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Reggel . 

• 

földnek ura, batalmas Isten, édes Atyánk. .. 
Az között mint az újult mezőkön érzi minden 
a' reggel vidámságát: a' tavasz derüItségét 's a' felet-

I tünk őrködő édes Atya kifogyhatatlan szeretetét, ki az 
éjnek szenderitő homályt 's enyhitő szempillanatokat 
ad, a' nappal nyugtalanságaiba édes örömeket önt, 's 
kedvetlen óráinkra is vigasztaló perczeket derit. Jöjje
tek természet vidámult szülöttei e' nagy Urnak oltárá
boz I. Egyesült érzéssel áldjuk a' mindig élőt, a' te
remtményei boldogságában 's örömében gyönyörködő 
Atyát minden édes szív-dobbanásért, meUyet a' kelő 
nap hiv elé az éj homályában elnémult érzetekből. Ból
dog szemek, meIIyek láttátok valaha az Urnak munkáit, 
ébredjetek ! .. Eljött az istendicsőités órája. - Megnyil
tak templomai a' természetben és az emberek között. 
Mindenütt zengedez dicsérete. Imádkozzatok!! I Szent 
Atyánk! kiderül lelkünk, midőn átvonul a' mezők .. kel
lemein, bozzád ragaszkodásunk szent érzelmével. üröm, 
hajlékodbau hémutatnunk sziv-áldozatunlmt. Fogadd ke
gyelemmel, mi buzgósÍlggal nyujt juk azt. Lelkünk meg
törödése, 's szivünk szent elfogódása mind az, mit ad-

. utunk. De hiszszük: kedvelIed azt; mert gyönyörkö
döl ártatlan örömeinkben... Vagynak felebarátaink, Idk 
'Velünk nem örvendhetnelí, mert az éj rajtok hagyta 
sötét gyászát; mennyivel boldogabbak mi, kiknek öröm 
Jl.él ajknokf8 az éjjeli megtnrtásérf. - Szent Isten, szép 
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igy, 's illyen reggelre viradni! Hol kezdjük, 's hol vé
gezzük hálánkat érette, midőn egy nyomorultabb ,illat 
is örülve sob.j tja reggeli báláját!? Sok illyen érzel 
köszönti a' reggelt 's megyen rel királyi széked elébe, 
's ott mindig tal álkoznak. Féregsziszegés vagy szent 
boltoz~ tokba "csend~lt orgo~a e~~ lö ba~gzata legyen 
az, mmd elodbe sietnek, kl eleb,vtad a tavaszt jég
bazájából; felolvaszt ottad a' tél komorságát, 's illalos 
levegöt szivnunk engedtél. De ób pirulva nézünk ma
gunk köriil, minden földi teremtményekre. Kevesebbet 
nyertek, mint mi a' közöröm szerencséjéböl, 's még is 
elégülten dicsőitenek téged' 's mi tudunk háládatlanul 
meg nem elégedni, 's nem találni elég ösztönt imádá
sodra. 'S mig azok nem fáradnak el s7.ereteted dicsői
tésében : az emberi i~ládkozó ajko kat háládatlanság ér
zete - békétlenkedés panasza zavarj ák szent foglala
tosságukban. 

Szent Isten! ne kárhoztass ezekért, 's kegyelme
zésed pillanatában borits el irgalmad szent árnyékával. 
Derits olly örömet lelkünl,ben, melly egy _ barma t-csepp 
alá görbült fűszál ingadozásában, mint a' reggeli köd 
kies lebegésében, - az élőfák l'Ombjaiban, mint a' vi
rág szjnes levelein lássa szeretetedet,' 's értse meg: 
miért szépiti közöröm a' tavasz reggelé!. Nem öröl,ö
sök e' kies ' órák is. Forró nyár és zivataros ósz fogja 
ezeket felváltani ; de mindeniken rajta lesz a' nagy 
igazság bélyege , hogy teremtményeid bóldogságáért 
változnak a' napok 's cserélődnek az esztendó-szaka
szok. Neliik érik a' mező - nekik hullatnak gyümól
csöt a' fá~, - mint - nekik mosolyogtak a' tavasz vi
rágai is. Orizd meg Atyánl, szívünl,ben e' gondolat.ot 
boldog sorsunk mosolygásán, hogy rólad ne feledkez
zünk, 's életünk bórulatin: hogy kétségbe ne essünk. 
Hiszszük lesznek vidám napjaink; de nehéz gondokkal 
terbesek. Te könnyhullat.ásaink vetésén adj derült ara
tást, bogy történjék bármi velünk, legyen szép életünk 
és balálunk is. Adj oUyan sorsot, mellyhen tiéid ma-., 
radbassunk. Adj meg mindent, a' mi földi életünkre 
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tartozik' ho sok nem lesz is oz, legyen l<ielégitö, hogy 
o' napi' szukséget fedezze, . 's midőn lelllUnk hozz,ld 
emelkedik, meg ne zavarjo a' szent törekedést. Tartsd 
meg számunkra 's minden teremtményeidért n' tavasz
nak pompájlit., és segitsd l<ifejlödni n nyár gazdngsú
gát: nehogy busongás epedjen majd a' hantokon, melye
ken most remény virul, 's reggeli luHa zengedez. Jó 
Isten I légy velünk ma 's egész életünllben. Amen. 

U. F. HozzlÍd siet.nek mennyei felség a' mi 's nlindcn 
teremlménycid lUlla zengedezésci; rogadd kegyelemmel, hogy az 
újult világot szépitse n' vallásos ömlengós dicsösége, 's azon 
érzet is, bogy szoreteted öleli mindeniket. Amen, • 

I1ctf6n estve. 

Mindenelmek szemei redd néznek Ur lsten, adj neid" 
eledelt alkalmatos időben, - 's nelled adnalI hálát, mert 
betöltesz mindeneket áldásoddal. - Mezőt adsz a' ba
romnak, erdőt n' vadalmak, virágot n' munlllls méhnek, 
's llenyeret az embernel, - mert mindeniIlOt szereted .. , 
Jö.nek napok, jőnek pillanatok, nehezek mint zivataro~ 
felleg, - mellyek lezúzzáll a' tavasz kellemeit, elöli k 
a' reményt a' mezőkön, megalmszlják a' házi örömnek 
boldog óráit, - 's mi sem tudjul, mi vál' reánk ll' sö
tét jövendőben. De a' bús órák is belé tartoznak el
hivQtüsuukbu, 's a' mi boru, ismét Iddel·ul. Nincs idl; 
s.em nemze~éll, melly ne láUa volna szereteted jegyeit. 
Eletrc ébrednel, elalélt állatok. Éden viru l puszt,il, fe
Iétt. Ha néha megaláztad is buszkeségUnkct, ismét fel
emelsz megalüzód,ísunkból, Js gondod van: mikép az 
elevenség ne haljon Ili a' természeiből , sem az élet
kedv az emberi lwblekből, 's egyik nemzedék o' 
nyomába követllezönek hirdesse jóvoltodat. Ezórt min
den.nek, mint amaz eng'edelmes szolgádnak _ o' hivök 
atYJának, adsz áldozatm valót. Ennyi jóságodért 's na
pi örömeinkért nyújt julI szent atyánk, áldozatunkat. Mie
lött éj vonul a' virult vidékre, a' nappal bíwsn zsibon
gésában akartuk azt >hémn!atni, fogadd ej. Légy tIldoli 
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oz édes munka Ösztönért, mellyre áldást várunk a' me
zőkről, 's 8 ' lelki erőért, mellyel megtartotlál hivatá_ 
sunk körében. Légy áldott azoknak nevében is kiket 
nehéz sors, -.:~gy megszokott hiábanvalóság tartÓztat el 
hajlékod tól. Oket és magunkat is ajánljuk az éjjelre 
oltalmadb •. Nekik és kiket hitünk knrjaival ölelhetUnk 
's kedveseinknek, nyugodtan mondunk jó éjszakát · mert 
tudjuk, hogy te, kinel( oly sok szép teremtményeid 
fognak együtt szunnyadozni, érettük általvirasztod az 
éjszakát, hogy legyen enyhitő nyugalmuk. 

Szent Atyánk! s' tiszta lelkek imája hasson fel 
egeidre, 's azokat is melyek talán megfertőztetett aj
knkról kelnek, a' sziv . töredelme tegye kedvessé előt
ted .... Tartsd meg a' mezőkben helyezett közhizodalmat, 
nehogy kik benned biztak, reád néztek eledelért: el
csüggedt lélekkel járjanak élettelen barázdák felett; ha
nem a' jövő és menő sürü kalászok között találkozza
nak, 's örvendező lélekkel heszéljenek szeretetedről. 
Adj áldásaid mellé hölcseséget is, hogy avaI mit adsz 
nyugodtan beérjük, 's panasz ne legyen azoknak szá
ján, kikért Krisztus holt meg; sem azokén, kik nem is
mernek Krisztusi; de érzik, hogy édes Atyjok vagy .... 
Vess akadályt a' szegénységnek, gátot o' szükségnek; 
ne lépjenek földünkre millt könnyű ?lIO/ifár6, sem mini 
fegyveres vitéz megkeseriteni az ártatlan munkást; ha
nem mindennek, ki munkált, legyen mivel hlplálja ma
gál 's gyermekeit Legyen mi mellett .nevedet dicsőit- . 
hesse. Soegé/!yek minde/Ikor lesCóllek veli/nk. Lesznek a' 
földnek mindég szenvedői, lesznek szemek könyeket 
hullatni; de szent Atyánk! e' sors mellé adj tűrő lel
ket, adj tiszta szivet, hogy sem irigység sem kétség
heesés ne sulyositsa annak igáját, ne fertéztessen ér
zékeny szenvedőt, 's az emberek is egymás 80rsál 
enyhitsék, 's ne legyen ki megzavarja az alvó jámbort 
szerencséjében, vagy meghomályosits8 képedet •• em
beri alakon. A' közelgő éjszaka is, miD t a' földnek 
minden éjszakái menedéket igémek minden vessedel
meknek; dc te lépj közinkbe, hogy egymást ne bliat .. 
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suk. Tarlóstll5d RS erdőknek vadnit hog)' ne jöjjenek 
elé a' -,idék megrettenlésére. A' rosz emllerl akadá
lyozd, ne léphessen szöYelsé~re a' sölétséggel nyugaI_ 
mUllk ellen. A' hazátJanul léyelygő 81> inségben ve
swdö - lalaljanak menedéket 81> éj félelmei ellen. 
Ázokal kik.el örökre elzársz 8 ' földi öröme.klől, s bé
rekeszfed pályájakol, - jnllasd az örökösen viruló men
nyei KanaháDba : hog)' a' feJlegekhe ülódötL r mény 
tiszlábban juthasson fel, 's találja meg a' hont, mel 'ért 
annyit füri az árnyék élelben. Engedd szent Al"yáuk l 
pibenjük al)'ai keblede.n ez éjszakái 's 011 szenderül
jönk egI"-or végálmunkra is. Amen . 

. F. Fri".,edben ígérted S~. Felség. hogy midőn R' !'óIdi 
anya el tudna is folejtkezu i egyetlenegyériil, le nem felejlke
zel el gyermekeidröl; dicsőitsd meg magad ez igéreted ről a' 
.' bekö,'etkez6 éjen is, mig maguukra nem ügyeh-e fogunk 
szenderegni azok közölI mik nekünk ked ,esek. Amen. 

Kedden reggel. 

Nag), Isten! téged ~csóit a' k:iszépült természet, ;s a' 
buzgólkodó s~v kegyes érzelmei ' s hála éneke szere
tetedért, melll' meglepöleg hat lelkünkre a' szépült vi
dék felett. Harmatos virágok, zöldségek veszik körül 
mindenfelől gyermekeidet. Nem olly szépek meglehet 
e' mezők, melyek felett tenyészik reményünk, mint a' 
melyek egy boldogabb égalj örök tavaszában virulnak; 
de ezek is mint amazok, téged hirdetnek. iUind a' te 
munkáid, 's szépek mint örök bölcseséged törvényei. 
Nincs határa a' szép kilálásnak. Itt a.z ébredt nép moz
gása, - t.oYább a' mezők zöldségei, messzebb a' für
ws hegyek, 's a' távol mélységben elkéklilt bérczek 
állitják meg szemeinket. ... Öröm nekünk Átyánk, hogy 
ll' végetlen térben csak mi tudjnk gondolkodó érzelem
mel kisérni e' szép jeleneteket. Érezve, láh'8 és tud
va, mUly jó ~Atyánk van a' mennyben, ki örömekről.is 
gondoskodott számunkra. Felékesiti a' me,önek liliomall ' 
Előhivja 8' rejtett szépségeket, 's értésünkre adja: hogy 
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ezek feletti tárgya vagyunk gondviselésének ... . . Na 
Isten l mindenütt : a' vizek babzó. fényén mint a' nag 
ég pompájüban, szépek miveid. Elet és tenyésztö erö 
van mindeniIt!. Felszáll ezek között lelkünk az égre 
alá a' föld hant jaira - 's mindenütt téged talál. }Ieg~ 
lelkesedésünk pillanataiban vesszük észre, hoO'y nincs 
elég szavunk kifejezni azt, mit szivünk érez l ~ Büsz
ke porok, halandó emberek, kik elkevélyedtetek olly 
kellemekkel 's gyönyörUségekkel, mellyek alatt elesik 
a' sziv boldogsága - jöjjetek, !ássátok milly szép a' 
természet nagy temploma, - mllly sok örömek tanyá
ja az. Kóstoljátok milly édes az Ur, milly kifogyhatat_ 
lan szeretete. Hódoljatok neki. Tegyétek le n' világnak 
minden hiábanvaló reményét és bizodalmát e' nagy úr 
zsámolya elött, hogy a' támadó nap, melly még vala
ha derül felinkbe, találjon tisztán: millyenek lehetnek 
a' természet ártatlan gyel:mekei - 's gyönyörködjék 
a' felinkbe mosolyodó ég, hogy derült eget talált keb
lünkben is. 

Nem olly szép sem ártatlan mindég a' balandó 
ember élete, mint a' természet a' tavaszi ég alatt: . 
de kegyelmed, szereteted kiszépiti azt is jó Isten. Di
csőitsd meg magad sorsunkban. Adj örömet, közte ke
servet, mennyit lelkUnk elbir, 's mennyi felemelhet böl
cseséged bámulás!lra, jóságod imádására. Adj érzékeny 
szivet, melléje hitet és reményt, hogy mindég találjunk 
munkádban deritőt, kisérlő környületeinkben is. Adj jó 
lelket, hogy miveidet fontol va szemléljük, tudományt 
és vigasztalást is találjunk bennek. Kiket tudatlanság, 
érzéketlenség vagy nehéz környületek vonnak el mi
veid vallásos vizsgálásától, vezéreld ki tévelygésökből 
és sorsuk örömtelen bonyolodásábó1. Egyebek felibe 
magasztaltál szent Atyánk l mi tapodjuk és használjuk 
el a' mezők ékességeit. Segélj, e' megtiszteltetéBsel 
vissza ne éljünk. Szépek minden miveid, de komoly · 
félelmet öntenek belénk n' m.agas bérczek. Szelid ké-; 
pet adnak a' sötét völgyek. Büszkén emelkednek a 
czedrusok. Megalázódva terül el n' puha gyep. MulaBd 
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meg e' . . különbségekben az emberekét: hogya' kik má
soknál szerencsétlenebbek is, légyenek reménnyel tel
jesek mint a' tavasznak rUgyes virágai. A' munkásnak 
tiszta' könyörgését halld meg, hogy minden óra fizesse 
le adósságát, mellyel neki tartozik. Hivd ki titkos ka
marájliból az elzárkozott halandót nagy gazdaságod 
szemlélésére, hogy lássa meg, róla is te gondoskodol; 
's szokjék felkeresni a' természet templomában is nagy
ságod emlékeit. Egy nap áll előttünk: adj ennek bé
folyást egész éleliinkre, hitünkben reményünkben. Tartsd 
meg érettünk a' természet tenyésztő. erejét, hogy mun
káink nyomán legyen jó aratásunk. Orizd meg lelkünk
ben a' kegyes érzelmeket, mellyeket 8' szépült vidék 
szemlélése és vallásos ihletése költött fel, és soha ki 
ne lörölődjenek lelkünkből; hogy midőn e' nap estvé
re alkonyul, reményben nem csüggedő szivet mutat
hassunk fel áldozatul, - 's ismerjék mindenek éle
tünkből, hogy benned bizunk, te vagy oltalmunk's 
reményünk. Amen. 
t U. F. Sz. Relség ! szépek müveid a' természethen, szé
pek a' kegyelem országában, adj eröt, hogy szépitsük az em
b~rvilágot is szent érzelmeinkel, 's jótetteinkel dicsöségedért 
's üdvességünkérl Amen. 

Kedden estve. 

elenyészék egy nap hetünkből, 's ismét köze
ledünk hozzád felséges Isten! ki nyilvánvalóvá lettél 
munkáidban. Kit az estvének hűs szellője, mint 8' reg
gel borongó derülése, a' tavasz virágfátyola, mint a' 
tél zuzmarája, - a' munkára hivó perczek miut az 
álom. ?illanatok, áldva hirdetnek. Hiányos tükörként 
mutatjak ugyan ezek tökélletességeidet , mégis nyilván 
vagy a' téged ohajtó lelkek elmélkedéseiben, 's a' tiszta 
sziv ártatlan érzeteiben. Frigyed pont jául tetted, hogy 
a' ... i~ök tiszta, megldtllak tégedet. Az illyeknek 
derülItek a' nappal órái, mert szerető Atya mosolyg 
reájok a' mezők kiességében. Enyhitők az éj borulatai, 
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mert .8 ' sötét égrő l is :vigyáz. 8~ édes Atya alvó gyer
mekeire. De a' nem tlszla luvanságok elfoj tják a' hIt 
örömét, '5 a' magával küszködő sziv kétsége szomoruan 
leriil el az életen, mint zivataros éjszaka az álomtalan 
vidéken. Jllutaltál útat, meIlyen hozzúd juthassunk. Tet
IéI igéretet, melly ne engedje elcsüggedni lelkünket a' 
ki sértő órákon, meIlyek megtámadják szívünk ártatlan
ságát - hogy a' pokol nyiigébe bonyolitsák érzésein
ket. Ezért hirdet teted naponl,ént az élet beszédét, 's 
inIesz a' tavasz kellemeiben, hogy mint kiyülről, ugy 
bennünk is kiesedjék a' világ, virágozzanak 's 6rjenek 
8Z örökkévalóság gyümölcsei a' vallüs napfényén. Nincs 
híja szeretetednek. Időt és örökkévalóságot, eget és 
földet hoztál egymással viszonyba érett.ünk , hogy ne 
legy ünk örömek nélkiil, - 's keservei nk szempill.an
tataiban jutalmazó ónLudat enyhitse fájdalmunkat. El't
jiik most atyánk, miért kéred szivünket, miért adtad 
tudtuukra, hogy semmi megfertéztetett hozzád nem jut
hat, - miért kivánod, hogya' felkelő nap fényt ta-: 
láljon 's hagyjon minden halandó shÍvében! Az ő hol
dogságukért. - Bár ily boldogok közé számíthalnók 
mi is magnnkat, hogy lenne 5ziviink mindeg szép, yi
dám és reménnyel teljes, mint a ' májusnak fellegtelen 
reggele. De érezziii" nehéz súly fekszik helsönkön. 
Nem mindég tudjuk megnevezni a' kinzó érzetet ; de 
nincsen ott tiszta sziv, hol fellegrázó villámként lövel
lik elő magukat az ölő gondok, lillrhoztató félelmek. 

E' napunkon is éreztük e' szenvedést. IIIosolygott 
az ég felettünk, az ártatlanság és remény szinébe öl
tözött élőfák körültünk; 's mégis hijját éreztük e' 5zép
ségeknek ; '5 hisszük, hogy nem tis'4ta vágy - hűn
érzetek hozták e' borultságot. Segélj szent AtY'4lk ! 
szívünK legyen a' vallás szent hona, 's örökké szen I, 
mint áhitatosság temploma, mellynek küszöbét gonosz 
kivánság ne illesse. P~óbálj meg, van-e bennünk .. a' 
jónak liszlelete, 's fejlsd ki azt, hogy legyen ve;e~unk 
az élet próbáin. Emlékeztess óránként, hogy ~ ys.zta 
sziv imája kedves előtted 's a' bűn bár t eIszŐ oröm, 
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kinálkodik ajkain, R' pokolnak jegyzi el, kik elfogad
tók útait. Javaink elhagynak, örömeink elnémulnak, szi
vUnk tisztasága "1arad fogytig, mellyböl életünk szen
vedé~ei után -is líjjt! "teremti magát, mint- zivntarban el
v.t\zott tavasz. Borul 8' sors az illyen nek is: elveszti 
kedveseit és javait: de taloíl enyhületet büntelensége 
tudatában. E' büntelenség 's megelégedés, és égi re
mény főczélünk I E' végre fejtsd ki ·bennünk az evan
geliumi hit dicsőségét, hogy Jézus legyen örökös pél
daadónk és jelünk, mellyre nézzenek szemeink: az ö 
igéretei deritsék besötétült pályánItat. Nem leszünk mi 
mindég ennyire törődve 's lesznek pillanataink, midőn 
megfelejtkezve magunl,ról és rólad - bűnös hajlamok 

- serked nek bennlink : kor.ln öld el azokat, hogy ne ne
vekedjék fel szivIinkben a' bűn füja mérges gylimöl
cseive!. Ha pedig képesek leendünk szivünke! tiszta
ságban, lelkünket árt.atlanságban tartani: mutasd meg 
magad, hogy lássunk meg abban a' dicsőségben, mely
lyel munkálod mindenek boldogság,lt. Sajtltod szivlink. 
Abban lakozol az emberek között. Foglald egészen ma
gadnak, 'hogy semmi idegen hatalom be ne férkezzék, 
mig tart a' földiek ingere; midőn pedig elhalnak ez 
ingerek, 's nyom nélkül huzódnak el feletle a' Idsérte
tek: szállitsd oda az ég I,öveteit: a' hitet és reményt, 
hogy ismertessenek meg mennyei I{anahánunkkal, 's az 
odavezető út~kka!. Mutasd meg magad ez éjjen is cs il
lagszékedbői, hogya' hit szemei lássanak a' sötét fá
tyolon is, 's reményljen 8' lélek ott is, boi a' test fé
lelmekkel vesződik. 1I1i e' hitben alszunk el ma és 
Ilt?SÓ éjiinkre is. Atyánk I légy őrző pásztorunk - légy 
mmdenünk! Amen. 

U. F. Nagy IsI.en l E1boritja az éj szemünk elől a' szép
természetet, ~ mCfYrnarnd lelkünkben iuy is a' nagy gondo
laS, hogy érettünk llivod elé a' tavaszt 's annak örömeit. Et 
hiUeI alszunk el -'s ajáljuk oHalmadba magunkat 's nJiudeuün
kel. Amen. 
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Szerdan reggel. 

Szivunk buzgalma hoza szent hajlékodba mindenek te
remtője nagy Isten! hogy egyesilsük hála-érzetünl<et 
8 ' közbuzgóság hangjával, melly az újult földről emel
kedik az egekre, 's melly egyedül téged illet az áldá
sokért, mellyek lelket deriInek mezeink felelt. N°ines a' 
földnek egy szegletel sem tartomány, melly el volna 
felejtve előtted. Nap süt az élettelen bérczekre mint az 
élettel dús völgyekre o Esö hull 8 ' jónak és gonosznak 
földére - hogy minden találja meg az Örömet, mellyért 
fál'ad a' nap alatt, o 's az erötlen féregnek is legyen 
miért örvendezzen abban, hogy él. Egy fénylő bogár, 
mint az ég csillagai, a' porszemek erötlen lakosa mint 
a' halhatatlanságra hivott ember - tárgyai gondosko
dásodnak Nincs elfelejtve egy is elötted : muOlatja .' 
derült érzel, mellyel siet mindenik, a' tavaszi fényben 
szépült reggelt köszönteni. Magas gondolatokat költ fel 
ez érzet lelkünkben, szent Atyánk! - Js az is, hogy 
nem kél'di lelked azok érdemét dicsőséged terjesztésé
ben. Tudod te, hogy mind a' tieid aZOK ; te adtad ne
kik az életet 's széppé is -teszed azt. Hiszszül, tehát 
szent Isten! legl'ünk gyengék vagy erösek, boldog ég
alj lakói vagy lüeUen hazának gyermekei, - tartoz
zunk egy dicső tartomán~·hoz, mellyben 3' reggel zsi
bongása között buzgalomra hivó harangok ébresztik . ' 
szunnyadozó bitet, - vagy egy elfelejtett vidél,bez : 
hol nincs templom, sem több uHár mint az érzék~ny 
sziv: mindeniitt megtalálllak a' buzgollwdónak sohaJtá
sai. o Ha nem egy hangon l,ezdik és végzik is imáj okat, 
egyiránt szereted öket ha ök is szeretik egymást, Jlfeg
egye ztél egys7,er e' különbségben, 's atyai bölcseség~d 
hozza: hogy szeressed öket, ha ök egymást szeretik. 
S im tetézve kegyelmed; mel't a' nem-szeretők hálát· 
lansága sem képes kiüriteni atyai liegyelmedel. 

Feltunnek itt szent Atyánk! n% masz1ó öntu~a~nnk 
kinzó l,épei szerencsétlen pillanataink, m~lIyokell. mgy

'\. ség, hidegség költ fellelkiinkben ázok ellon, luli ve-

• 
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JUnk nem azon egy hazának gyermekei, vagy templo
mok hivei. Személyt válogattunk , embert gyülöItünk, 
nem gondoltunk arr?, h?gy az a' t? képedet viseli. El
tudtuk magunkkal hitetm, hogy előtted kedves dolgot 
cselekedtünk: ha családunk, hazánk vagy templomunk 
lobogója alatt félelmet, keservet és inséget terjesztünk. 
1Ilost e' munkás reggel, midőn az erőtelen hangya nyüs
gésében látjuk, bogy szereted minden· teremtményeidet, 
pirulunk e' tévelygéseinkre . . Könyörgünk bocsásd meg 
bünUnket, ha mi nem mindig bocsátottunk is meg má
soknak. Im elődbe borulva esdeklUnk Atyánk! öleld ke-

. gyeimeddel gyermekeidet ... Győzz meg ' szent lelkeddel, 
hogya' nyomorult kunyhó lakós, mint a' földi szeren
csének édes gyermeke, kedvet talál nálad imájával. A' 

. szerencse vagy hit által egymástól érzésben is eltávo
litott embereket hozd ltözelebb egymáshoz, hogy egy
másnak legyUnk boldogitói. Terjeszd ki a' felebaráti 
szeretet birodalmát az egész emberi nemre, hogy azok 
is, kik egymást nem ismerik, legyenek egybeköttetés
ben a' szeretet által, 's mindenekben egy sziv és aila
rat nralkodjék, egymást boldogitni j és soha ne té
veszszűk el szemünk elöl türedelmedet, meUyel bűne
inket elnézed, 's keressük kedvedet hasonlóra törek e
désse!... Vannak, Atyánk kisértetek az életben, mellyek 
nyugalmat . hábor~tnak, inséget támasztanak az atyafiak 

• között; emelj feljül .ezeken, bogy minden jót bigyjünk 
és reméljUnlí, 's szeretettel öleljük egymást, mint azon 
egy Krisztus megváltottai, azon egyemberinem tagjai, 
és sem magános sem. társasági érdek ne háboritsa meg 
a' gondviselésedben nyugodt szíveket. Minden reggelt 
tegyen. kiessé az emberek egyessége. Minden estve le
gyen bIzonyság; bogya' földön is lakik türelem, re
mény és s~eretet... E' napon is segilj megközelíteni e' 
kötelessé!l'emket, hogy munkáinkkal egymást ne btíntsuk, 
ne keseritsuk, - és szeress javaiddal áldásaiddal örök-
kön örökké.... Amen. ' 

U. F. Érted szivünk dobogását iSJnered szükségeinket, 
... 1.lm •• Isten, fogadd el hálánkal, .s' hozzád ragaszllOM.unk 

• 
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jótRlnH~uJ adj naponként kenyeret, örlJmet és keservet bö!cse
sége~ ~zerinf, 's kormányozd életünkel oz örök idvesség lncg_ 
nyeresere. Amen. 

Szel'dáll estve. 

Elmegyen tehát napunk 's elviszi mag,lval a' munliás
s,igi órákat I a' te rendelésedből mennyei Felség a' Jé
zusban At.yánli! ..• Elmegyen : hogy Inunktira ébresz
sze a' tulsó vihig szmrl'adó gyermekeit; de maga 'he-, 
Iyett hagyja az éjet, hogy csillag-szemekkel vigyáz
zon 's őrizze földünliet, mig újjá szüli magát nappali ' 
lörődéseiből.. .• Nagy és bámulandó vagy szent Felségi 
oz éj Iwmoly csendességében is, midőn megmutatod 
neliiink a' sötétlő hivoiban: milly temérdek a' te vilá
gon 's ' Oli sokak teremtményeid . ... V égé"e mehetlen so
kasllgol táplál földünk is, e' porfészek ; ld számithatta. 
volna pedig meg az egek csillagait,'s kicsoda járta meg 
valaha azoknak bal'llzdáit? miként lebegnek azokfelet
tünk leesés - 's miként futják pályájukat tévelygés 's 
egynulsba ütődés nélkül, te tudod Isten, ki millio vi-, 
lágokklll ékesitetted lakhelyedet, 's kinel, intésedre moz
dulnal, meg azok 's liezedben tartod azok tengelyét, ki 
egyedül vagy I,épes megmérni azoknak sull'át! II Ke
vés pillanatok ubln felinl,be kertiinek azok a' fénylő 
világol\. Közelebb vagy távolabb állnak ök tölünk ; 's. 
ragyogva alá a' felbámuló szemelire, vagy komor fény
be vonulva tilnelegnek a' messze homályokban : min
dentilt leirják lítjokkal hatalmadat. Csillagról csillagra' 
lépik néha érzelmünl<. Keresi erőtlen lelkünk a' jobb 
hazát; de mindig e' gondolattal száll vissza földtiDkre ~ 
hogya' boi kegyelmed átmegyen, áldás Dlar8d nyo
main. És sötét csillagunk is, mellyre lakásuJlkal batá-
roztad: elég . terem a' tiszta lelkeknek; 's ba· 
"an nagyobb sors 8Z nem a' mi számunkra; 
's nem is tenne ... Első és utóső gon-
dolatunk tehát, hogy te életünknek Mtre)'e, sz,=" . 
rencséje és idvessége, töredékeny ter ... 
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szelllnk elbir, megadod napqnként fl' föliliin, megadod 
a' jobb részt is, mellyet a' menny számunha terem
bet! Teljes , a' nap, munl,áid örömével. Telje az éj ha
talmad csudáival. Edes elgondolás, bogy magunk is be
lé tartozunk e' nagy hatalom dicsőségébe; s benned 
bizhatunk éjjel és nappal; ki hatalmas v"gy olly sok 
vihigokat meglarlani, annál inkább sorsunkal, melly nem 
mérkezik az egek' szükségeivel ! ! I . 

Többször vonult rellnk már éj félelmes árnyékai
-val; 's még is mind eddig megmaradtu"I,; mert az éj 

• a' nappal' munkái!, csak fólbeszakaszlja, hogy megpi
hentessen, Nem óltja ki a' nap" fényét- hanem csilla
gokban sugározza azt vissza, Ez a' napok \örvénye 's 
erre számitva andalodunk estvére most is szent Atyünk ! 
Emeld fel szemUnket 's hitünl,et az egekre, hol annyi 
jegyei halalmadnak, hogy boruljunk elődbe az éj pom
páján is, 's imádva esdekeljünk kegyelmeI napi büne
inhe, 's ajánljuk magunkat óltalmadba, '8 midőn lúl so
hajlunk földilnk halürain, győzz meg : hoi!)' ha a' föld
be vagy csillagoliba rejtezünl, is, mindeniitI megl.lálsz, 
Mutasd meg milly csekélyek vagyunk arl'a, hogya' te
remtővel perelji;nk, 's milly sok okunk: hogy ne en
gedjük mogunllban emheri méltóságunkat megalacsonit- • 
tatni; mint a' kikért gyult fényre a' nap az örök vi
lágosságtól- 's ragyogják b~ csillagok az éjnek útát. 
Győzz meg, te pal'ancsolsz azolm.k·s Illinden seregeik
nek, 's midőn akaratod kivánia: ell'üradnnk azok, nem 
birj,\k p!l\l'ájolrat, tüzök I'ifog'y, rogyog-ásnl, elvész, 's 
te l~s8' vi/avassdgll mindennek, 's szövélnclw a' bd,'dny, 
Ta~ts éretliink szövetséget az ég és föld ],özött: a' nap 
adjon élet et, n' hold ~nyhitsell sötótet; a' csillagok le
gyenek vezéri tlZ éj vündorállall, 's terméllenység' szúl
jon alá idiinl,ént mezöinhre, Vond egybe gondolatain
kat, hogy ne kUs7.1,ödjiink: hova szegezted le az ég 
Ilatárát, mig nem értjük itteni rendeltetésiink 'körél. Ezt 
ismerjük meg, 's töllsuk bo egunket jótetteink csilla
gaival, . h?gy légyon szép életllnk nappala és sorsunk 
éjszakáI IS, Kegyolmedbol élők le e' napot szent Atyánk I 

\ 

, 
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Ill"l sd Illeg oz esIvénei. örömél és az éj nyugalmát _ 
llOgy az éj' csillagai boldog alvókra nézzenek ahi. I\Iin_ 
den Jl~pö' el~i!nk a:, n8~y p~ll~nalhoz. mellyen meg 
liell vn/nullk foldunktol , s m,don mojd 8' lélek lIoz
züd iet úlá~"n foljlil száll az éj' határán, 's meszsze 
úlában homályos csillagként látja e' földet - volt ha
záját: emeld rel magadhoz, hogy útaI ne téveszszen ' 
volt hiinei miatt. Emeld oda, hol téged dicsöitö lelkek 
szépit,ik az örökkévalóságot. Atyánk! adj csendes éjet 
fi' földön, 's mid ön végálmunkat kialudluk, boldo"itó 
nappalt szenteid t:1rsas'igában .... Amen. " 

U. F. Ismét könyörgünk szenl Aly'ink, .dj sükert nap
jllinl( törödéseinok, aclj csendes éjet mindig fl' földün, 's majd 
",időn végálmunkat kialudtuk, boldog,itó nappalt szenteid hir-
S!lSilg.íban. Amen. 

• 

(Jsötörtökön reggel .. 

Elhozta a' tavasz a' maga énekeit's im a' bímadó nap
pal szembe sietnek hozzád nagy Islen! ébredt I,eremt
ményeid hála-zengedezés ei, '8 dicsöilik fogyhat~Uan sze
retetedet .... E' közöröm hangzatába vegylljiik mi is há
lánl<at az éjjeli megtartásért, hogy ne tünjön el nyom 
nélkül a' vallás szent ihlése, meIlyet az ~g madaraI
nak vidám zengedezése ébreszt lelkünkben. Enel<kel kö
szöntik ők a' tavaszt, 's dicsöitnel, téged, ki azt elöhivtad 
's s.,\mukra is örömet adtál... .. Ifülönböző hangok szé
pilik ömlengésöket .... De egymás hangjliban nem bot
rlinkozva, hangzik el énekök közös birtokuk feleli, 's , 
's vidümok; merI tiszta még 's ártatlan bennök a' ter
mészet, 's ezért nem békélelenek egymásra, sem gond
viselésed,·e. Oh sZen I Aly,jnk! mi boldogok volnánk, 
ha mindig ludnók érezni, mennyivel vagyunk töb~ sze
retetednek 80rsosi, mint a' fölll mlis teremtményeI, -
's ahitatoskodásunkal nem kedveled, ha nem o' közSze- ' 
retel hangján emelkedik az egekre, "s gyülö\i~ eg~'ás~ 
kikel hit és templom elkUlönözött .... Tudjuk hlában Jmd
d\lnk téged helől o' s.enl kUszöbökön , h. kivül 8Zo-

• 
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IlOn szerolet 's tIIrelom l1em I,öti ÖSZVO II' lolkokol, 
'9 Józus' hiveit irigysóg, rOSZ nl,m'ot lá vo lilj ,lk ogy
mástól; csok nl<1<OI' lesz szél' n' vilüg , és lyn81 .• nl
e"yl"I1. midőn mindenek millt azon egy ri gy l, t,l r
s;i 's l"éretnek örökösei megél·tik JÓzu. L gymlisl 
_ ' _ s~ent lesz n' polgliri Impcsolot 's l<i vánsllgban, 
oltarntbnn és teUben tesIvéril eg egyheölelkezvo im,ld llnl< 
tégedet. De szent Aty:!nl, I népeI, és bio'odnlo",lk h"l
Mtanak könyel,et o' türedelmetlel1ség tévelygése 'minll , 
midőn o' bit IICserHöleg lépell n' föld gyo l'mollei közé; 
n' h07,ztid ragaszkodót e ,'őszoll, vél' és fegyver vonttIl, 
ol az olt.lrtól, mellyh e7, meggyőződés IlőlOlle -'s in
séget látlak gyermekeid azé.'t, hogy téged im,\dtnl<. 

Fedezd el Aty>ink, a' sÍl'alomnal, e' nagy meze
jét - o' méllatlnn szenvcd és~ l, Gnlgol.lj>il, 's ne engedd 
többé megújulni n' siralmas ,1 1<l oznto l" pillanatoit. .. A' 
mcgtévedt ősök péld .INt temestI el , 's Il e engedd oz 
I1ll0kálmak, hogy o' szerencsétlen nyomdokokba lép,i e
llell, hanem Iqgyen minden szivben el'ős meggyőződés : 
bogy mimlen népből Iwdves elölled , [Ii feddel.lenul él, 
- Ili aJlal'atodat cselelIszi .... Egy napunk lill most ol,il
tünk élet-golldja~val, 's tudjuk fárads,lgos lesz ennok 
lefoly,isa: még is ne eogedd Aty,lnk, hogy e' nagy 
gondolatok llil,öltözzenek lelkünkböl; hanem segélj, hogy 
midőu elbágyadvH IlihenUnI, hantjaiulwIl, - vagy f,í.'ad
súgllnkat foledve mélül.U nk a' I.o,·mészot zenójén, 's a' 
fübo tnpult bog.ír re1,gósét nz újult napfényen Iobegi) 
pacsirta csengéso rel,eszti bé felettUnI, , cmoJjllk mi is 
IeikUnket n' nagy gOllilólatig, " szép lesz "O emberek ,,;
Idg" is, ... illó" .. il) sO/IJ. el - lélek lélekkel lr,lttIkozik ". 
dilil(ltosslÍ{/ lUIIl{Jjdbllll!, '. ei/ymIlst szerel<l tirtallau lel/,cI, 
mulaljdt, be áldozalukat. Jó ISfenünl,! adj nól,unk c' 
oapra lesti erőt oz élet pl'ób,líra, Adj lelki erői m61-
tatJanslígok legyözésére, Add a' vallás égi erejót, hogy 
értsünk meg légedet ukkor is midőn kérUnk 's ol,kor 
is, midön hálót odunk jav.idé~t. No legyílnk 19ozsógtu
l.nok kivánságainkb"n, 's szel'olot tarlsoll öszve 's köS
sön t~ hozz.d ..... Elmnlik e' ""P is, ol egykor egész 

• 

• 
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óletnnk, minden dicsőségével ; de itt is roltUn hitünkön 
dicsöséged, mellyben Jako7.ol; 's hlljllk lélekben n' nagy 
pill anatot, mellyen n' föld mi nden gyermel,ei, felekeze_ 
lek és népek egyesUlve fogjük körül királyi székedet 
- kegyelmet esedezve, 's azoknak is, Idk iti egymást 
ne~ szer~ llék, együll hangzik el esede~ésük a' meny
nyel kárpilok közolI ... Szent Islen ! valljon "mi/wr ju_ 
tI/lik s"illed eleibe" l? áldj - és ostoroZ?, meg ma és 
örökké, Iil ig méltók l ~szünk, or~zúgod ra .... IGsérd atyai 
fi gyelemmel gyermekeidet világi foglalatosságukban, 's 

I vallásos elm erülésökben is. Tedd széppé e' napunkat 
földi sorsunldJan, 's égi remény ünkben is .... Amen. 

U. F. Halld meg oh lsten imánkat, 's engedd eggyé 01-
Vfldni szenteid könyörgésével, 's Adj utánna uIdtíst a' földön 's 
id vességet az egekben. Amen. 

~s6Wrt6k6 .. e s tve. 

N agy Isten I most midőn már, csendesül a' nappali I~r
ma, elhoztuk áldozatul szivünket elve tt javajdért •. Ugy 
is javainl" 's minden örömeink felett te vagy állandó 
bizodalmunk és reményÜnk , ki felszámítottad szüksé-

, 

geinket - 's erő i nyujt"SZ gondjaink hordozására,. ál
mot is adtál a ' törődések kipihenésére, reménységet az 
elcsüggedés ellen .... Az álom balzsamként ömlik el n' 
b.\gyadt tagok on - a' remény lelkünket emeli fel hogy 
földi akadáll' okba ne ütődj ék. E' köti ,öszve nappalaink 
örömeit, szép iti ki sirhalmunkat is. Aldunk szerelmes 
Atyánk! hogy e' szép toldást adtad sorsunk mellé: hogy 
midőn megkeseredik életUnk , egy szebb jövendő biz
tatásaival töröljük el könyeinket , 's legyUnk, ha nem 
is mindig boldogak, legalább nyugodtak igánk alaII ....... 
Veszttink néha, csalódunk és kesergünk; de ' a' remény 
vissza ad magunknak. ... E' nélkUl kietlen lenne az éleI, 
sivatag a' ta,,"sz, 's rellenetesek az éjszakák ..... Szenl 
Atyánk 1 im !<evés szempi1lanatok után éj vonul rednk, 
's egész életunkre is a' sirok csendes ~jje vár. Itt é. 
otl benned reméllünk. Lehajt juk az éjre fejünkot 611a1- . 

, 
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mad szárnyai alá: tarts meg, hogy szégyent ne vall
jon reménylink ! ~oldog lelkek I kik tudtok remtillni, 
áldjátok az Urat.. AldjátolI a' szeretettel gazdag meny
nyei Atyllf, Iti n)inden szempillant~t" enyhuleté,'öl gon
doskodot!, - - Aldott remény I JOJJ el hozZ1\nk min
den nap midőn borong sorsunk, 's akkor is midőn éj
be borulunk .. , Jőjj elo' valh\s sztlrnyain, - hozd el egy 
jobb hoza biztatásait s,orsunk enyhitésé,'e 1- -

Még is szent Atyánk! te küld el számunlu'a a' re
ményt midőn megzovarodnalt örömeink - hogy I,ese,'ü 
óráinlwn el ne csüggedjünk, 's meg ne átkozzuk ma
gllllkat és mindent, Ne engedd azonban, hogy hitlhan
való kincs 's igazs<igtalnn örömek legyenek tárgyai re
ményiinknek; vagy olly sorsot várjunll, mellyet lell<iinl, 
el nem bir - vagy felebarátunk boldogságát zavllr .. L 
'S hn még is illy Vlígy kelne lelkiinkben - tanits meg 
mikép minden, gyermekeidet sze"eled 's nem akarod, 
hogy egyiknek öröme IIeserü legyen u' másiknak I,'d 
szivünkbe meggyőzódésill: mikép az életnek sorsa az, 
hogy csalódjunk , - és segélj, hegy ha csalódtunli is
mét remélljtlnk. Egyill órának nyugalmát keressiik a' 
másikban; de igen messze soha se. Jusson mindig e
szünkbe, hogy erötelen porok és hamvak vagyunk, 's 
egy sírhalom nyeli el messze vilt Idvánságainknt is, 
Munkásságra lelke sit s óránllónt, hogy remélljilnk; de 
munk,íljunk is a' földiekre, és az oda fel valókra is .... 
Vond öszve lelked erejével a' Ilicsapongó é"zeteket, 
hogy higyje el minden lélek, millép e' földön minden 
kornak és helyezetnek, saját terhei vannak magához az 
élethez kötve, 's a' jónak jutalma eljö itt, vagy a' si
ron túl... Ez 8' te igazsllgodnak törvénye, melly erő
Ben áll és mozdulaUan mint Sion, - 's gyönyörUséges 

, mint templomod szép dolgai. _ E' nyuglllló képzele
ket költsd fel számunkra az éj hom,ílyából szeIIt A
tyánk I..... 'S szivünk és lelkUnk el lesz csendesii Ivc, 
ha bizonytalan so~s veszi is itt IlörUI világunka! m~IIy'
blln életünk terjed; mm'! rcménylink fényt der,t a so
télböl- 'B az emberekben barátunk.,f" a' természet mun-
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'cl1l" I, .. ihon 81,cronCSó)l"Ct 1.l.juk. 'S igy n)'ugodt ór7.és_ 
sc i hocslltl<07.unl< oz éj 8zonderilö i)Jého ; - mert hiz_ 
Ini,: 11110,,"1< nom lesz 1l1'(jJ,ÜS, - 's ha 81. Is: . ' si ',nil 
1.1",1 vnn ö"lII'ségllnk, mell)'ct .Józus VÓrf) váltott 81,á
l11"nl"·fl. Ott kn"pOtOlva loszen n' föld ve8ztése' vissza-

. . , 
tOI'omlvo elveszIott öl'ömOI, - megvalósodva rcmón)'ei ... 

fl. F. Urfl m tnnilS 
h0try millIIig kcdvudro 
nylllllccl is. Am en. 

Amen. 
IlI Og Wrvénycidrc, 's VCí'.css utaidon 
IcIJ c8sU nk csclckcdctcinkol'8 rc ,"é~ 

pen.ckclI l'cg·gcl. 

l"Io 11 01,Unk is o' lalz(l l'lhnhll" mcUy o' lJlmndó nap 
szOpIlIt s(l g,i l'nit kOB7.lJnti, nogy Jstol1l 's luíJllt adunk ez 
11I'(lmél'l', molly mindon pOl'czro ol'llslidil" u' mint a7. éj 
vonjo ösroS7.óhh sll tót f"lItyollíl. lm az nC'nyél'ok is, oz éj 
Il rlj! moradvII" yi gyengU In cl, rllvidlllnek o' villlgossllg 
Q I' ő sllclóBóvel - 'B ennyivel lovcschb jele marad: hogy 
éjS'l.altft jll )"t I,ül'iill.llnlc Vajha o' hit fénye és vilógos
stlgn is igy doJ'il oJl é szivU nk horult él'7,clmeil! - 1I1i1l
ti II nappall)' min! újul na'" l'njtlll1k az élelgondol<, (~ul 
I(ogl'clmcd is; 's Ol'őt OIlBZ fog'lolotossógnilllo·ll. Do '11 0m 
mindig 8z11IIhalnol S1.orotcted jogyei szivUnlr mé l ~óill', 
hol c1.óltnlan IcivJ\nsll ffo k, hajlamol( ós l'emónyck sOtét 
ójkónt fedik ól'zolmoi~I,ot; '$ 11I6111111all MI ótlenl'cdóse1< 
homorlij,lk oz og'ősz élclol. Do ilt is vigasztaló gonllo
lat I 11.0011 nem szllnilr su:rrlclcrl, lIIartarl iri/,Illi biUl)olnl'{I, 
dtdlolli. MindOI1 I'oggol folltfJ/t(ld 8znuyndozó hilUnlwl. 
Mmdon IIRI' IlPllyalIJlsllvnl erős itosz hizodnlmllul,bnnj 
m 1'1 I'fll sz.lmlthntJlIIJlII 101'01l111110l1yo k tesznel, bizOIlrSII
gnt: mil,óp SZol'otod n' mil,ot tOl'omletlél. Az omol!redll 
nappnl I'llvidUll\ Ilrn)'óllOl, intll ltópoi: hog)" ha szivunk
bon ronn rngyog n' vollJls yjIJIgosslIglI, OI1)'OS1.IIOI<, "0-
voslllnolt n' l"lISó/(ok sll /ót IlrlryólUli, ){oO'yolonmok Aly
Jnl h07.Z11 "07.dllnl, llO!,i dol goilll<hoz; ~P1orl biB~nuk: 
li ltyolonllnol l'ogs1. Id BQI'nl l(I'ozsllgos ko~déBoiJlI(bon .... 
Nom di osolcodllnl" som ,hizolkodllnk mogunkRnk, hogy 
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méll!\n várhatjuk segedelmedet. EszUnkbe vesszlIk di
csőségedet, mellyben tiszta lelkek serege veszi körül 
székedet : 's fájdalmas érzet húzódik el lelkünkön, mi
ért nem emel he tünk fel, bűntől tiszta keZeket imádsá
gunkban ... De igéreteidről - amaz utolsó frigynek igé
reteiről nem felejtkeztUnk el milI ént bocsánatot igértél 
a' töredelmességnek jutalmul. Ennek biztatása emeli 
esengés re szemünket a' fényes egekre, mielőtt mun
káinkhoz kezdenénk ... E' hozott el tiszteleted helyére, 
hogy itt érzéseinket rendb eszed ve, a' nap sokféle ki
vánatai között el ne tévedjünk ... 

Szent Atyánk, segits hogy érzésünk, akaratunk 's 
mÍllden teltünk legyen bizonyság: hogy szent szined 
előtt voltunk Dicsőséged fénye maradjon lelkünkön, 
hogy ne ragaszkodjunk e' világhoz, meHynek minden 
dicsősége mulandó, mint a' reggel árnyéka, hol annyi 
méltatlan gond nyom, Iiérelhetetlen szükség keserit, -
's nem érdemlett inség epeszt, - de nincs is hazája 
állandó boldogságának; feszitsük pedig figyelmünket ö
rökös hazánkra, melly !ürést, kereszthordozást 's kiolt
hatatlan vágyat érdefllel mindentől, kire hullott a' vált
ság véréből Jézus keresz/éról. Ne engedd pedig, hogy 
a' mennyeiekre törekedés elöljön szivünkben minden 
földi l örömet; mert nekünk ügy is örvendenünk illik, 
ma ~s ezután, mig szemlélhetjük dicsőségedet a' tavasz 
örömeibeu; - hanem midőn a' világ bűnre kisért: a' 
hit szálljon közinkbe 's adjon győzelmet a' nem tiszta 
érzés ostroma ellen; kivánságainkat ne kisérjék a' bűn 
sötétségének árnyék-maradványai, hanem legyünk vi
l~gosságnak gyermekei... Szent Atyánk l e' napunk rö
vid lesz arra, hogy mindent, a' mi dicsőséges elhiva
tásunk körébe eshetik, megtehessUnk ; de elég arra, 
hogy igazságos akarat és bűntelen élet szépítse rövid 
pályánkat. Adj tehát erőt mindenre, mihez jó czélI.al 
kezdünk, hogy tudjunk kedved szerint munkálni és pl:
henni - turni és remélni; de el ne téveszszuk a' hIt 
fonalát, melly az egekbe viszen a' földi tévelygő gon
dok közli!: Igy aztán ha enyészik is ft' világ dicsősége, 

• 
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mint a' reggel árnyéka: megtaláljuk a' valót, meIlyel 
itt néha elvesztettünk. Nem mindent értunk meg a' mi 
velünk történik; de rendeléseid a' valóság országából 
jönek 's hiszünk azoknak. Hltünk vezet, bizlaL és bá- . 
toriI, 's mi szembe sielUnk: hozd elönkbe a' valóság' 
országát földi álmainkon, hogy ma és örökké a' földön 
és az egekben bóldogok legyünk azzal a' mit hiszüuk 
Wrünk és cseleksz li uk. Esedezünk hallgass meg 1.. . ' 

Amen. 
U. F. Téged kerestek szivünk áhitatos érzelmei sz. Islen 

's azon hitben hagyjuk el hajlékodat hogy megl. lállunk. Legl'e~ 
te neked dicséret, hála és dicsIlség örökkön örökké. Amen. 

Pentekell estve. 

Napjaink enyésznek, sorsunk pillanatai váltoZ1lak, csak 
szereteted nem változik égnek királya, szent Isten I ki 
e' napot is életünkhöz tóldotlad. Lehettünk pedig igaz- 't 
ságtalanok magunkhoz, embertársain khoz és te hozzád, 
's ennyiben érdemtelenek ; de nincs határa atyai sze
relmednek. Gyermekeid teszik e' gyónást Atyánk l mert 
szivü~kbe oltottad törvényeidet, lelkünkbe akarato
dat. Aldásiddal naponként ébreszted engedelmességünk 
Bzent érzetét. Irva hagytad frigyedhen, hogy a.ok 'bol
dogok, kik igazságot éheznek és s.omjuhoznak - 's a' I 

nép, mellg igazságot cselekszik, felmagasztaltatik. Az it j 
ég és föld is, me/ly e' világ romladékain fog felépülni
igazságnak hazája lesz. - Előttünk állnak e' magaS' 
biztatások és igéretek ; még is pirulva gondolunk leélt 
napjainkra, 's csak e' mai napra is. Eszünkbe yellük 
mennyire erősek szivünkön a' világi kivánságok, csalfa 
képzetek - 's önszeretel vétkes kisérletei ; 's ki tudja, 
nem bántouuk-e meg atyánkat - akaratod megszegé
sével; - nem zavartuk-e meg felebarátunk bóldogsá-
gát dolgaink nem liszt a czéIzaIaival, erőszakos !ettejn~
kel; - nem csaltuk-e meg barátainkat, 's azoka! IS, 

kik hozzánk kapcsolvák a' természel kö!eleivel; nem 
cBalIuk-e "'eg dr/alla.. Imodalnwkban fJagy igaudgo.,-e-



, 
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ményökbel!? I... Szépek a' bllcsuzó nal' enyhe sugllroi, 
Kiesek a' mezők·s n' tavasz vidékei... Szép esi vét igér

I nek o' mosolygó egei, 's az éjell már feun váró Mid. 
r ~des álmot igér n' föld bágyadó gyermekeire. Ha tlld

nók, hogy nekünk is enyhet ad; de 1.,ltha igazságtalan 
tetteink érzete vér fel álmllnkból - 's horzasztóvá te-

• 
szí a' sötétséget,'s eIijeszli az édes álmot nyoszoly,luk-
tól. Félelmesen tunt fel n' te képed igazsügnok királya, 
hatalmas Isten!! I Te ludod: miként jürtunk el dolgunk
ban. nnnlwt hiusüg 's önszeretet vakit hibáink lálás,l
ban. Te tisztán tudsz mindent. Te ítélj meg, de ne légy 
rettenetes igazságodba.n I - Jelenj meg lelktmimek, mi
előtt bezál'Dók ajtainkat, 's add tudtunk!'a iléletedet. 

Segits, hogy avai, a' mi jót teheU.ünk, nyerjiink 
kedvet szövetségedhez, 's egész életünl,et is aunak 
szenteljük! Fejlsd ki bennünk az igazságnak szeretetét, 
hogy adjuk meg mindennek a' mivel tartoznnk, legyen 

: az tisz lelet - adó vagy vám. Nincsen ugyan keblünk
hen az igazságnak v,Htozhatlan hazája, 's ezer kisérte
tek ostl'omdlnal" hogy e1csábitsanak: de te légy mel
leltiinl" Atyánk I jgél'eteddel, 's ne engedd felejtenünk, 
hogy az iga.znak jóllésze/l dolga, 's marrtdélu, is meg

,', ,dllJalik ... Nem embel'ektől jön ez áldás, hanem tőled. Ne 
,'" 118 gy j el' azért aklwr is, midőn az embel'ek csúfot üz

"nel, veliInk, hogy hozzád ragasl'kodtunk. Jóvoltod '8 

JézU8 biztatásai pótolják ld, mil törvényeid inuidásúval 
vesztünk az emberel, elötti kedvességböJ. A' Sion pál
czája uralkodjék hatalommal fi' népek és birodalmak 
felett, ,~ tá:vozzék a' gonoszságtól minden: valaki neve
z; ti udzdretbelí Jézust... Midőn megütödünk miért vi
·-.:ágoznak az istentelenek; szenvednek pedia a' ke.,.ye
~ek: fejtsd fel bölcseséO'ed titkát, ho"y ;éltatlan °ráj_ ' 
~almainkat ne szégyeljül;, 's dicsekedjünk szenvedése-
1I1ltkel: ha nem szenvedlünk min! gonoszok; JlRnelD 
mint harátai a' Krisztnsnak, ld ál·tatlan vérrel szerzett 
ftiadalmal az igazságnak. E' péld,jf tm'lsd szemunk elöli, 
hogy ne legyen neM r. a' reánk bizottaknak terhe -
liáládntlansággal vesz(ldvIJ js. !Így is örök dicsőséget 

• 
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igértél azoknak, kik háboru.dyot 8zen'Dednek az iga. sdg_ 
éri .. . Szent Atyánk r im 8' hanyatl ó nap felkölt~ a' bű
nöket, 's rettenetesen lépne a' sötétség földünkre ha 
nem volna okunk benned bízni. Vigyázz felettünk. JlIa
gunkat foglalj el az igazságnak: e' legyen fő gondunK' 
akkor is, midőn ágyunkban eszmélten fogunk pihenni 's 
aklwr is, midőn lelkünk jövendőjével foglalkozik álma
inkon. Erős elhatározás legyen gyümőlcse ez óra el
mélkedésének, 's mint világosságnak gyermekei ra
gyogjunk itt alatt az emberek között, korunk gyermekei 
előtt - 's a' nyomunkba lépő maradék szívében is;....,. 
hogy kik látandják világosságunkat, tanuljanak tégedet 
dicsőiteni, 's - ragyogjunk a' mennyeknek ' országában 
. '" A JS.. .... men. 

U. F. Nyugodt lélekkel tekint az éj homályába, kit nem 
nyom bűntudat kínja, sz. Felség! nem vagyunk büntelenek, de 
irgalmad leng előttünk, 's félelem nélkül bocsátkozunk az éj 
ölébe. Bocsásd meg bűnünket, 's adj nyugodalmat. Amen. 

SzoUlbaton reggel. 

Ha végezzük imánkat - hozzá kezdünk napi dolga
inkhoz segedelmeddel, kegyelmes Atya, nagy Isten! 
hogy egy munkás hét kötelésségeit bevégeizilk... E~ 
héthől eltőlt napjaink, . a' reggeli fényben úszó te- , 
remtmények ártatlan öröme, 's a' munkás mezőkön vj- • 
rult remény tesznek bizonyságot, hogy nem ok, nélkül , 
hiznak benned gyermekeid. Te tartottad meg számtlllkra 
a' természet szépségeit téli sirjokban 's ez éj kétséges . 
óráin. Te újitád meg felettünk a' napot - 's ennyi 
szeretet hagyhatná-e ihletetlenül lelkünket?! Elragadja'.'-, 
azt n' kö"öröm' malaszt ja 's tulleszi e' föld változó . e- '. " .... 
gének határain, eJöl<épeket tüntet fel a' nagy reggelre, 
meIly a' sirok hideg hant jain fog egykor kihajt8~i -:-"5 
érezzük is, hogy Ita csak e' 'Dildgon ldszUnk a' K"sz
lusban , minden dllatokndl szerencsétlenebbek fJagpnnk ; 
boldogol, pedig, hogy téli napjaink és heteink közelebll 
visznek vég szombat unkhoz egy jobb élet reményér" 
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szentii eni. lInnt ft' reggeli fény sötét .\rnyékot vet a' 
legcsekélyebb teströl is, nlÍnden sorsnnk e' földön vngy_ 
nak nehéz órái; de ha nem mindég szérencsések is mi 
e' földön: boldogi,,\g van szálllunkra n' hil igéreteiben, 
hogy még is: lesz jutalma n' földi erénynek; mert lesz 
fell,hnadás. Szent Atyánk! e' gondolntok között köszönt
jük n' reggelt u' szóp természet virányain, 's búcsu
znnk hnnynlló heUinktől ; mert hiszszük megihlet czek
nelt jövése menóse; de nincs erejök rendell.etésünkön, 
- 's tiinöd~seinket, mellyekkel megpróhtllják n' hozott 
örömeket - örömest teszszük. Bár nehóz szivvel; még 
is nyugodtnn lUrjük, hogy vall jutalom nZOIl feljül is, 
mit a' föld ndhnt, 's elhunyt barátainkat, kedveseinket, 
kiktől mint hnlandók epesztő'en v,Utunk meg, egy nagy 
szombat felkőlti ülmuJ,ból, hogy egymást hIssuk mint 
halhntatlanok .. Elhervad a' fű; el a' virág mellyek most 
~nyelgö szellőkben lengcnek a' s(rhalmokon; de majd 
örök tavas1i hivja ki o' héz,jrt erőket, ' s azolt megdi
csőülve lépnek ki az örök mezőköll. Nagy Isten! e' 
nagy elgondolások között fájdalommal nézünk fel oz 
egeltre, me~t btlnö~ök vagyunk; - nzolmak pedig útait 
megfertéztetett l:lbak nem illethetik De foglalj el ma·· 
gadnak jó lelkeddel, hogy tiéid legyünk, 's miénk u' 
meunyország szép öröltsége. 

Egy rövid nap az, melly most előtlllnit :Ill; de 
elenyészése egy egész hót tetteineit érzelét hagyja lel
künkben. Fontolt lélekkel kezdUnk fogl:!latossúgaihoz: 
nyujts segedolmet. Világi haszon mozgatja ugyan Wre
kedésünket; de egy titkos v.így magasbra is lelkesit. 
lIIey"auyfad, "O(/y tartsuk és öriG~ilk mey f·e/Uleléseülcl. 
~e hagy,j el tehát azon pillantntokban, mellyek kisór
toleg e~llek lelkünkre ... I{erülnek elé illyen eIt e' napen 
is, mert tudja a' világ, hogy erőtelenek vagyunk öröm
hen és keserUségben is ... Uu tiltott gondok _ ig8zsdg
talan tervek feszitik . I,ehlüulwt lé<rv mcllettuo'(, hogy 
, k I ' ' ~J , ne essUn e, S végez hess uk e' heteileIId nyugll om-
ban, 's vallásos csendeSSégben. Lo"yen az, miul a' jllm
bor' élete, mellyet isteni fé[elen~bon végez el, hogy 
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midőn hegyeinken búcsuzik n' D" I' tölUnk: onlJak Itl
d,lsávnl bocsássuk nzt éjjeli útjára : mikép hn, ez ,\lö l. 
földén reónk többé nem szórja is súg:lrni t - derUllen 
rngyogjannk nzok sirunkon .Hdva . hullatott. kÖllycseppe_ 
ken. De még kötelességeink vagynnk. Ezel,ért De le 
gyen még utolsó ez hetllnk, 's n' Iiiket o' so rs tahilnnd , 
idvezil sd l ... Mint e' hetet, "gy egész élellinkel, eugedd 
nyugodt hilben végez ni, hogy legyen szél' az ar. eSI,vr, 
melly utolsó ;ilmat hozand szemli nl. re ... A' virul! me
zók emléke tari sa ürök ifjusügbun hi\.iinket, hogy jó 
l,edvvel 's készséggel fol ytassuk pülyllnkal... - Szent 
At,ytlnk! sajnáljuk azolmt, Jdkuek reményük esnk ll' sí
rig terj ed ; de nincs szüIlltlk" a egyeblinl., miII t egy ér
zékeny könycseppUnk. l~ogl1dd ezt szerelellink jegyéüJ. 
Re.ljok sz:íllitsd o' hil erejét, hogy ök is vel iink együtt 
minden tavaszi deriiben , minden reggeli virodásban 
ltíssllk a' felllímadüs kópél. Fejtsék Iti e' Ilépek minden 
kebelben szép elhiyatásunk' érzetét. Esedezünk étellek 
és magunkért. Hallgass meg ... Amen. 

U. F. Kegyelemnek Istene! lúl .c' föld hUll ljain, túl /i z ido 
hnhirain terjed hitünk 's rcményünk, odu vezére lj minnyájulI
kal, 's addig adj erőt a' jóra, 's julalmn! ártatlan, lörekedú
seinkl'c. AmelI. 

Szombaton esh'c. 

Elődbe jövénk nagy Islen! hogy lJür egy sohajttís leug
jen t el az egekre ' sziviillkbő l e' hélleélt llapjai é ,·~. El
IUnlek azok; a' ki tiszta lélekkel j,l .. t el dolg'liban), llem 
keseritik az idö sielö perczei : M za falai között vu gy 
8 ' mezőkön rótta le tartozás,íI, édes llylígalommaJ te
kint vissza 8' leélt pillanalokra !? ... ~liként éltnk le he
lünket, le tudod nagy Isten! félve ~oudolunk vissz8; . 
de nzon édes "eményben, hogy hu jót tettünk, feHu
dod ; bül\einkre pedi O' ir""almas vagy. _ Nyugodtun rak
juk le müszereinke~ n:'ellyek közölt gond és w.rödés 
kinzott, millt mérted .. eüok az életet. lUindon, kI már 
leizzadta e' bóli gondjait, vagy mint vándor távolrit 
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JlMJQlUK lIKT~ 

Ját ja hazajá! az estalkony ködében merengeni, siet; mert 
o' természet és szeretet kötelei vonják az övéik kerU
Jetébe", Boldog perczek vagynak ott számára, ha sze
retve vál'jlik azok, a' kikhez siet. Rizodalmasan pana
szoljllk le egymásnak fárads,lgukal. Kibékult lélel<l,el 
együtt sohajtnak hozzád, 's egymást oltalmadba ajánlva 
_ bocsátják álomra fejöket: J<ikben o' természet édes 
tartozását sem önzés, sem tiltott vágyok - nagyravá
gyás vagy hittörés' bűne meg nem zavarta, 's szivök 
tiszta, és vidám, mint a' tavasz lehellete. 

Áldott légy Atyánk I hogy o' föld kincsei közé 
engeded számítani ez ü"ömeket is, hogy o' szép érzés
ben könnyüljön' a' munka, - enyhUljün úlunk fárad
sága, 's szépUljön o' vallásos érzés szent ömlengése, js: 
Egy hét lőlt el ál.elunkböl, 's ennek utó Mája . felkölli 
az érzelmeket, .n'tellyek} életünk eddig.i óráit boldogiIot
ták vagy keseritelték;j' de ott tall1ljuk kegyelmedet: a' 
mint ápol szenvedéseinkben - kütözi sebeinket - tö
röli könyhullatásainkal 's gondoskodik örömeinkről. A' 
kinek' nem jnLlatlin más szerencsét e' földön, IuIzi kö
rében mutattál m6dot, örömeket taMIni. Ez estvéli ál
dozatunkat nemcsak ,magllnk~rt, hanem a' miéinkért is 
kivántuk ,bémutatni. Öl, is szeretnek tégedet, 's óbaj
tósaik u' miéinkkel tahilkoznak. Egyiitt imll!lunk e' hét 
minden óríliérl. Egyillt esedezünk: bocsásd meg téve
déseinket. E' hét munkáira sz!lllitsd az éj' éltető ha~
matjlit, hogya' hol izzadva ment !Iltol a' mezőnek mun
kása, . 's hol még kietlen hantok sötétlenek ' is - virul
jon fel az élet, 's az aratónal" gyUjtőnek és szilrete
lőnek ajkain vidámult hála' zengedezzen : "bő irgalmll 
a' me/llI!fei At1Ja - gondoskodik {IZ övéir61 az Istenek
nek I,tene"", Most a' vidék ki oszlott laltóit, segitsd az 
övéikhez, ~ engedd, hogya' kikhez sietnek szeretettel 
fogadják, -'5 legyen közöttök örök béke és Mzi csend. 
Szent AtrIink! légy közüttök itélőbiró, hogy egymás
ban találják fel uz élet legtisztább ürömét... Kiket ter
mészet vagy törvény egymásév!i tett, legyenel< egy 
akaratban é8 .kivlinsligban ; de az az .. knrnt, és kivún-
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sllg legyen Bf.enlség és ignzsrig. Az iOu közelítsen tisz
tolettel nz öregek be •. Ezek fogndj.ik szeretettel nz en
godelmes IInok,lknl. Szeretetök legyen igazságos és bő 
- terjodhesson Itll is a' vórMleloken, mig 8Z egós~ 
omberi-nem, mini azon egy csnllld egymást szeresse, 
's fórjen elo' szent érzeLbe 8Z örökkévalóság is ... A
?Okai, kikel n' vilóg megveteu" tiszleljék nz övéi. Kire 
110m hnllgal senki; mert szegény - figyelmezzenok az 
övéi. Kinek nin's m.ls öröme, talllljon nzt gyermekei
ben ; 's igy az is, kinek héti törődései libiu is sovány 
vncsor/ijn telik, egye azt jó izUn, - szercsse nz életet 
és tégedet. J(öltsd fel pedig minden lélekben a' vallás 

• dicsőségót, nehogy nz élet édessége elfelejtesson tége-
. det; h8nem kik cgylllt töltötték e' hetet vagyegyUvé 

vezeti az est, egyIItt adjnnnk hinlIt a' megtarttlsért, és 
segedelemórt ... Tudjuk szent yánk, ho"y mint minden 
e' földön, e' boldogsllg is III zavnrodlmti.k; de vess 
nkad.ilyt mind on e' körbe eső Vtf§zod,!lmeknek hogy n' 
kik mo bóldogok legyenek bólihlaok ft' sirig. A' kik 
pedig csótIenek ; - ' szabaditsd J kinek közUl 's 
ndj k/lrpótlllst n' móltatlon szenvedésért... Légy óltalma '. 
01. éjben minden gyermekeidnek, hogy sem ill~ég sem 
baiu meg ne zavarjn n' jó érzést, melly gyermekeidet 
ogym/ishoz, 's hozzüd köti. Amen. 

U. F. Szont IstenI Bomutlltók estvéli hálánkat; legyen 
irgnhnlld bünoinken, áldásod mozeinken, 's gondviselésed ez 
éjen is rajtunk 's o' miéinken. Amon. 
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