány bűnbe merült hajlék 
felett terUltek el az élet osztó sugárok 's hányan bű
nösöbbek most" mint voltak az elenyészett nap' estvé
jén, csak te tudod irgalmasságnak Istenei mi csak azt 
tudjuk , hogy irgalmas voltál minden gyermekeidhez. 
Dicséret dicsöség a' kegyelemért, hogy nem 'lJeszté,d el 
öket, 's nem ge/jedtél ellenek búsu/ásra; hanem meg
emlékeztél, hogy ők test 'lJolndnak ; ollyanok mint az el- , 
mul6 szél, 's adtál nekik még egy napot hogy meg
térhessenek. Mert ha az éj' halálos álomra szenderitsen ' 
szomoru és rettenetes lett volna a' sötét út, mell/y a' 
sirhalrnak' kietlen országán itélő széked eleibe vezet. 
Onnan is l<egyelem és irgalom leng biszen a' megvál
tottakra ; de boldogabbak mi á' földi élet kinjai közt 
is a' holtaknál ; mert ök többé meg nem térbetnek , 
nekünk pedig e' nappal is megnyújtottad a' töredel
meskedés drága pillanatait. N em mindég érti lelkünk 
gondviselésed' titkát; miért engedsz életet a' bűnösnek, 
ki nem becsüli törvényedet, nem szereti felebarátját, 
ellensége a' jónak, akadálya a' boldogságnak, de hi
tünk mondja hogy mindeneket akarsz idvezitni, 's ~ útoo 
nem sie/sz de el sem késel; 's ha gdnaltal illeted 
embereknek fiait, kegyelmes r;agy,-hogy 
mi útaink (elöl 's téijünk meg te hozzdd is, ha 
- e?y.utt k,ell nevekedni itt a' konkolynak az aratds ' 
napJ dIg. E pedig a' kárhoztatás, hogy nem 
fe~ az útat , meUyet nyilvánvalóvá tettél 
Bolcsek vagyunk a' világra esztelenek az 
lóságra. \ Elttirted ifjuságunk' ~sztelenségeit 
pouként bűneinket, 's mi elkevélyedve ;, 
mel, naponként beljebb merülünk 
bizakodásunkban meghiznak indulataink 
gyengitésével, 's nem birunk önerönken lépni 
hazánk felé. ' 

. Te fogd fel hát ügyünket irgalomnak Jslene!- " 
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hozzád térlink beszéded szerént : "edd el a' mi gonos.
sdg;,,"at és légy kegyelmes 's áldoznnk néked aj lwinkal ; 
mert réánk szállott az igéret szózata: a. idóben ke
restetik a. Izraelnek Mlle ; de nell! t"láU"Uk, mert ke
gyehlles leszek nékik. 'S ez irgalom szerént haljon meg 
keblünkben az o ember, 's támadjon új erő, új élet 
a' kegyesség' gyakorlására. Vonj égi erővel magadhoz, 
hogy kibontakozván lelkünk a' földi érdekek' szöve
vényéből , mint újá született, siessen megkeresni földi 
elhivatása' örök jutalmát. Oltalmazd életünket nagy in
ségtől és nagy szerencsétöl, mellyek lelkünkön erőt 
vehetnének 's bűneink között tartanának lenyomó ke
serveik, vagy sátáni kevélység által. I{önyitsd gondol
kodásunkban , érzelmeiullben, és hitünkhen is a' té
velygő pályábóli menekedésünket. ~utalommal és bün
tetéssel, vagy bár minek lehet ereje lelkünkön, fejts 
ki állhatatos vágyódást az örök dicsőség iránt, hogy 
lemondván a' föld' hiányos örömeiről, éljünk halhatat
lanságunk elő örömében. A' szerént a' mint napjaink 
elmúlásával közeledünk az igéret' hazája felé, terjed-

1 jen a' szép kilátás az égiekre. Minden nap gyengitsen 
meg egy vétkes indulatot, oldjon meg egy kötelet 

\ azo.k közül, mellyek a' földhez kapcsolnak, hogy mi
Időn a' pálya' végéhez értünk, legyünk égi polgárokká 
. zentü!ve. Küldj számunkra követet a' holtak közül iid
fV ezitö izenettel, nehogy a' veszedelem' helyére jussun ll. 
Még se! ihles d lelkeddel bitiinllet, hogy keressük és 
laláljuk meg az örök élet' útait. ~zöYetséged' bett1iben, 
Inellyekben irva hagytad idvességiinket. Viselj gondot 
I éánk a' mai napon is. Táplálj testünkben; de ne en-

edd f~lejtenünk, bogy nell! cs"k l.engtrrel él az ell!
er.Seglts · világi igyekezetünkben ; de juttasd eszünl<be 

foglalatosságainll között is hogy egy a' szükséges dolog. 
Hogy mig földi szerencsénken munkálódunk, ne essünk 
Iyétekbe , söt egyenlitsük ki az útat mellyen vigasz
talás száll a' vallásos lélekbe,'s menyen egykor át keH 
szálnunk magunknak is oz égi hajlélwkba. Amen. 

U. F. Jgérled szenl Alyánk! mindell reggel lIIeglij .. hoak 
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i rgafmassdgid , és .ió fJagy azokhoz. , kiTt tégc(l het'esnek. Im 
téged l\Cresünk , éreztesd jóságodat és irgalmasságodat rajtunk 
mind örökké. Amen. 

Kedden estve. 

Szivünk' töredelmességével borulunI, elődbe nagy Is
ten , kegyelmes Atyánk, '~ adunk hálát e' napért, 
melly útját végezvén az éj sötétségébe merülni ké
szül. Ennek haldoklásával éj borul lelkünkre is, a' 
bűnbánat sötét éjjele; mert miután a' nappal' lármája: 
elcsendesül, 's elhunynak az emberi szemek, büntető-
leg dobog fel a' sziv tévclygései érzetében. Biza-
lommal hajlunk meg ugyan elötted, midőn az embe-
rektől elvonulva magánoson vizsgáljuk vétkeinIlet; de 
nagy a' lelkiesmeret' ereje : elrabolja örömeinket, meg-
háborilja nyúgalmunkat. '8 irgalmad' biztatása mellett 
is csak gyötrelmébe fáradt szivnek mondja a' megbo-
csátás szózatát: ne';! kd"/lOz/atlak többé, de ne "étkez-
zél. E' sötét hatalom hivja lelkünk eleibe a' szeren-
csétlen pillanatokat, mellyel<ben átléptül. törvényedet; 
az embereket, kiket megbántottunk, és tégedet, ki 

, 
v· 

• 

iránt annyiszor voltunk háládatlanok, Velünk van örö,\-
óráinkon , nem hagy el keserveink között. Biztat jám- . t.... ' . 
bor törekedésünkben, rettegteg tévedezéseink közt. , / ' 
Mindenütt 's mindenkor figyelmez útainkra, Hissz~IlJíll't-
nagy Isten l hogy törvényeid nincsenek elrejtve, es,r,!!iil!.. ~ 
VIii, vallnak az igaznak szivében, 's kik nelÍl ' !smilllK/ 
vagy megvetik is a. igét, ö magok magoknak tö,..,~"~ ",. 
's jeiét adjdk, hogya' törvény szivökbe beiratott. 's - min. ' '~ 
den lélek szdmot ad magdr61 te néked, - Áldunk f ~ , 

. megkülönböztetésért szent Atyánk, hogy akaratodat' 
l<özölted velünk, 's törvényeidet nem rejtetted el lel-
künk elől; hanem keblünl,ben, 's kivül rajtunk ért ne
tövé tetled szövetségedet.. De e' fe\magasztaltatásun~ " 
érzete lett megaláztatásunk' fájdalma; mert éreznüak 
kell hogy nincs többé mentsége eltántorodásunknalr· 
Tudtuk akaratodat 's még sem cselekedtük. Ismertük 8Z 

• 
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idvesség' útait 's azokon nem Jártunk. Éreztük hogy 
örök dicsőségre vagyunk elhiva, 's még is elmúló di
csőségért epedtunk; és sokszor szégyenitett meg ama 
fenyitő ' ige is: a' ki tudna jót cselekedni 's nem cse
lekszik, az ollyan ember búnős. Nem rejtezhetUnk el hát 
büneink' érzete elől; mert velünk jőn az, Js ha nem 
emlited is vétkünket, mondhatjuk: hallám a' te szódat 
és megfélemlém. O de mi hallottuk is: Ita jót cselekszel 
nem lészesz é kedves, ha rosszat cselekszel bűnőd nem 
megmarad é? hallottuk; de mint út félre esett mag, 
ez ige bennünk gyiimölcsöt nem termett. 

Atyánk! légy irgalmas nekünk. Ne büntess te is, 
büntet lelkiesmérelünk; légy irgalmas. Szánd meg 
inségünket , midőn vétkeink zavarba hozzák érzelme
inket, elgyengitik reményünket, 's elűzik lelkünk nyú-
galmát, és nem marad a' földön egy maroknyi hant, 
mellyen nyugtot remélhessünk. Szánd meg eJ szenve
dését gyermekeidnek. Szállitsd lelkökbe irgalmad ma-
laszt ját, hogya' töredelmességben tisztult sziv tekin
tsen édes hittel reád, bizzék áldásaidban 's ne- csüg
gedjen el üdvessége felő!. Ne engedd azonban: a' vi
lágnak bölcsessége, vagy a' testnek kivánságai áltat 
~eggyengittetní lelkünk' erejét, banem legyen az min

.-dég fénye a' törvénynek, ereje a' jobb akaratnak, 's 
. A vezére egész életünknek. Legyen őrzője szabadságunk

nak , meUy széppé teszi jó tetteinket, Js meUyet an
nyit kisértenek a' vétkes kivánságok. Ne engedd felej
tenünk: valaki bűnt cselek.szik szolgája a' bűnnek, 's 
nent szabados többé, hogy törekedjünk függetlenek 
l~nni e' sötét hatalomtól, 's urai mindig indulatainknak. 
Ereztesd mindig, hogy akaratod keblünkbe oltatott, 

. hogy midőu taláu az élet nem kötelez is, cselekedjük 
tetszésedet, 's keressük mindenkor evel a' nyúgalmat , 
'8 akkor is midőn talán jutalmat nem látunk tetteink 
nyo~ában járni, a' világ megvét az örpkkévalóság a' 
távol homályában mereng: dicsekedésünk lehessen le/
kun.k esméretének bizonysága hogy tiBzta volt életünk. -
AdJ segedeimet az élet' kivánságaival megegyez/Heg-



, 
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élnUnk , hogy keressünk igazságos úton kenyeret, örö
met és mindent, a' mi réánk 's a' miéinkre tartozik, I 

mindezek felett pedig, lelkiesmé"elünk legyen bolrdnko
zds nélkül "aló előtted '. az emberek előlt is. A' követ
kező éjen légy őrizője az alvó világnak. Mondtad u
gyan hogy 83enleidel órized 's nem hagyod el, - '8 az 
igaznak leszel! békessége; de lelked ereje állal szentits 
meg, 's tégy méltokká minket' is oltalmadra. Lelkies
méreIUnk fájdalmát enyhitsd bizlatásoddal, _hogy az éj' 
csendességét körültünk semmi meg ne háborilsa , 
's annak enyhitő homályában testünkkel együtt lelkünk 
is találjon nyugodalmat. Amen. . 

U. F. Bételt rajtunk Atyánk igéreted; mert te mondád: 
Adom az én törvényelllet ő beléje/( és az, lJ szivekbe irou1J be 
azt. Érezzük e' törvényt keblünkben, de nem mindig leljesitettük 
annak parancsolatit. Fedezd el vétkünket fogadásod szerént és 
mond lelkünknek: megkegyelmezek nékik, és az ö bümlkrlíl 
többé rneg netn ernlékezetn. Amen. 

Szerdan reggel. 

, 

Atyai kebledbe gyónjuk vétkünket, mindenható felség, 
nagy Isten! mert bizunk irgalmadban, meJly e' nappal 
ismét megújult , 's tudjuk hogya' benned bizókat ne~ 
bocsátod el vigasztalás nélkül, és a' hitetlennek is lU/v,,! 
ruegtér az ó útaiból, élete leszen. Megnyit juk bát szi- /'" 
vünket előtted, felruutatjuk életünket; de elpirulva : 
miért nem vagyunk tiszták és feddhetetlenek. De te 
tudod, milly erősek a' föld' kötelei, meJlyek közé he
lyezted mennyei polgárságunkat , 's mellyek közül an-
nyi nehézséggel szabadul a' lélek. Mindent tettél idves
ségünkért 's nyugtató érzettel mondhatod felettünk is: 
mil keUett ,,0Ina ruég cselekednem, a' ruit nem cseleked-
tmn 'Volna "eletek. Lám erkölcsiekre eszmélő lelket hoz
tunk keblünkben a' világra, idvesség' korában szulet
tUnk, mert Jézus' anyaszentegyházában hangzott eJ eJső 
~irásunk. Körülfogtál gyermekségünk óta törvén~ek~el 
8 l'arancsolatokkal; de a' világnak szeretete, a fol
diek' csalfaságával fogott kezet éretlünk, 's elveszolI 
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ártatlanságunk ; mert a' testnek kivdnsiigi szünt~lel' vj

tézkednek lel/,ünk ellen. É're,tük hogya' vildg úardtsciv" 
gyülöletes elüt/ed; de hitt,ünl, a', világn~k midőn, z~var
hatatlan örömet igért, blltunk mdulatamknak mIdőn el
lened békételenségre vezettel, , 's parancsolátidat vissza 
utasitották : kemény beszédek ezek, ki hallgathaind. De 
eltünt már 8' tündér boldogság' öröme 's bánat fogja 
szivünket miért hajoltunk el tőled, miért hagytunk el 
téged élőviznek kútfeJét, olly "úlakért mellyeJ.:ben nincs 
idvesség vize .Hisszük már hogy vagyon olly út, melly jónali 
ldtszik az embereknek szeme elölt, 's mellynek vége a' 
halálra viszen. Tévedezünl, már az élet' pályáján. Ra
gaszkodnánk az emberel,hez; de öket megbántottuk. 
Folyamodnánk hozzád; de itI megsértett törvényi d ál
lanak ellenünl" ~Iindenfelöl kÖ1'Ilyül vetlek lLZ halál fé
lel[l!ei; belől rélelem, kivül h""ez: nyugalom sehol, 's 
érezzük botlásaink közt hogya' ki setétben jár nem 
tudja hova megyCl!. Czélt vesztett életünk; mert földi
ekben kerestük a' boldogságo t. '8 csalódásaiba fáradt 
kebIUnk fájdalmason sohajtja: Vajha valaki azt csele
kedné, hogy oUyan lehetnék, mint midőn I~lennek tár
sasdgában éltem, 's igazság és itélet ékesíté fejemet/I! 

" Te irgalmasságnak Istene! te cselekedheted , hog)' 
,l~,~, megigazulásnak teljes örömével élhessünk. JJléltól, 

, '/~ nem "agyunk' hogy gyermekeidnek neveztessünk, mert vét
kezt/bnk ellened; de irgalmad g~zdagsága megdicsőülhet 
feleltünk. Bocsáss meg nékünk. Irtsd ki lelkünkből a' "ilág' 

, szerelmét, melly ellenségeiddé tett, meggyőzvén minden 
hivőket, miként semmit nem használ lll! az egész 'vilá-,. , 
gat megnyertük is, ha lelkünket elvesztettük, hogy sze
ressük. ,azokat, mik életünl,et szépitik, kötelességeinket 
konnyltIk ; de ne vétkezzünk '8 midön a' világ újuló 
és avuló változásai közt ezer kisértetek tolongnak kp
rültünk, juUasd eszünkbe, hogya' napok gonoszok 's 
fJigyázzunl, é. imddkozzunk, ... 's az id"ezülés' alkalmutos
_ligdt árron is vegyűk meg. '8 igérjen bár mit az elhi
zott tel'tiség törvényeid ellenében emlékezzünk meg 
hogy, ínkdbb keU engednünk Istennek, ",{nt 1" világnak. 



• 
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E' mai napon is adj elég eröt meg'vivni az élet' baja- -.,J 

ivnl liou)" őrizzül, hiven n' reánk bizottakat , javainkat 
ked;esei~ket 's kötelességeinket ; de mindenek {eleit 
szivü"kel me/lyMI származIlak az életllek cselekedeici. 
Leuyen ;ártfogásod minden emberi intézeten , mellynek 
re;deltetése az houy az emberek általa jobbuljanak , 
az érzések izlés é; remény szelidUljen, 's könnyüljön 
az égnek úta. Figyelmeztess ezért minden lelket, hogy 
azok a' szép igéretek , meUyekkel ft' vaUás életünket 
környül fogta, azért maradnak teljesiletlen ; mett nem 
tiszta kezekkel nyúlunk utánok, 's küzdelem nélkül a
karunk győzni 's vetés nélkül aratni, ... hogy e' nehéz 
vád alól szabaditsuk ki a' Mrt, meUyben élünk, szé
pitsük személyes tetleinkkel a' nemzetet, meUynek tag-
jai vagyunk, 's a' nyomunkba jövő nemzedéknek kön
nyitsUk meg az idvességet. Kevesitsd az időko\" gyen
geségei!; akadályozd bűneit, hogya' pénznek szerel
me, a' mennyeieknek megvetése , a' kevélység, hűtlen
ség 's hiuság' ezer nemei költözzenek ki 8' szivekből, 
-'s a' vallásosság, felebaráti szeretet 's nemes teltek 
utáni epedés foglaljanak helyet a' törvénynek hajléId
ban , imádságunknak helyén, 's a' jámbornak titkos szo
bájában, ' s szivében is. Amen. . 

U. F. Imádkozl,,"k szent felség 's vallást teltünl, M- "
"ünkről, bocsáss cl avai a' vigasztalással, mivel kedvelt szolg,í-
dat régen: ltedves vagy Istenuél. Amen. ,.,. / 

Szel'dán estve. 
• 

BűneinkTől e",l"kezUnk e' napon, szent Isten, 's lrífjuk 
mitly nagyok a' te irgaI1lla8ságid, lIle/lgeket CBelelredlél 
~~lunk, életünknek napjaibU/., mert ámbár diCBúséggel 's ' 
hsztes8éggel koronázlál 1/Ieg- a' teremtésben, 'Oer.éreltél · 
ifju8águnkl61 {OgM; még is rabjai leltünk a' 
elhaJoltuDk utaidról , 's csak irgalmad 
hatott meg mind eddig. Nem menthet meg e' 
laláslól hiuságunk , meIlyben jóknak hittük 
nem kevélységünk, melly nem ismeri magát 

• 
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,. Erőt vett a' lélek, 's' meggyözött hogy nem vagyunk 
jó útban 's megcsaljuk magun~at, 's 'flincs igazság ,ben
nUnk ha azt mondjuk hogy mltcs bÚI'Unk. Voltak hIszen 
nekü~k jobb napjaink is, mellyekben szeliden derült 
felettünk az ég, vidámság volt keblün~ben 's lelkü~k 
tiszta mint fellegtelen nap, nyúgodt mmt lármátlan éJ
szaka. Mellyeken neved naggyá lett előttünk, törvé-

, nyeidet tiszteltük , hittünk örök életet, 's jutalmat és 
büntetést a' siron tú!. Ezek idvességünk' napjai voltak. 
Rövidek valának pedig e' napok; 's a' jónak - eszmé- ' 
lete lelkünkben múlékony, mint szélvészben repkedő 
fellegnek árnyéka. Visszatértek korán a' világ' szerel
me, 's az égiekről elfelejtkezés keblüÍlkbe, és kik 

• egy pillanatig üdvességnek bajnokai birtunk lenni, té
velygése~nk hosszu sora neheziti végünket. Sokszor 
szólalt meg a' lélek felettünk: iól indultatok , ugyan mo 
tartoztatott meg? 's egyegy mély sohajtás felelt : a' 
lélek kész, de a' test erőtlen. 'S ez 'erőtelenség' hatalma 
elboritotta a' földet. Az emberek egymást rontva, egy-

,. mást akadályozva mennek által az életen, 's minden 
lépten felmerül az evangeliom' aggodalmas szózata: mi
kor az embernek fia eij ö'vend , vaij On talál é hitet á' 
földön? mert lám a' nap azért látszik felkelni egünkön, 

" hogy számba vegye az embereknek bUneit, 's azért 
hanyatlik el, hogy egy más vidéknek beszélje meg: 
mennyire vagyunk tőled eltévelyedve. A' kik epednek 
az égiekért , irtó dz nak a' darabos út nehézségeitől, meIly 
a' menuyeiekre viszen, 's ha bár ama nagy napon sokan 
mondják is: Uram, Uram, netll mind látják meg a' men
nyeknek országát; mert nem cselekedték a' mennyei atya 
akar,alját. ,N~omja terheli a' vallásnak e' nagy panassza 
lelkunket IS, S e' szomoru gondolatok között kell szembe 
me~nunk a~ éj' setétségével , melly úgy is barátja a' 
biinökn~k, s szülö anyja a' félelmeknek. 

Mmdenhaló felség! könyörülj rajtunk bészéded sze-
~ réut • . Te mond,ottad : a' ki megvallja búnét és elhagyja 

, azt, trgalnt~.agot, talál. Meg valljuk a' miénk et , elha
gyására pedig adj erőt , hogy irgalmad' dicsöségc szál-



, 

•• 

• 

, 

• • • 
IMi\OSAt' QK. 241 

jon reánk. Tudod erőtelen edényel<be rejtelled a' kin
cset, meUyet keblünkben hordozunk '. - akam/unk """ 
a' jóra, de hogy azt teltessilk nem mindig 'vagyunl, el'ö 
sök ' merI a' test a' lélek ellen törekedik. Erősits bát 
kegyelmed' égi malasztjával, .hogy győzedelmesek le- • 

. hessUnk. Tégy bölcsekké az Idvességre hogy az élet' 
útában ne csal, 8' lrárhozatos örömek et·, hanem az id
vességes keserveket is tudjuk felkeresni. Ne számitsuk 
csal> azon gyönyörüségeket , mellyel,kel a' vétllek ki
náfkodnak; hanefo, ismerjünk reá a' csalárd. li\nemények 
közt ft' szenvedésekre is, mellyek nem maradnalI el 
azo~tól, kik eltérvén az igazságnak útáról, önindula
taik s'zabadságában élnek. Küldj világosságot Jézus' igé
reteiben hogya' setétségben helyeztetett nép 's kik az 
haldl dl'ltyékrlnak tartomdnydban jdrnak is , lássák 's ta
lálják meg az útat , mellyen a' keg)es élet ~efoly az 
emberiség' dicsőitésére 's az örök Hdvesség' megnye
résére. Aldbbvalóvd tetled az embert az angyalokndl, tehát 
ha helyezetünknél fogva nem lehetünk is angyalok, ne 
engedd hogy egyik ember a' másiknak , 's mindenik 
önmagának is ördöge legyen, hanem lépj közikbe hogy 
egymást ne hántsák 's vezesd fel lelköket elmélkedé
seikben égi hazájokba , hogy onnan hittel 's szeretettel 
s,Z!l.llva Y.issza a'. földre , egymást boldogitsák. Fejts ki . 
lelkünkben: idvezitő emberismeretet , hogy . szeressük . / 
inkább feddő ' ellCl1ségünllet , mint csábitó barátunkat ; . 
higyjünk azoknak, kik jutalomról beszélnek ha jót te
sZjink, nem pedig azoknak kik azt mondják, hogy bi- ." 
ába mossuk ártatlanságban kezünket. Magunkat is itéljiJk 
meg hogy te szelidebben itélj. Ne ámitsuk magunkat olly 
erkölcsei , mellyel nem birunk, sem olly relllenyekkel 
mellyekre méltók nem vagyunk. Midőn kevélységünk
ben magunkat feddhetetleniIek hisszUk, add tudtnnkta: 
bizony te nem féled az Istent. Midőn nemes eszmélet 
kél lelk Unk ben , ne engedd ~zt elcsüg<Tednie; hanep'! . 
biztasd : j ól '/)agyon ldl 8zolgdm több bíza/ik red:d é~,~
hogy idvességünk legyen bizonyos és moglartas5111Ik .. 
8Z idvességl'e li' reánk boruló éjen is. Amen. ' t~. 

16 

• 
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U. F. Kegyefemnek Istene I im az est alkony', homOlyából . 
leng felénk rrigyed szózata: DUg kevés .delg v.l"goasag va
gyon veletek: járjatolt mig világosság\ vagyon, hogy aj setét
ség el ne {oglaljon titeket, Segélj hát, hogy e' nap' hátra lévő 
pilJanatiban szedjük rendbe magunkat, nehogy 'o' setétség ha
talma erőt vegyen hitünken. Amen. .. 

, 

, Csötlirtöklin I'eggel. 

Ildunk, dicsöitünk kegyelemnek Istene! hogy e' nap' 
felderilésével ,is tetézted rajtunk gondviselésed' szere
teted' számlálhatatlan jeleit, mellyek életünk' első ó
rájától a' jelen pillanatig, söt születésünk elött körül
tünk álltak, mint dicsöséged' zállogai. Már a' terem-

, tésben kitüntetted az embert a' föld más állatai feletl. 
Nagyra képes lélekkel áldottad meg, boldogságba he
lyezted, 's törvényeidet keJJelébe irva bocsátottad az 
élet' sorsára, De az embel' e' megkülönböztetést meg
érdemelni, uraságát hordozni nem birta, és vétkezett. 
Vétkezett és szenvedett, szenvedett mert fenn ebb be
csülte saját bölcseségét akaratodnál: N em hitt szódnall, 
indulatait követte, 's már csak kegyelmed, irgalmad 
által tartathatik meg. E' tehát 3' mi kárhoztattatásunk is, 
hogy te sz embereket jókká alkottad, 's ök kerestek ma

. goknak hidbarwaló gondolatokat, - 's turedelmed bdtrakká 
'" • t~szi! hogy go~oszt c8elekediÍ~?ek. Megszólalt ugyan idö-

, ről időre atyai lellled, 's kiJelentette; hogy nem sze
reted a' tévedezöknek útait; igéreteiddel , fenyegeté
seiddel megakartad tartani a' feddhetetlen élet' holdog

"ságában ; ők elébb becsülték II' bön' széditő örömeit, 
a' . nyúgodt lélek' dicsöségénél. Időkor. világi szerencse 
's társasági helyzet sokszor változtatták el, rontották 
:8 újba alkották az erkölcsi élet' törvényeit számunkra 
IS; de az erőtelenség, melly kezdetben édent vesztett, 
megmaradt keblünkben. Nem hajlunk meg ugyan bál
vány~~ mini egykor öseink, és tudjuk l!Ogy a' bálvány 
se?,mt ,s !sten csak egy van, sem hiszünk más Krisztust 
m~t a kl .érettü?k megTlOlt, és feltdmadott: de indula-

• tamkbaQ ujabb ujabb bálvány születik, mellyek lev~nnak 
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tőled' elfogyasotottdk szelIteidet , et Mveidet i. ll' föld'rőt. 
Nincs' kegyesség néped köz\.. Népel~enek .lemplomaid 
az lihitatosságra Szánt órálwn ls. KI alamizsnát oszl, 

' . emberek elötti kedvességet keres. A' nagyra törekedés' 
lelke eröszalíOssá vált, 's a' szerele! Ilépmutató; mert 
a' mi jó van a' lélekben, azt is elvüllozlatla a' világ' , 
szerelme. És a' biínök elrejtették reltenetességöke!, 't 
szelid képpel járnak az emberek között , 's bdrduynak 
öltö.ütt farkasok a' Mvek seregében. Csa/drd a' sziv is 

. tnindellek felett, -'s midőn kivdnsdgaitól megc8a/atta/ott, 
kisérleibe esik. . 

Szeu! Atyánk, e' pillanat, mellyen töredelmessé
günk' érzetével kerestünk fel, ártatlanságunk' marad
ványa , ne engedd hát következés nélkül mar1!dni áhi
tatoskodó érzelmiinket , hanem önts lellii erői belé, 
hogy jobbulásunk' dicsősége kisérjen ki a' szent kü
szöbön. Vezesd lelkünk eleibe az eseteket , mellyekben 
valllha a' tévedt lélek magát megbüntette, hogy ke
rüljük ki a' lélek e' gyötrelmeit, meg lévén győződve, 
hogya' melly tett büntetést vont maga után atyáink' 
idejében, hasonlót fog tenni, unokáink' korában, 's hol 
ifjuságunkban megbotlottunk , vénségünkben is veszély 
vár réánk; hogy e' szerént , legyünk okosokká mások 
szenvedésein, 's bölcsekilé saját bolondságunkon. Ve-

• zérUnk legyen igéd, melly mint az égi fény népedet, I' 
vezessen mennyei kanahánunkba. Ségits jó lelkeddel I 
hogy életünk legyen hitünk' igazolása, '8 szötJetséged 
idvezitő bea,W mindenkor szivilnkben, 's rendeléseid s.e
mUnk elölt, - és tanitsuk meg azokra az utdnunk tna
radó nem,edéket, 's szóljuk azokat, midón házunkba .. 
ülünk, mikor úton jdl'1lnk, lefekszilnk dgyun(tba, vagy 
(elkelüllk. Tanitsanak meg ezek alázatosságra, melly' e
reJe a' töredelmeskedö szivnek , 's nem engedi elfelej
tenünk, hogy ha mindent teltUnk is a' mit ",' :Jön> ..... 

l ., , .• -l' 
pa;ancso., /taszontalan szolgdk "agYl/nk ; té'Vedésünl< 6-
r~Jn pedIg magunkba szállva törödhetünk : én gyarló. 
kIC.oda 'lIent meg emgem bú"eillúól. Irtsd ki keblünkböl 
az idegen isteneket, a' vétkeket, hogy azoktól tiszlán 

* 
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emelkedjék lelkünk naponként hozzád, és a' melly 
láb egyszer e' szent földöt meUyet magadnak válasz
tottál, tapodta, többé ne fusson az élet' ~.sztelellségei 
után' Ii' kezek, mellyek töredelmességre osszetéve e
melt~ttek feléd, vé,tket többé ne miveljenell, 's a' szem, 
melly ill dicsőséged érzetébe merült, ne legyen töbhé 
bünvezér. 'S midőn talán csekély érdemünk' érzetében 
elhitetnök magunkal , bogy már nincs hija idvessé
günknek: figyelmeztess önfeledésiink' pillanatain : az 
embernek /tis.en minden úta igaznak ldtszik szeme előtt, 
de az ur 'Dizsgdlja a' sziveket , - hogy törekedjünk tö
kélletesek lenni, 's idvességre méltók, mint szenteid. 
Ha csak egyet lépendünk is ma e' nagy ezé I felé, 
gazdag jutalma lesz az hitünknek. Segits Atyánk e' szép 
kihivásnak megfelelnünk. Segits minden jóra. Amen. 

U. F. Új napot érénk szent Isten l 's a' reggel' fényével 
sugárold körül hitünket, hogy emlékezzünk meg: ideje van 
9z álomból {elserkennünk , - 1nert most közelebb Val" hozzánk 
a. idvesség, és e' szerencsénket tudjuk felhasználni lelkünk' 
idvezitésére. Amen. 

()sUWrtUkUn estve. 

Igazak és tökélletesek a' te útaid ok szenteknek kirdlga, -

\ 
' igaz a' te itéleted; mert ki ki mind az ó úta szerén! 
taldlja a' mit keres, 's kedvesek ndlad kik ú!jokban Iö
kélkIesek; de azoknak kik tőled elhajoltak, rettenetes a' 
te neeed. Lám ir.galmat, 's bünbocsánatot hirdetett né
künk hitünk' fejedelme Jezus, 's még is szent borza': 
lommaI borulunk elődbe könyörgésre; - e' napon is 
megtartotlad , tápláltad életünket; de e' megtartott élet 

, belső szenvedések közt eped: miért nem dicsekedhe
tUnk lelkünk' tisztaságával. Jllert tudjuk mekkora a' te 
batalmad 's ítéletedet megakadályozni nincs erő, men
Dre~ ~em. földön; niert te vagy a. egész "Udgnak itéló
h:ráJa s mIdőn általmészsz a' népek és birodalmak felett 
~ batalmaso~nak arczaik megszégyenülnek mert a' fe
Jedelnu:knek IB személyét nem t>álogaúJd. A' kevélyeket 

• 
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elveszted hogy hiábanvalóságuk alá lemetl,er.zenek. 
Nagy és 'hatalmas vagy Isten mikor igazán itélsz és 
rettenetes, mint dicsőséges, midőn irgalmasságot cse
lekszel. És e' szó: "igasság" mindig rémitöen villan 
meg elsötétült lelkünkben mint czikázó villám a' szo
moru fellegen. De nem kél még is panasz lelkünkre, 
mert le előnkbe adtad mind az dlddst, mind az dlkot
az dldd# hogy engedJünk törvé'/tyed?ek, az ,Ukot hogy 
meg ne szegjilk azt; de mü Rlegvetellük szent intéze
ledel '5 törvényeiden kivül keressük az életet, és nem 
találtuk azt. Eltelnek hiszen tölünk is a' tévedések' 
napjai, '5 miben 8' gyermek. gyonyörködik ~ nem talál 
örömet az ifju. Ennek hiu vá'gyait sok tekintetben meg 
gyülölte a' vén. De érezzük a' kárhoztatás' terhét, miért 
várjuk megtérésünkel az időt, midőn a" biinök hagynak 
el 's nem mü öket. Nincs életünknek egy szakassza is, 
mellyben nem volna okunk félelemmel tekinieni reád 
'5 gondolni utosó végUnkre, hol a" , sírók éjelét igaz
ságod' diadalma fogja kivirasztani. Imádunk igazságod' 

' ·pompájában is szent Alyánk, meri nekünk ennek rel
tenetességét is enyhiti irgalmad' igérete Jezus' evan
geliomában. Imádunk mert e' nélkül . erejét vesztené 
hitünk, ha nem remélhetnénk türésüpkre, méltatlan 
szenvedéseinkre jutalmat, sem vigasztalást az életben, 
midőn látjuk hogy az emberek ' itt egymást kevélyen' 
bántjá~, lieserge\ik 's azt hiszik nem lesz száma~ásuk. 

Mutasd meg az illyenellDek magadak szent felség f 
igazságod' teljes fényében, hogy térjenek meg, 's le- ' 
gyenek méltók idvességre. Nekünk pedig bűneinket 
bocsásd meg, mert ha igazat "éssz senki t/em- élhet jó
"olioddal. Szeliditsd meg hát réánk nézve igazságodat 
idvezitő kegyelmeddel. De ha e' keg~lem elkevélyr
tendene, ám éreztesd igazságodat itt e' földön, nehogy 
majd az örök hon' boldogságát veszitsük itteni n:\'Úgal
':Il~nkért. Ez egy meggyőződést pedig: hogy !gazán 
.Ieled a' mldgol, ne engedd kitörlödni lelkünkböl, hogy 
keressük az igazságot '5 éhezzuk azt ős sz'omjuhozzuk 
minden dolgainkban, 's itéljilk meg magunkat, h09!l M-, 
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led keményen ne iteUessilnJi. Terjeszd Iti pedig az igaz
ság' diadnlmát H' föld minden népeire 's azoknak min
den gyermekeire, hogy mindenki cselekedje másokkal 
azt, 'mit akama hogy ",ás is 'Dele cselekedjék. Senki ne 
váljon a' maga életével, gondoskodásával, érzelmeivel 
vagy cselekedeteivel embertársainak terhére, hanem a' 
szeretet legyen uralkodó mindenütt. Szolgáltass itéletet 

• az özvegynek és ár"ánalt. Adja meg mindenki a' ",i"cl 
másnak tartozik. A' munkásnak kenyere, a' türönek 
enyhülete ne maradjon ki életőkböl, hogy ismerjenek 
meg téged igaz Istennek lenni, 's örömmel töltsék bé tör
vényeidet. Akadályozd meg országod' ellenségeit , kik 
roszra tanit.nak másokat , elvonnak valakit útaidtól, bo
tránkozást szereznek azolmak lelkében 8' kegyes élet' 
akadályozására. Segitsd pedig azokat, kik igai ságot 
birdetnek a' népnok; szóval és tettel azon vannak , 
hogy szépüljön a' világ az emberek által , . 's az em
berek a' magolr jó csele \ cdeteik által, 's mint igérted, 
ki egyet megnyer országodnak országod' dicsőségének 
legyen sorsossa. De . oh sz. Atyánk! midőn e' könyör
gésünket nyújt juk elődbe fájdalom szomorit ja lelkünket 
hogy magunkra kérjük büntetésedet, mert ha bár a' 
hivők' seregéhez számit juk is magunkat keserit ~ezus 
szemrevetése : Tiszták vagytok , de ne'" ",inyájan. Erez
tesd hát igazságodat; de ne vond meg irgalmadat. Ir
galmasságodban is segélj szemünk előtt tartani igazsá
\godat, hogy soha ne felejtsük: Ita megltosszabbi/nd i. 
ls/en életét a' Mnösnek , az istenfélőknek leszen jól dol
guk, és törekedjünk irgalmad által eljutni ; de életünkel 
IDeg is érdemelni a' mennyeknek országát. Igazságod 
Jegy.en oltalmunlr az éjben is , hogy senki ne meré
szelJen mást h,lbol'itni , 's éldelhesse 'minden jámbor , 
megérdemlett nyugalmat. Amen. 

. U. F. Hallottad könyörgésünket lsten ! Ismered szük~é
gemket , mellyek életünkel összefüggenek. BémutaUuk bun
bocsánatérti ese/lczésünket bocsáss el azon vigasztalással , 
mellycl szent fiad a' nála ; igasztalást keresőt : Legyen a' le 
("kara lo d SI.c ,·ént . . A men. • 
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Pénteken reggel. , 

Im szeretetnek Istene, kegyelmes Atyánk I éj borul 's 
megint kivirad ; de lelkünkön mind csak gond - a' 
bűnbánat' szomoru gondja ~1. Legyen hál' !lerüll a' vi
lág körUltiink, bánltt ül lelllünkön. Mégis hrthldatlan 
barátság a' bűnöké , örömet ad, . hogy. hosszason ag
god junk utánna. A' te törvényed őr lelke ez bennünk, 
Atyánk, hogy bánjuk meg téveMseinllet" 's ' minden 
illy töredelmes pillanat aka ályozzon a' vég elmerü
léstől. Érezték ezt minden időben a' népek' szentei, 
kik nem hittek is a' IU'isztusban, 's keresték az útat, 
mellyen bűnbocsánat' vigas1.talását reméltek. Engesztelő 
,íldo>.at alatt heviiHek ft népek' oltárai, illatos, fUst le
begte !.örül templom.ikat. A' füst alatt rémült képü 
bűnös áldozott, 's félve nézett hozZlld; mert ez egyet 
tudta rólad, !iogy emésztő túz, '$ erós- bosszudlló Is/en 
Mgy. Meg·áldozta javait, meg magzatit, mert azt hitte, 
hogy az elégtévö keserüség ),edves előtted. 1I1ég is nagy 
a' te szereteted hozzánk szent Isten! Islene voltál u
gyan eleitől fogva minden kornak, minden nemzets~g
nek; boldogabbak mü még is azoknál; mert megkön
nyitelled töredelmességünk' útát; nem kivdnsz lólunk 
dúloza/ot hanem csak törödött szivet, -'s e' I<egyel
medról biztositotlál Jézusban, kiben "dltsdgunk "an alS 
Ó "ére dltal bűneinknek ' bocsdnaljd"a, mert azért jele,., 
meg hogy az ördönnek cselekede/eit elron/anci. 'Felderitette ' 
az üdvezülés' nagy korát, meUyet sok profé/ák és Iga
zak kivdn/ak .ldlni, de nem fd/ltattak boldogok is a' 
szemek, mellyek ldthattdk, 's mellyben elrélelelt "oltlllk 
az iga mellyet az atydk nem bir/anak. Atyánk,! légy 
áldott ma és örökké, hogy ennyire szeretted" az em- . 
bereket , kik téged nem mindig szeretnek, 's k11il".asz
tottad réánk e' kegyelmedet, hogy kik hiszünk ft' krW
tusb3~, 3' .mi hitünk által megigazilt3ssunk. Bár, mijíillg , 
ér~znök mIlly nagy a' te dicsőséged 3' vállság n1u~
káláb,an. M~ bántunk meg téged megszegvén törv~nyI
det, s mégIS te vezetsz idvességre, 's minden bűnökért 
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egy úldozatot J~:ZUST elfogadtál. l\legs1.üntetted S7."

zndok' tévedését 's ' öszvekötötted gyarló életünk' remé
nyét az örökkévalóság' dicsőségével. Feloldoztál má
sok vétkeinek terhétöl, Itihirdetvén irgalmasságodat, 
melly szerént többé a' fill nellt 'Viseli az atyának álnok
ságát, flancm a' ",ell y lMek 'vélkezik annak Itell sze/!
'lednie , 's e' szenvedés n' töredelmességnek könnyei,--
mert te megbocsátasz_ / 

Ifönyörgünk ur Isten "'Terjeszd ki felettünk ezu
tán is a' kegyelmet, mei/y eddig kisérte életünket; de 
ne engedd eltompuIni tö~ekedésünket a' szent pályán; 
hanem segits hogy bizzunk, higyjünk az idvezitő ke
gyelemben 's imádlwzzunk a' biínbocsállatért; de elszánt 
erővel keressük az idvesség' kenyerét, 's harczoljunk 
magun~al és a' vihlggal annal, nyúgalmáért Áraszd ki 
r!\nk JEZUS' vére hullásának áldását; de ne nem csak 
bűneink elhagyására, hanem ezntáni életiink' megszen
titéséro, hogy az ő példája, az ö intései és tanitásai 

, teremjék meg éi'demlett gyümölcsüket, az emberiség' 
nemesedését, él'zeLben, akaratban és tettben, Hogy Ita 
nel" nagyobb a' ta"it'vány mestel'énéllegyünk készell mU 
is buzgósággal, ömlldozattal 's feddhetetlenséggel ter
jeszteni az országot, mellynek első szegletk öve maga 
Jézus, 'S hogy e' szép törekedésnek jelentést adhas
sunk, fogadjuk szeretetiinllbe a' szenvedő embereket, 
megemlékezvén hogya' ki ezeIlet befogadja, a' ki ~

'zeket táplálja, '-: Jézus il'lÍnt bizonyitott szeretetet. Es 
ha nem keresünk is szenvedést, lül'jiik békével a' sors 
hiányait. Ne engedd hogy magunkat jólmak, feddhe
teLleneknek tartsuk; de legyünk egyen egyen magunkba 
szállók, alázatosok, töredelmesek , mint hű tanitványai, 
kiket midőn szemrehányásokkal figyelmeztetne árulója 
iránt; minyájon fel kiáltának : a'Mgy éli vagyok é az , 
me.ter, hogy ez ártatlan tartózllOdás erősitsen u' h"ozzá 
ragaszkodásban, nehogy életünkel jeiét adjuk az á!'u
lásnak, de akár é!iUllk, akár '''''!iul/k legyi/nk a' [(m.
tuséi, Nyomd szivünllbe, hogy te mindeneke"!, alml'sz 
ktilönbség nélkt\1 idvezitelli, nehogy olkevélyedve meg-

" 
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vllltatúsnnkkal, megvessUk azokat, kikre talán nem ba
lot! el Jézus vililgossága, de a' kik még is ,gyerme
keid, 's kik midőn vélkez fenek, "eli! lud/dk uruknak 01-
Jmrafjdt, 's megigazul/iak a' le kegyelmedhöl mert ren
deltél egy ' 1!apOt meUyen az egész {614et ítéled meg a' 
{érfi" dltal, h:it a1'r~ rendeltél. Adj bölcsességet, 's eLég 
lelkierőt hogy tudjunk okossággal és szelidséggel járni 
az emberek között 's teljesitni kötelességeinket, és a' 
kegyelem terjedjen rajtunk és minden biveiden. Amen. ' 
, U. F. Frigyed szózata ez sz.ent Atyánk! közelgessetek 
Jstenhe. 's ö is köze/get, "oo.atok. Im hozzád sietünk: léged ' 
ohajIunk. A' minI lelnek löredelmeskcdö nápjainl<, közeledj te 
is irgalmaddal hogy meglérésünk pillanalában örven'dhessünk ' , 
dicsöséged jelenlétének. Amen. , 

I , 

PelUeken estve. I , , 
, 

Szere/JUk ' hajlékodat 's dies6ségednek /telfJét sze~i Isten I 
mert itt emeli lelkünket az imádlwzó jámborság hangja 
a' menny' dicsÖségéig, a' I bova vágyik szi'yünk is e' 
'bujdosásunk' földéről . Hitünk mondja, hogy ott fejlenek 

• 

fel itteni életünk' titk.ai ; a' jónak és gonosznal< sorsá_ 
ban megbotránkozott lélek' keservei. Ott lalwzil< az 
igasság, az öröm, a' 'boldogság vég nélkül. ,Csak ott 
nyughatik meg lelkünk földi csalódás8.i után. ;Ezért eped 
érette a' léle,k, és sejditi az érzelem, minl. /a ~ boi a' I 

nyugtalan vágyok elcsendesüljenel<. De oh szenf'.,\tyállk 
b,lnatos lélekkel tekintünk országodra, midőn igéd; ~zó-
lal szembe az égbe sovárgó lelkeknek: avagy nem,t'l.!d- , 
jdtok-e, hogya' hit/enek nem ",eszik az Isten orszdgilnlik 
örökségét? Szent élet nélkül senki nem ldlja 'tne'it: az Is- , 
tent. - Ezért, sugja lelkünk mindig, bogy ~eg'ybDVedd- I ' 

hetetlenek, 's érzünk fájdalmat l,eblünkben" ha ' ~9sszat 
gondoltunk vagy tettünl<,-bogy m~netelünk híkább leliea" 
sen országodba. Voltak is ez intésekre jobb gondo~alaiDIí 
néha. Meglátogattuk hajlékodat, részt vettünk az. ilblllitos
kodónak szent foglalkozásában, líri' Viic~orával' élt~\ 
's a' kegyességnel< több eszközeit is tiszte!!ül< ; de blJ!l- , , , 

l 
i 
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telenek nem vagyunk: elhajollunk tőled, 's el dicsö
séged ro"yogása is szemünk elől, a' mit éreztünk is 
midőn ne"m folytak kedvünk szerint a' dolgok, 's a' lé
lek mondja: a' ti bIlneitek miatt rejtezett .el az Urnak 
orczája elöllelek, hogy meg ne hallgatna. 1111 voltunk hát 
oka többször szenvedéseinknek. ~likor tanittattunk, nem 
hallgattunk az igére; - a' meghallottat nem tartotluk 
meg, 's elkietlenitettük sorsunkat; mert nem hittük hogy 
valaha meg kell bánnunk tévelygésünk et. J{észületlen 
talált hát a' gyónás' órája. Nem álltak rendben érze
teink, midőn az örök itélet előérzete felmerült keb
lünkben. Drágán ettük a' bűn' kenyerét, 's vesztéssel 
nyertünk kedvességet az emberek elött. De ha vissza
lépes nincs többé, vigasztalásunk annyi, hogy hit állal 
megiga.ulhatunk. A' hit pedig nem lakozik mindig keb
lünkben 's mint elpártolt gyermekid tévedezünk idegen 
útakan.... E' gondolat gyötri lelkünket most is, midőn 
feléd esengve nyujt juk kezünket; mert nem felejteUük, 
hogy ha ezt 1IIolUljuk: társaságunk vatt veled pedig se
télben járllnk, magllnkat csalj"k meg. 

Azért hólt meg és elevenedett meg a' lírisztus, 
hogy visszahelyezzen az atyai szeretetbe, mellyb&! 8' 

bÜRök kirekesztették az embereltet; de még is szent 
Atyánk tartozkodó lélekkel tekintünk feléd; mert né
künk szól az ige: ha meg nem tértek 's oUyanok nen. 
lesztek 1IIint a' kis gyermekek nem men/ek a' mennyeknek 
országába, és szód is: csak arra tekintek a' ki töredel
mes szivi/o lIIinket pedig nyom a' vád hogy megtértek 
nem vagyunk, sem eléggé töredelmesek. Végy óltal
madba, pártfogásodba 's készitsd el szivünkben az id
vesség' aratását, mellyet elparlagulni hagyott vétkes 
gondtalanságunk. Avass belé minden társaságba, minden 
értelembe mellyekben jót tanulhatunk, szivünk vigasz
~alást talál, 's lelkünk égi fényhez szokik : hogy bir
Junk megválni minden érdeklől minden indulattól mik 
eddig égi útunkban akadályul álltak. Ne engedd felej
tenünk. hogr a' megváltás' kegyelme sem egyformán 
nyugszIk mmden lelken , tItert ha .okall 'D111I"ak .. 

• 
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a' /tiva/alosok, kevesen a' "álas.lotlak, 's a. els8kból u
tolsók IS leIteInek. Elhivlál mindeneket; de nem minde
nek engednek akaratodnak. Adj üdvös értelmet lelkünk
be, hogy ne suressük a' világot, mm·t a' ld a' "ildgot 
s.eI·eti nincsel! abban az Atydnak .. ereime. N e . ragasz
kodjunk vétkesen a' föld gazdagságlIhoz, megemlékez
vén hogya' gazdag nehezen juthat országodba. Ne hall
gassuk a' test' és , vér' okoskodásait, mellyelmek nincs 
égi örökségük; hanem szentitsük meg magunkat, tisz
titsuk meg szivünket töredelmességünk által. Ne e)'lgedd 
elkedvetlenülnünk 8' biínbánat' unalmas igájában; ha
nem hadd hordozzuk örömmel azt, mint a' mely bűne
inknek terhét fordHja el rólunk, hogy majd midőn eljő 
a' sznmvétel órája, örömmel emlékezzünk visssza igédre : 
bóldog az ember k'i km'á" hordozia az igát. 'S midőn 
igya' menny' kapuihoz jutandunk, bocsáss 'az ohajtott 
boldogságra, mellyben közel lehetünk hozzád 's a' , na
zaretbeJi Jézushoz, ki 81lor8todra tanitott. I{özelébbről 
adj jó éjszakát, mellyben töredelmességhez illő gondo
latok 's imádság lengjen álmo't szemeink're, és álmun
kon hasson hozzánk az égi karok' zenéje, 's ismerked
jünk a' titkos hazával, mellyen itt annyit kell eped
nünk. Amen . 

• 
U. F. Aldott Jézus, te mondottad: Jőjjetek hozzám kik 

megfáradtatok 's lII.gterheltetteteli, és én megnyúgotlak. Im .' 
napi gondok alaLt elfáradtunk, büneink érzete által terhelte
tünk, nyúgoss meg testünkben és lelkünkben, közbenjárónk 
lévén szenl Atyád elött. Amen. , 

Szombaton reggel. 
, ~ J , 

egyelmes Atyánk, nagy Isten I vidámits "jeg minket . 
a' mi "Y01lloruságinkllak napjai utál!. Vidámits meg . If 
töredelmeslledés szomorn napjai után. Mert lám 8: se
tétség eloszlik, az éj kivi rad, de a' büntua~t' éjjele ne
~ezen virad lelkünkben. Az idő siet, \fli marailU8~ . . ~l& . 

. Idvességre szánt hét hanyatlik 's mi nem vagyunk /11%
térve. I{ iket e' hét első reggele bünben talált, meglll~ 

, 

• 
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het azon úton vannak e' pillanatban is.lIleglehet, eröt
lenségre erőtlenség, bűnre bűn halmozódott 's igy na
ponként nehezedett a' pálya igája. Heteink hanyatlása 
felfel ébreszti lelkünket. Korunk' hanyatlásával vágya
ink is esendesednek ; de .' hűn kikeresi a' védetlen 
pillanatokat 's újabban legyőzi áldozatait. Ezért marad
nak süker ~é lkül néba szentségre szánt heteink, 's a' 
ezél melly felé a' vallás biztat, messzebb messzebb , . 
halad e1őttünk. Elhagyja az égi erő is a' magáról el
felejtkezett szivel. A' lélek mondja: az ur veletek tlan, 
Ita ti is ó vele lesztek; Ita ótet kerese1!ditek megtaláljá
tok; de ha ótet elhagyandjdtok, ó is elhagy titeket. Érez
zük e' helyzetünk szomoru állását szent Atyánk, 's mint 
a' szomju szarrJas a' ftlltfóre, eped lelkUnk llOzzdd, mivel 
tudjuk, ból dog a' halandó kit nem terhel b ünelnek vád...: 
ja, mert megbocsátottad. Adj hát erőt, hogy térjünk 
meg, 's örvendjünk a' megtérés üdvének. Juthassunk 
hozzád hitünkkel, 's te légy közel szereteteddel, meUy 
nélkül nincs megtérési erő keblünkben. Juttass nekünk 
is a' megtérés' bóldvgságáb.ól, mellyllen hű szolgáid 
örömmel néznek vissza egykori botlásaikra. Bóldogok 
ök mert azon hotlások többé nem keseritik. Nem gyötri 
a' félelem mellyel bűneik Mzött mardosta lelkök isme""' 
rete, 's mellyel utosó végökre kellett tekinteniölt Le
szünk-e mi illy bóldogok szent felség, jelentsd meg. 
Jelentsd meg ha eljő-e reánk, és mikor az óra, melly
ben gyermekkorunk' idövesztéseit klpótoljuk; ifjuságunk 
tévedezéseit helyre hozzuk, 's napi vétlwinkért is e
lé'gtételt adva meneküljünk azok' kinjától. Jelentsd meg 
hogy térjen a' derültség lelkünkbe. Csak annyit tudunk 
magunkról hogy ha egyik óra elfelejteti, a' másik e
szlinkbe juttatja vétkes örömeket keresni. Ha beszéded 
felbuzdit, a' világ kióltja keblünkből a' szent töre
kedést. Ha a' mennyeiekre gondolva erős elszántság 
~eletkezi~ szivünl,b~n törvényeid iránt, földi bálványa
IOkra teklOtve ismét visszaesünk bűneinl, fogságába. 

Irgalmasságnak Atyja! Emeld ki lelkünket e' bi
zonytalan, e' I,étséges hánykodásból 's erösits annyira, 
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hogy midőn megismertük az igazságot, attól semmi 
el ne vonjon; hanem élet" és halál, szükség és gazda"_ 
ság, megvettetés és becsültetés tekintete nélkül tegyuk 
meg azt, miben megfelelünk a' bizodalomllak, melly ki
sér az életen, Mútasd meg a' kicsinhitueknek példákban 
is a' megtérés' drága gyümölcsét. Vidd el az olly. bá
zakboz hol a' ki eddig vétkezett már nem vétkezik rend 
uralg a' zavarok nyomán, csend a' békétlenség' h~rczai 
után, Nyisd meg a' keblek et, mellyekben a' legyőzött 
indulatok többé nem kUszl,ödnek, nem epednek tiltott 
után, Js kik mint a' fogoly kiviselt láncz aikat örömmel 
rakják le a' kivánságokat mellyek közt hiában annyit 
szenvedtek, Mútasd meg nekik ezeIlet és tanitsd meg, ' 
hogy ha nem leszünk is világ szerint gazdagabbak a' 
megtéréssel, lelkünkben az örökélet' kincsei gylilnek 
össze, 's visszafizetik a' ves~tést, mjlllyet a' vétkes ö
römektől elszakadva érezünl" hogy higyje minden s7Jiv 
miként: nagy békességök V(tn törvényeid szeretőinek 's 
nincsen bdntaldsltk. A' megtérőt fogadd kegyelmedbe, 
hogy miket megtérésével vesztett az emberek között is, 
nyerje vissza dicsőbb útakon. Elvesz,tett barátaiért nyer- • 
jen jó akarókat hiveid között. Félben maradt örömeiért 
ruszerezd életét a' lelkiesméret' édes nyúgalmával, 's ma
gad is habár egykor elpártolt tőled, fogadd atyni sze
retetedbe, 's mint ama me~ért fiunak atyja a" maga 
házában, hirdess örömet angyalaid között, hogy megIn
láltatott ci ki ekJolt veszve, (eltdmadott ki megltólt volt, 
ugy is frigyed mondja, hogy őrö,n lesz mennyben egy meg
Mrő bilnösön, Foglalj pedig e' .kegyelmed' sorsossai közé 
minket és e' gyülekezet minden híveit, hogy a' kik eddig 
széledezve jártak nyájad után, nem szerették hajlékodat, 
nem hittek örökéletet, térjenek jobb gondolatra, keressék 
meg útaidat, szeressék törvényeidet, szeressék felebaráta
ikat, 's éljenek dicsöségedre és idvességökre, Amen, 

U, F. Kegyelmes Istenünk! Szolgádnak, midőn töredel
meskedve gyont meg: Vétke.tem a. Ur ellen, ezt izened : .a. 
Ur i. elDette a' te banödet. Vallási teszünk mi is hogy ,el
kezlfink ellened, vedd el bűnünke!, kÖnyörgünk, Amen, 
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IdVeSSégünk' Istene, mennyei Felség! Elhoztuk még is 
elődbe töredelmeskedö szivünket, hogy kisérls meg min
kel és ldsd meg "a jó úton jdrunk é és hordozz a' le 
))taidon. Mert erőtelenebbek vagyunk, hogysem magun
kat megitélhetnők. Adl>H lelkünknek értelmet, szivünkbe 
nagyra törekedő érzelmeket, hogy tudjuk és birjuk 
megkülönböztetni a' jót a' gonosztól. De erős ösztön 
rejlik keblünkben az élet' hiábanvalóságai iránt, 's ez 
sol,szor támadja meg és győzi le szeblí törekedésein
ket. Lám e' hetet is bűnbánatnak szentelte buzgósá
gunk, részt vettünk az Ige tanitásaiban 's naponként 
feíéd sohajtot.tunk, imádkoztunk, tiszták még sem vagyunk. 
Itt látod Atyánk elgyengülve az emberiséget. Itt meg
állapodhatás nélkül ingadozni a' jó és gonosz utáni 
vágyódásban gyermekeidet, kik elváltoztatták értelmö
ket, a' jót gonosznak, a' gonoszt jónak mondják, 's azt 
hiszik előtted kedves cselekesznek , akkor is, mi-
dőn nincsenek jó útban. illet e' panasz kegyeI-

I mes Isten. ~Ii változtattuk el gondolatainkat: az irigy
séget helyes önszeretetnek tellintettük, 8' kevélységet 

. nagyra torekedés' szent ösztönének neveztük, fösvény
kedéseinkben azt hittuk tal<arékosok vagyunk, 's mi
dőn tékozoltuk a' reánk bizottakat, azt mondtuk, csak 
a' világiakhoz ragaszkodást gyengiteltük keblünkben. 
Ezért a' meU y hét bűnben talált, abban is hagyott. A' 
melly nap elhozta a' vétkes örömek alkalmait, bizony
ságot tett eltévedettséglinkről. Jöttek bár napok és esz-

. tendök, az elcsábult értelem megett menedéket találtak 
8' vétkek is, és kegyelmed nélkül századok múltán sem 
birnánk megtérni. Atyánk r mi lesz belőlünk ha igy te
lik el az élet, 's igy talál a' halál?! E' bús felleg sz i- . 
vllrványán merül fel neved és igéd: a' Itol nevekedik 
a' bOn, ott a' kegyelem sokkal inkdbb bővölködik; és : a' 
kegyelem megadat-ilf néktek "dkor a' [(ris'//1$ megjelenik. 
De igéreteidröl 's intésoidröl a' gonoszban helyezetl 
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világ elforditotta . "'.: t szivU~ket, 's r~ánk eslek hie
delmUnk ' szomoru ki; vetkezésel, mert "étkunkel magunk
nak dr/unk, bóldogBdgodat pedig "ele nem háboritjuk. Ez I 
érezzuk most mélyebben mint valaha, mert volt idő en
gedve megtérésre; de használatlanul tüntek el őrái éle
tünkből 's beteink alkonyán a' nehéz pillanat jnt eszünk
be, melly fogja mondani: ldö többé nem lészen. 

Irgalmas Atyánk! ne engedd bogy csalódásink 
terhe alall végkép' eless ünk. De ha szenvedéssel, köny
hullatással kell idvességet vásárolnunk, ám legyen. Hozd 
el a' esapást az inséget keblünkben 's földünkön, bogy 
szenvedjünk most mig van erőnk turni, 's ba ez élet
ben kiszenvedtük égi elhivatásunk' keresztét, "esszM 
és botod megvigasztalt. De bogy türésiink piJlanatain ú
jabb kisértet ne vegyen el'őt lelkünkön, állj mellettünk 
's lelkednek azon igéjét melly valaha bünöst téritett, 
's· a' mennyorsz"gnak megnyert valakit, nyomd szi
vünkbe, bogy több üljön velünk is az idvezülendők' se
rege. lI1időn látod hogya' saját esztelenkedéseibe bo
nyolodott sziv nem tudja magát tanácsolni, gyújl$a meg 
mennyei tüzed töredelmeskedése áldozatát, és e' tüz mú
tassa meg az egyenes útat hozzád, ugy is te mondtad: az 
elveszetlet 1Ilegkeresel/t, az eltévelyedettet visszahozom. 
Csak is e' hittel válhatik meg a' sziv a' maga bálvá
nyaitól. Ne engedd felejtenünk, hogy egyik tévedés a~ 
másikat szüli bennünk, ha n~m hallgatunk akaratodra, 
'5 ön ve5ztUnkre bocsátsz vakmeröségilnkben hogy , 
érezzük elhajlásunk ostorát, mint az Izrael, melly Ilenl 

hallgatta beszédedet '8 azért elbocsátotlad flOgy jdrjanak 
esztelen tanácsukban; minden jó érzés pedig újabbakat 
fejt ki, hogy beteljék az irás: a' kinek fJan, több ada
tik hozzá. Hogy ezekhen lelkesülve törekedjünk ön e
rönken is, megérdemelni elhivattatásunk dicsős~gét. Igy 
akarunk szent Atyánk megválni e' szent Mttol, 's él
delni a' töredelmesség' jútalmazó érzetét, - 's ké
szülni a' megváltás asztalához, esedezünk ne hagy el 
e' lelkünkben ' nagyra nöt! pillanatban. '8 midön bii
nünk érzete la án ez éji nyúgalmunkat is háhoritná,6-

I 
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akkor is mid ön szent !iad' asztalához járulunk, 's majd 
majd mennyei jutalomérti esedezésünk' pillanatában is 
vigasztalj igéddel: mint a' felMt eloszlattam, elvettell: 
Mnödet, 's megváltottalak. Amen. 

. . U. F. nlegigazulva 's bűnbocsánati irgalmad érzetében 
.akarunk megválni e' héttöl szent Isten! Bocsásd meg bűnein
ket. Igazits meg szent lelked által, hog-y nyúgodt lélekkel al- . 
hassunk el a' békövetkezö éjen; 's ha talán ez éj halál-álmunk 
kezdő órája lenne, vigasztalj meg az elválás' keservében ama 
drága ígérettel: velem lész pal·adicsomban. Amen. 
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