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Deinen schauernden Pomp borge dem Endlichen . , 
Ungeheure Nalur! Du der Unendlichkeit 

Riesentochter! 
Sey mir Spiegel Jehovahs I 

Seinen Gott dem vernünftigen Wurm 
Org'le prii6htig, Gewittersturm I 

Horch I es orgelt. . • , . • • . . • • . . 
• 

• 

Brüllend spricht der Orcan Zebaotcs Nahmen aus; 
, ' Hingeschrieben 

Mit dem Griffel des Blitzes:, 
. " Creaturen erkennt ihr mich? 

Schone Herrl wir erkennen' dich • 
• 

Schillers Hymne. 
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lIéUlill I'cggel, • 

• 

napunknak és hitünknek e' pillanat ja legyen 
neked szentelve hatalmas Isten, Atyánk a' Jézusban! 
Eljöttünk szent hegyedre, hogy itt a' kegyes lelkek 
érzelmeivel egyesülve ajkaink hála-ömlengései, egylitt 
emelkedjenek királyi széked elébe. Oda, hól sok ezer 
teremtmények és világok zengedezései találkoznak. Oda, 
honnan áldás, és szeretet lengi hé a' nagy teremtést; , 
mindenütt örömet, holdogságot osztogatva ... KörUltekín-' . 
tünk e' reggel fénysugárain, 's mindenütt ájult di-
csőit. lllint a' fénylő nap ragyogásáhan ,úgy mezők 
harmatos ékességein olvassuk hatalmad és 
hizon~ságait... Te vagy nJÍnden hatalmak hata
lom, 's örökké áldandó Isten, - ki a' világok' felett, 
mellyeket teremtettél, dicsőséghen élsz és 
Hideg földünkön mint a' meleg napok felelt vag'y, 
's az egeknek egei bé nem foghatnak .... Hol féreg 
siet öröm után, 's megint; hol a' . . zu-
gással prédikálják hatalmadat, - minden ap,adha-
tatlan kútfeje vagy .... Messze terjesztetted egek ba-
tárait, és e' mérhetetlen térben lakozó teremíményékeJ 
te gondviseled ; 's egynek sincs panasza ellened. VSII- . 
nak-e nálunknál holdogabb teremtmények, nem tudjuk; 
de tudjuk, bogy reánk 's mindenekre gondod van. Fel
emelkedik néha képzetünk a' csillagok ezereire, mely.
lyeknek útait go~dosan vezeted, kiséred.; aláSzállm. 
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ko,' n' fÚS"\!Oll látatlanul lanyüzó bogárka mozdulatai_ 
ra; de sehol se Ját ja hatürüt jós,jgodnak. A z egeI, mély
ségébe és a' fellegel<re, vagy világról világra Szálljon 
hár a' benned gyönyöl'l,ödö lélel" mindenütt ott taláL., 
lIiegállapodva e' gondolatm\! : fi\ü és leolnyi bizalom_ 
mal mutatjuk bé luílánkat, mig a' kalászos mezők is el
mondják dÍcséi·etedet... ImádunI, a' kegyelemért, mely
lyel megtartottlll az éjszakában, 's e' napot is életiink-

• höz számítanunk engedted, melly biztat e' hétre is gond
viselésed édes vigasztahisával. 

• 

!fönyörgiink szent Isten! Légy egész életiinkben, 
's ez heliinknek folyásában is. édes Atyánk Világosítsd 
értelmünket, hogy egy plánta levelén, mint az ég csil
Jagos boltozatán olvashassuk ; .:.- 's egy bogtír szÍsze- ' 
gésben, mint 8' habzó fellegek csaltogásaiban érthes
sük akaratodat, 's teljesithesSiik is azt. Szeress minket: 
hogy midőn estve és . reggel; a' szent órákon és fog
lalatosságaink között, hozzád emeljük szivünk érzel
meit - minden vidékek hála-énekével zengjenek ösz-

'. ve a' nagy mindenségben, - 's teljék bé menny és 
föld élőknek és holtaknak országa dicsőség~d hang-
jávaL Győzz meg jó lelked által, hogy te, ki olly sok 
teremtményeket fennta,'tani jó és hatalmas vagy, nem 
felejtkezel el rólunk erőtlen gyermekeidröI. Adj sege
delme! kötelességeink lelkiesmeretes teljesitésére. Tö
rödéseinket enyhítsd áldásaiddal ; hogy földi vándorlá
s,unk legyen kies és könnyU, 's terhünk gyönyörüséges. 
}<~s bá~ miként jöjjenek menjenek napjaink és éjeink, 
enyhitsen meg annak elgondol,;sa, hogy hatalmad mél
tatIan nem sujtolja gyermekeidet. E' hitben larts meg 
nkkor is, midőn pályánk fövénye fizetetlen itta fel ve
rejtékeinket. Atyánk I Végig nézél munkái don , 's gyö
nyörködtél mLveid boldogságában a' teremtés estvéjén: 
részeltess minket is ez örömben, hogy e' JlÍtunk ulÓ 
estvéjén legyen miért gyönyÖrködjünk mllnkáinkb~n .. Az 
ég melly hallotta imádságunkat, adjon áldást, a . fol~, 
meIlyet izzadásunkkal öntözűnk, készitsen gyumölc~ot 
s7.timILnkra. '8 midőn majd e' világ elótlunk elzáród,k, 
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foga dj ~ge,idb e, oda az .ngy~lokk8l népes országba ; 
hogy kIk Itt alatt csak munl"lIdban homályo~ tükörként 
láttunk, olt színről színre láthassunk di csöségedben. Amen. 

Ul á{ oftász : l\lunkálni és remélni fognak e' héten gyer
mekeid sz. Is ten ! mun ká lni házukban 's a' mezökön,-rernélni 
Wldi áldásaidat 's az örök idvességet. Látogasd meg öket mun
Juiik közt, 's ehnélkcdésö k' pillanatain is, hogy szereteted ér
zete tegye könnyüvé foglalat.o5ságukat , 's édessé'hitöket. Amen. 

IINfön · estve . 
• 

tekintünk vissza e' nap elmult óráira, 
mennyei Felség ! 's imádva emlegetjük jóságodat, mely-

, lyet kostolnunk engedtél... Nyitva állotl elöttünk ma is 
ft ' természet nagy l<önyve, - n~'itva Ilij elentett akara
tod 's fri gyed betüi is : hogy abban szeretetedet, - eb
hen törvényeidet h\lhassul" tanul has sul<. Sok köteles
ségek álltak előttünk , hogy magunl, számára igazsá
gos földi vagyont 's mennyei üdvességet, és a' miéink
nek örömet szerezzünl" - felebarátaink boldogságát e
meljük 's kivánságban és al,aratball - tettben és re
ményben is terj eszszlik di csöségedet... Csak egy nap; 
's mégis olly sok l<Ölelességekkel terhes I Olly sok ki
vánatai a' törvényeknek ! Annyi küszködése a' testnek 
fi' lélekkel- az okosságnak aZ érzékiséggeL!! Fontos 
órái életünknel" ti elsietétek, 's mi itt állunk napunk 
alkonyán magunkkal küszködve - számítva a' leélt per
ezeket 's fontolgatva napi tetteinket I Szent Isteni adj 
eröt, hogy vethessünk sz>lmot ' magunkkal. De még isi 
le vizsgálj és pl'obálj meg; megelégedtünk-e avaI mi! 
adtál, ha talán kevesebb volt is, mint ön szeretelünk 
kivánt? boldog pillanatainkban érezWk-e szeretetedet, 
's a' keservek óráin bölcseségedet? - mil szeretnénk, 
hogy mások tegyenek velünk, mi tettük-e velek? -

. nem zavarlunk-e irigység és rágalom állal a' jámb~r' 
becsületébe? nem csábitoltuk-e gonoszra 8zok~t , k~ 
nekUnk hittek? házunk l,örében szentnek tartottuk-e 8 

miéink sorsát, 's gondoskodtunk-t!" hogy kedvessé !e
gyük nekik 8Z életet!?! Ha jó lelked megnyugtat II-

• , , 
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zekről , úgy s_ép kinézéssel vagyunk ez eges. hétre, 
's e' bekövetkező éjen is félelem 's rettegés nélk"l 
szenderedunk álomra,- 's nyugalmunk édes lesz. l\légis 
_ ne fedezd fel nekünk Atyánk t cselekedeteink titkát, 
hogy megemészszen annak szomoru képe; mert meg-

1 sériett törvényeid kelnének fel ott ellenünk; hanem bo
rits el irgalmad bőségével. Jóra vezérlő lelkeddel iga
zitsd tévedt lépéseinket. Vezéreld életünket minden jó
ra, 's jutalmul: holdogságra és idvességre.-

Ha mi kevés jót e' nap tehettünk, ird fel az élet 
és idvesség könyvébe. Törvényeid szerelmét nyomd 
mélyen szivünkbe , hogy ne legyen többé érdek, sem 
indulat, melly azt lleblünkből Ititörölhesse : hordozzuk 
azt mindig magunkll"1 'földi bujdosásunkban : midőn bol
dogul folynak napjaink, 's midőn terhek nyomnak is. 
E' feszitse ki Ilarjainkat, hogya' földet és eget ölel
hessilk hitünkben, 's legyen ösztönünk jót tenni, nem 
a' haszonért, - eltávozni a' gonosztól, nem a' biinte
tés félelméért ; hanem - a' lelkiesm$retért. Vil!ígi igye-

~ '. kezetiinllet 's e' napi munkánkat is koroniÍzd az esz
tendő áldásaival. Mindenek benned biznak. A' munkás 
nem tartja számán elhullott verejtékeit. Hiszi hogy gon
dod van életére. Dicsőitsd meg azért bizodalmát a' me
zők barázdáin, hogya' völgyek, és halmok legyenek 
ékességei a' földnell, - öröme a' szántóvetőnek, vigasz
talása az éhezőnek, -'s napjainkal maradjon szivünk
ben szereteted emléke és a' földnel, kedvetlenségei, sem 
&ünei meg ne tántoritsanak, - mig vándor időnk tart. 
Midőn minden igazságos remények megvalósodlÍsána!1 
órája eljövend, teljenek be rajtunk atyai igéreteid ... lJy
lyen bizalommal várjuk szent Atyánk az éjet. A' ter
mészet sötét képe nem; de tévelygéseink emléke fé
!elmessé tesz.i. azt. Irgalmad lengjen körültünk, hogy tun
Jenek el az Ijesztő képzetek. Tedd enyhitőkké annak 
pillanatait, mig álomba merülve maO'unllra ügyelni nem 
fogunk. Parancsolj az ég cSillaO'ainal, 's a' hives hold
nak: hintsenek édes álmot a' föld lakóira. A' csillagok
kal együtt virasztó törvényekre nyomd hatalmad és 

• 
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akaratod pecsétét ; hogy őrizzék nyugalmunkat ... Álmain
kon IUntesd rel mennyei hazánkat, - bogy ez IIdves
ség álma hagyjon vonzódást az .égiekr. lelkünkben :
felébredésünk órájára 's egész életIInkre. Esedezünk 
hallgass meg. Amen. I 

U. F. Te adtad az eröt és alkalmatosságokat mennyei 
Atyánk, meIlyek munkáinkat segitették , te adtad a; napi ke-
nyeret, melly mellell i~~adtak gyermekeid. Légy védelmök a' \ 
hekövetkező. éjen is. Oket és javaikat oltalmazd minden go
nosztól. Amen. 

Kedden reggel. 

Minden dllat dicsér Ur Isten tégedet. Áldás és hála 
mindenfelől az éj rövid nyugalmáért, melly után vidá
mult érzettel kezdenek mindenek rendeltetésök betöl
tésébez, hogy folytassák foglalatosságaikat , mellyektöl 
az éj sötétsége elzárta volt, mig tartottak a' nyugalom 
pillanatai; mert e' napnak folytatni kell azt, mit a' teg
napi el nem végezhetett. Csak a' túnyaság gyermekeit 
nem l,öltik munkára a' nap sugárai; mert nem tudják ....... 
ök akaratodat, hogy ha eröt adtál a' munkára, csak is 
munkáink jutalmául igérted javaidat. Eltartod az ég ma- , 
darait szántás és vetés, - ruházod a' mezök virágait 
s zövés és fonás nélkül: de az embert munkára hivtad. 
A' föld sötét hantjai alá rejtetted kenyerünket. Ne-
héz kövek közé zártad a' kincseket, - hogy mun- , 
káljunk érettök, 's izzadásunk édesitse megkeresett fa
latunkat, - az egymástérö foglalatosságok vonják el ér
telmünket is hiábanvaló gondolatoktól. Szerencsétlen fe
lebarátink I kik nem ismeritek a' munkásság jutalmazó 
érzetét, 's tunyaságban képzelitek az élet nyugalmát
sajnálunk miért nem tudjátok, mellyik a' földnek leg
édesebb öröme. Nem tudjátok milyen jól esik 8' szá
raz falat is, ha megérdemeltük. Ti rendeltetéstöknek 
legsze.bb .rés.zével nem vagytok ismeretesek; mert, ~-: l 
ség kIsérI a munkátlan életet, a' jelenben vagy ~ ,iti-:Ii ' ~ 
vendőben. Munkára hl most liteket a' reggel. I/DádJátdl!; . . 
ft' seregek Urát, ki e' megbizással költött fel álmUDk .. 
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ból 'S igéri az eröt és alkalmatosságot; mert nehéz 
vád nyomja azokat, kik nem tesznek ' jót mig idő ked
vez, 's azlán midőn reájok nehezedik az élet, kétség
beesve sohajtanak a' hiábanvalóságban elmult időért 's 
a' legjobb Atya ellen, ki mennyben van - zugolódnak. 

Szent Isten J mennyiben lebeg felettünk is ·a' mun
kátlanság vádja - te tudod . . Ha méltók vagyunk fed
désre, feddj meg; de ne sulyoson büntetve. Szállitsd 
szivünkbe a' nagy gondolatot: mikép minden pillanat
ról számot kérsz 's rettenetes vagy azoknak, kik eA
gedetlene!, akaratodnak. Ébreszsz munkássági ösztönt 
kebllinkben, 's adj elcsüggedhetetlen kedvet melléje. A' 
tunyaságra csábitó kisértettől oltalmazz, - legyen az: 
tetsző nyugalom - fiiggetlenség, vagy bár milly kép-
zelődés ...... A' rosszakért ne hozz szükséget a' földre, 
sem szegénységet az embereknek fiaira. Uram tanits 
meg imddkozni. ,Tanits meg 1IIunkdlódni, hogy ha te 
munkás vagy boldogságunl,ért, legyünk azok mi is di
csőségedért. Ne engedd, hogy el fogyjon bizalmunk, melly 
nélkül nincs élet a' földön..... Szépitsd áldásaiddal me
zőinket 's házunk körtiletét, hogy legyen miből vigasz
taljuk kedveseinket, midőn kérőleg néznek szemünkbe, 
's megadjuk, a' királynak a' mi a' királyé, 's minden 
felebarátunknak mit a' szeretet parancsol... Lelkesits tör

. vényeid biztatásaival, hogy nem a' világ bünhödt sze
relme, hanem igazságosság, 's kegyesség legyenek in-
gere minden cselekedetünknek, törekedésünknek. Hit ál
tal szálljon nyúgalom szivünkre gondviselésed felöl;
nem csak mig jutalmazva lesznek munkáink, hanem ak
kor is, midőn a' föld , 's az ég kezet fognak egymás
sal ellenün I" - 's nem adnak eleget munkánkérI. Ily
lyenkor tedd bizonyosokká a' kicsinhitüeket is, bogy iti 
kimaradott jutalmunkat kárpótolva adod ki az egekben, 
mert a' föld háládatlan igéretei, sokkal biztatnak néha; 
de megcsalnak - 's egészben soha ki nem fizetnek. Se
gits: ne csak azokra nézzünk, mik itteni életünk nyu
galmára tartoznak, mert nincs itt örökös hazánk; hanem 
azokra is, mellyekben végrendeltetésünk lilkai , idves-
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ségünk' öröme;' fejlenek ki... Hagyd meg nálunk lelki 
szö\ödet, hogy annak gyümölcséből készithessünk áldo_ . 
zatot az engesztelés nagy napjára - bűneink bocsá- I 

.natjára. Szelll Atyánk I szerelmed legyen velünk örök
kön örökké.,. Amen. 

U. F. Vedd kegyesen imánkat, 's fogadd el hozzád ra
gaszkodó bizalmunkat mennyei Felség, '8 tarts meg azon édes 
hiedelmünkben, hogy velünk léssz munkáinkban 's pihenésünk_ 
ben is, ma és örökké. Amen. , 

estve. 

Előtted állunk erőtlen gyermekeid, mennyei Atya, 
hatalmas Isten l... Hogy mielőtt sötétség ~orulna a' még 
mUllkás mezőkre, 's az örök virasztásra szánt csillag
sereg álmot hozna az izzadt világra: hála-imánk has
son fel egeidre, mint jó illatu füst, 's kezeinknek {el .. 
emelése mint az estvéli áldozat." Egy hosszu nap telék~ 
el életünkből; de gyorsan haladva több napjaink. után,\ 
mellyek minden reggel vagy felébresztették, vagy min
den estve szivünkben hagyták kifogyhatatlan kegyelmed 
érzetét. Aklwr is tehát, midőn a' pacsirta r'eggeli ~ne
ke vallásos eszméletre andalitotta a' napi segedelemért 
esdeklő munkást, 's akkor is, midőn a' dél rezgő me
legét hűs árnyékból nézték a' fáradtnak bágyadt sze- , 
mei, -'s megint a' fáradt estvék alkonyán is, mig " 
az ég siető csillagai mosolygtak alá vacsor~ló munkás • 
csoportokra. Visszatekint lelkünk e' pontról is leél~ ! 
napjainkra, - 's azoknak minden pillanata dicsősége a I· 
fényével merűl fel az eszmélőnek. Ott lát lelkünk a' 
szülő-ágy mellett, mellyen anya-fájdalmak öröm'-nyö- I 
gései között sirtunk. Ott bölcsőnk körül; midőn ft' gyen,-
ge csecsemő erőltette karjait, hogy ölelje bé a' vilá- 'l, 
got, melly ötet még is ld nem elégitheti. Olt gyermek_ J. 
korunk ártatlan játékaiban, melJyeket épilve és ~e~ont-
va - csúfoltuk a' földiek biábanvalóságát. Ott IfJusá
gunk óráin, 'midőn egy pillanat örömében szá~adok 
szerencséjét kerestük. Ott találunk mindenüt!, 's mmdég I 

! 
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e' meggy3ződéssel térünk magunkhoz: ,;még is, még is 
kifogyhatatlan szerelmU Alydnk "al! nekünk a' mennyek
ben".. . Minden lelkek I boruljatok le e' nagy Felség 
előtl. Boruljatok le, 's estvéli áldozatunkkal egyült zeng
jétek dicséretél a' könyörületes Istennekl!... 

Szent Atyánk! elpirulunk, bogy nincs egyebünk 
végetlen szerelmedért, hálául : mint szivünk árlatlan 
érzelmei, 's szegényebbek vagyunk érzéseinkben is mint 
sem azokkal előtted kedvet találni remélhessük: fedezd 
ez árvaságunkat is szereteteddel. Kétkedéstink 's csüg-

\ L 
I gedezésiink óráin ' vezesd el lelkünket a' nyomorultnak 
I I inség'es hajlékába, hogy ott lássuk meg, mennyire lehet 
! mostoha a' földi élét, 's tanuljuk becsülni bóldogságun

l , kat. Ragadd el k~pzetilnket a' gyászos temetők felibe, 
11 melyekben sok ezer felebarátunknak vetett ma ágyat 

I a' halandóság, 's megint oda is, hol a' szürküledö est 
I szomoru virasztáshoz készül; hogy e' gyászos képek 

minket, kik élünk - a' még erőnkben és hatalmunkban 
jlévö lélekzet-vételért örömre 's hálára sogitsenek... 's 
megtalálni magunkban az ösztönt, melIy felemel hozzád 
Iszivben és lélekben: hogy imádjunk lélekben és igaz-

I ságban ... Merítsd fel e' gondolatok képeit az éj vékony 
ködéből is, - hogy félelem nélkül lépjünk annak sá

I torába, 's árnyéka legyen enyhitő. Rövi~ lesz ez az éj 
, idő mértékében; de elég nyugodni, ha büneink nem 

Rövid; de elég arra, hogy baleset zavar
sorsunkat, . ragadja el kedveseinket 's izzadás

.t szerzett javainkat; neked ajánljuk tehát magunkat 
\1: és !Dindenünket. Mutasd meg a' reggeli órán is meg-

tartásunk örömét. Legyen álmunk a' milyen rövid, olly 
,hatós: hogy felejthessük el, mit ma türtünk és fárad
tunk. Rövid éjnek hosszas nappalában figyelmeztess 
Atyánk: mikép földi éltünk álom-idejére, egy hosszu 
Dap, az örökkévalóság napja fog következni; 's ha it
teni napjaink munkásságnak napjai voltak, az ottani, 
számadás ideje lesz. Segits úgy élni, hogy akkor éde-
sen sohajtsunk vissza e' pillanatokra. Amen. . 

U. F. Hatallllas Isten! nint s kivülcd a' kiben bizhatmink, 

. -, 

J 

• 
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n' világ dicsöségében 's hatalmában pedig nem helyezzük re
ményünket .. Tőled várunk 's kérünk oltalmat az éjszakára a
tyai öledbe hajtjuk fejünket, ölelj kegyelemmel magadhoz ~in
ket 's anyaszentegyházad minden hiveit. Amen . 

• 

. Szerdan reggel . 

ennynek földnek Ura, hatalmas Isten! Egy közöröm 
hangjába merül hála-fohászunk. Egy közörömbe, mely
lyel a' teremtmények sietnek keresni napi- eledelöket 
's kostolni a' reggel édességél. E' sokasághoz számit juk 
magunkat; mert e' reggel világánál is örömmel emel
jük szemünket aratásunkra, mellyen harmatos szellők 
lengetik reményünket, mig elsohajtjuk a' kalászos ba
rázdák felett: "lJ!i atyánk, add meg mindennapi kenye
rünket." Hiszszük, meghallgatod a' munkást és ki he
lyesen bizik benned. E' hit árnyékként enyhiti a' nap 
hévségét, 's könnyiti a' sokfélét dolgozó hOSSZl1 napok 
gondjait... Szeretetnek Istene! te igérte d a' víz-özönböl 
menekiflt ősatyátlak 's maradékainak : "mig föld leszen, > 

'Vetés és aratás ne", szünnek meg." Isteni igéret telje-
sitetlen nem maradhat... Csak intést várnak az ég és 
föld: 's a' fellegek megterhelve jőnek el 's adnak esőt 
a' szomju földnek. A' föld elfogadja a' cseppekbe ol-
vadt áldást 's asztalt készit, eledelt ád minden teremt
ménynek. Ezért zsibong örömében minden állat, melly 
elhagyta már éjjeli nyugodalmának helyét. Voltak éhe-
ző napjaink, terméketlen esztendeink ; de még is eltar-
tollad gyermekeidet. Ha egyik kezedben ostor volt fe
nyitésünkre, a' másikban áldásod ragyogott~ hogy ne 
halljon ki lelkünkből az élet szerelme... Méltó vagy 
tehát a' dicséretre, melIyet templomaid szent csengése" 
's a' reggeli fuvalmak visznek fel az újult földről, a' 
hallgatag egekre. Méltó vagy, hogy mindenek tégedet 
ismerjenek igaz Istennek lenni, ki végetlen ul szereted 
teremtményeidet, 's 8' kedvünk elleni esetekből is ké-
pes vagy boldogságot fejteni ki... 

Mit ezekért hódolatunk jogyéül hozhatunk: egy 

. -

, 
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erőtelen sohnjtás; de nem szégyeljUk áldozatunk cse
kélységét; hanem esedezünk: vegyed azt kedvesen '. 
tegye nagygyá kegyelmed: - nagygyá, hogy az egekig 
érjen. Add meg ma és örökké, miben megelégedést, 
és boldogságot éldelhetUnll. Ne tudd fel kárhoztatá
sunkra, hogy nem bUntelen ajko kkal bocs>lljuk hozzád 
e' kérésünket, 's nem ártatlan kezet fogunk öszve imád
ságra, - 's add meg kenyerünket. Parancsolj a' napok
nak, hogy tartsák meg határunk reménységét, hogya' 
földmives érezhesse magát kielégitve, - az éhező so
kas'ág nyerjen tápláltatást, 's az aratónak örömébE;n és 
énekében kifejezve lássuk: "b6ldogok, kik az Urban 
biznak!' Sokat nem kérünk, 's meglehet elbirni sem 
tudná minden lélek. Adj annyit, mennyivel éhséget és 
szomjat enyhitünk, és jót tehetünk másokkal is ... Adj 
segedelmef, hogy e' nap óráit haszonnal számláljuk le: 
's ha magunkért vagy másokért kell is azokat élni, e' 
napnak adósa ne maradjunk; munkáink terhe alatt el 
ne csüggedjünk, 's midőn izzadást törölve pihenendünk, 

, roszra ne gondoljunk. Folytathatjuk-e foglalatosságain
kat, vagy meg!,kadályoznak benne sorsunk változatai
nem tudjuk; de segélj legyünk készek mind enre. Sem 
az örömből, sem 8' keserüségből ne adj annyit, men
nyi egész életünkre borulttá vagy kevélylyé tenné lel
künket. Oszd fel az illy neliéz pillanatok sorsát egész 
életünkre, hogy jusson holnapra is, 's életünk minden 
napjaira az örömből is, a' keserüségből is ... Ne en
gedd, hogy értelmünk, szívünk bóldogitó érzelmeit, vagy 
sz~vünk érzelgése i értelmünket megzavarják, 's elve
szttsük az élet örömeit, vagy idvességiinket; hanem le
gyünk mind ég képesek egyeztetni földi sziikségeinket, 
mennyei szebh részünlikeL Foglald kegyelmedbe ve
IUnk egyiitt azokat, kikkel együtt szeretjük élni az ö
römet, 's fürni a' roszal. Foglalj mindeneket, hogy e' 
napnak elhalásával minden ajkoln'ól és minden tájékok
ról : onnan is, hol sarlót keresve illgallak a' kalászok, 
'8 onnan is, hol más .vidék terményeiben biznak, 
bála-idvezletek hirdessék nagy szeretetedet. Amen. 



, 
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U. F. Megkeresnek tégc(i több gyermekeid is c' rc or 
ól'iÍn lsten, édes Atyünli - 's imáik a' miénkkel tal~lko~~a~ 
di~s ö s égc~. fénykörében : foga~ld cl mindeniket., 's bocs:ísd eJ 
sZlIlcd elul uzon nyugtató el'zellel , hugy mcghallO'attnd 's 
gondviselésed kiséri minden lépéseikben. Amen. I::l , 

, Szerdán eshe. 

Aldott Isten! E' nap hanyatlásával testünk nyugalomra 
viÍgyik, lelkünk és hitünk te hozzád: ki kezdete és 
vége vagy minden ártatlan óhajtásnak, reménye és di
csósége igyekezetünknek. Téged keresni, .. ereIni és 
imádni főgondja a' jámbornak. Ifiviradnak, v,agy éjre 
diilnek napjaink: melleltönk vagy atya-szíveddel, Itcsz
ségeddel, segilségeddel. Sokszor IIHtuk del'ülten és bo
rultan is lépni fel 8' napot vidékünkre; igen, aranyI ó 
súgárokl,al búcsuzni a' fáradt világtól az estalkonyon, 
's müskor zivataros felhőIIbe merülni nyugot' bérczein : 
láttuk az emberi sors borongásait és sok mindent még 
a' nap ala IL ; de azt nein láttuk, hogy elhagytad volna 
o' benned hízókat. Nem veszen ugyan környül mindent 
a' földi sors szerencséje, nem várja mindenütt az est 
csendességében haza felé vonnló mlmkást gazdag va
csora, sem pnha ágy; mert a' világ különbségelret sze
ret és kiván. De ha mindennek minden nem juthatott, 
van oka neked hálát adni annak is, kinek van egés
sége a' sovány vacsora mellé, - Idnek az emoerek 
között van hajléka idöviszály ellen. Te tudod Atyánk 
legjobban, miért osztottad illy l<ti!önbözőleg gyerme
keid között földi örökségedet. Mi csak annyit tudunk 
e' titkokból, hogya' szerencsének szintúgy vannak bol
dogtalan eredményei mint a' nyomornak és inségnek., 
Hű szolgád mondja: ".T611ll'a lőn uram, hog?/ 1I!c!JClld~d(" 
's ' hiszszük ho"y i"az az ö hizonysáo-tétele. Hiszsziik, 

l:) o • o 1 
hogy midőn áldasz és fenyitesz: bölcs czéljaid VallJl~~. 
Csak földi érdekel,hez ra .. adt lelltek kereshetnek In~ ' 

~ . 
ányt munl<ádban. IGket hit mele,,"i!, 's él'zik égl rO-

, 

konságukat , találhatnak ellyhületet sorsuln'" , 's okot , 
bölcseséged bámuló im,\dására, E' szent hit melegével á . 

• 

• 
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. áldunk szent atyánk, e' nap sorsáért. Áldunk most és 
örökké ..... 

Szent Isten! bölcseséged és szereteted leszen e
:gyetlell egy reménye ezután is életünknek. Légy pai
zsunk, hogy nehéz inség ne szállJQn életünkre, sem 

'erőszakos indulat szivünk nyugalmát ne báboritsa; ha
nem mint illik a' Jézusban megváltottallhoz: sorsunk 
epesztései közlt nyugodtak és nemeseu tűrők, bóldog 
óráinkbau háládatos ok legyünk, 's legyeu szemünk ö
rökös elhivatásunkra szegülve... A' föld javaiból adj 
'annyit: mennyi függetlene""é tehet a' lelket lenyomó 
gondoktól, megmenthet az elkedvetlenüléstöl 's az em
berek megvetésétől. A' kiknek sotlOt adtál, ne engedd fe
lejteuiölc hogya' boldog napokban goudoskodjanak a' 
szegényekről: a' bő esztendőkkel enyhitsék a' termé
ketleneket 's a~ jótevőség lelke menjen nemzedél<röl 
nemzedékre. A' könyöriiletesség soha ne halljon ki az 
emberi kebelből. Legyen a' gazdagnak szegelt l<enyere 
az éhező számára. A' nép bizalmára jutott előljáró le
gyen pártfogója az igaz ügynek Az ajándék ne for

'ditsa el az itéletet, sem emberi tekintet az eg'yenesség 
törvényé!. Az okos ne csalja meg az ügyetleut, 's az 
erős ue kínozza az erőtlen!. Mond.d meg mindeniknek, 
'hogy a' szeretet áldozatának füste túl hat a' csillagos 
llárpiton, -'s jutalma vau az egekben... Szent Atyánk! 
Légy velünk a' reánk tartozó változások köz!. Légy 

, velünk a' békövetkezö éjszakában is, hogy sem sze
rencsésebb embertársainkra gondolás, sem nyomorul
tabb felebarátaink' képe ne hehezitse álmunkat, vagy 
kisértse hitünket; - 4linem annak tudása, hogy gon
dod van mindenre: adjon derült gondolatokat, mellyek
ben megmérhessük dicsőségedet 's erötelenségünllet. 
Légy óltalma kedveseinlmek, hazánk szülölteinek és a' 
jövevénynek is. A' tiszta lélekkel alvó jámbornak ál
maiban jelentsd meg sorsát és teendőit. Az egymást 
szerető lelkek ártatlan egybeköltetésére mondd ki hely
benhagyásodat, hogya' relTlTeli feléhl'edésben édes örö-

t d· "" ,me ft Jon egymfls ]'\Ii\sn. Amen. ' 

• 

• 
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. U . . F .. F~.ig)'cdbcn m~nd.t<ld, szent Atyánk, hog y nem ki-
VI.HlSZ luyeultol nagyszeru Hld.zillot. Im részünkrő l 'is csak 
szivünk töredelme van bemutatvQ. Fogadd ezt mint frigyed be
töHölI törvényél. 'S e' törvény igére le i le ljesüljenek rajlu~k és 
ullukáinkon. Amen • 

• 

CsötiirWkiin reggel. 

Rövid éjszaltánkat egr hosszu . nap v,lItá fel kegyel
medhől nagy Isten I - hogy IllUnl,áidban mellyeket az 
éj sötét álma eUedett volt szemünk elől, hosszasan 
gyönyörködhessünk, megsokasult foglalatosságainkat foly
tat.ni elérkezzünk.:. Bölcseséged szól a' napoknak és 
éjjeknek bámulandó változataiban, szent Atyánk!... 'S 
egyszersmind határtalan jóságodat is imádjtI!t: hogy ha 
terheket és gondoltat kötötté! életiinIthöz 's megsokasi-
tod a' nyár munkáit; adsz időt és alkalmatosságot is, 
hogy ne maradjunk el a' siető természellől. Ezért rö-' 
videk éjjeleink , mellyek munkánkat szaggatják meg ... 
lIIinden pillanatnak kimérted foglalatosságát, mint batá
rát. lllost áldásoddal biztatsz, majd csapüssal fenyegetsz, 
hogya' munkában el ne kedvetlenüljünk. .. A' túnyát -
egy ideig éhezni hagyod hogy értse meg ö is: mikép 
munkára rendelted a' napnak óráit, 's mentő! többek ez 
órák, annál -nehezebb számadás terhe függ azokon, kik 
nem használják az időt, meUyet számukra engedtél; 
sem az övéiket, sem embertársaikat nem boldogit ják. 
Mindent kivánnak, minden egyebet altarnak ; de az idő
vel együtt haladni, dolgozni elmulatják .. Vajha mindeg 
értenők e' nagy intéseket és solla se maradnánk adó.
sai hivatajunknak, 's ma és minden napunk végén, sot 
élelünk utó estvéjén is az öntudat édes nyugodtságával 
mondhatnók el: "Atydm mit "élim bizl(il volt elvégez
lern." De tudjuk szent Atyánk, hogy minket a' gyö
nyöriiség és nyugalom hibás képzete, m~jd a' munkás
sági terhek kedvetlenségei igen sol,szor tartanak goo
datlanságb~n, 's többnyire, midőn többé idő nem Ié~zen, 
vetünk számot magunIdtal' 's midőn óráinl, máI' vIssza . , . 

• • 
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• , 
nem térhetnek , érezzük mit vesztettUnk. Nincsen ha
landó, kinek- életéből ne suhant volna el egyegy óra, 
mell)'!"e megbánólag ne sohajtott volna viszsza. Az illy 
órák ha nem is mindenütt tartoznak az élet szerencsé
jéhez, a' nyomukon maradt bánat - szemrehányásul 
nyomul sziviInkbe, gondatlansjgunk' bünéért. 

Ezért e' napra sem akarunk egészen bízni ma
gunkban, hog)' mindent megtehetnénk, mit lelkünk szebb 
elhivatása ·kiván, - 's esedezünk is keg)'elmedért. Szent 
lelkeddel világositsd értelmünket, hogy ismerhessük 
meg a' miben földi jóllétünk 's mennyei idvességünk 
határozódik, 's a' I(ötelesség szavát a' világ minden 
lármája között is halljuk meg 's lankadásunk vagy félre 
gondolásunk pillanatain légyen az riasztó, mint véletlen 
érkezett mennydörgés az álomba merültnek. Igéd sza
vával 's dolgaink vezetésével győzz meg minden lel
keket, hogy gyönyörködöl gyermekeidben, midőn igaz
ságos úton megtettek mindent, mire időt engedtél; -
a' miveletlen barüzdák éhezni hagyják a' gondatlant, 's 
a' ki nem szereti mnnkálódni, nincs annak számára a' 
földön egy pont is, a' társas életben egy kerület is, 
mellyben boldog lehessen..... Ne engedd Atyánk I hogy 
indulatain k mcggyengitsék testünkben vagy lelkünkben 
a' munkássági eről,et, hauem tekintsük úgy ezeket, mint 
atyai szeretetednek zálogait 's a' föld legdrágább kin
cseit, mellyek gazdag uzsorát fizetnek az igaznak mind 
8' földön, mind az egekben; 's akkor is midőn javaink 
ingadozó kká let ek kezeink között, kiegészitik boldog
ságunkat. De Wr milly buzgók és erősek legyünk is 
8' munkára, segélj magunkba vonulni tudni, ne hogy 
igen messze ragadjanak vágyaink, vagy korlátlan ki
vánságok örvényébe merüljünk, 's a' hol mindent gon
doltunk nyerni, mindent elveszitsünk. Ne engedd feled
nUnk, hogy a' munka 's a' 'szerencse is soha nem bir
ják az igen messze vitt kivánságolmt kielégiteni ; midőn 

• tehát élni sietunk, magát az életet is búzzuk közelebb, 
hogy korábban találkozhassunk. Segits szent Isten mun
káink után tis:ota boldogságra. Adja meg a' föld a' mire 

• 



NYÁR' ."ÁDSÁGOK. 69 

kedvet., bogy történjél, bár mi : emeljen 8' sors n' di 
csöség csillagai közé, vagy nyomjon 8' megvetésb' 
munl"nni restek ne legyün l" 's ez tegye szivünket eld2 
gedeUé, - l,edvetlenségeinket tiirhelÖ\;ké. ~Iidőn mun
kába fáradtunk, adj enyhitötil a' mező munl' ásánaJt hűs 
.Irnyékot, a' luizi embernek bél,és hajlékot; annak, ki 
másoknak szentelte életét, háládatosslig köszönetét. l\1in
denilmek juttass az öntudat nyugalmából... Amen. 

U. F. Szent Felség I Voltak az életben sokszor pillana_ 
tok, mellyekben az elmultak emlékezete, vagy a' jövendönek 
nyugtalan tudakolása ' miatt gondviselésedbeni hitünk ingadozó_ 
,-á leU. -Nem akarjuk többé az illy pillanatokat vissza lérni,. 
bizni fogunk benned ma és örökké, hiven és állandóul. Légy 
te is édes atyánk mindenkor és mindenben. Amen. " 

CSötiil'tiHiön estve. 

Elbágyadva napi terhei nk alatt, nálad keresünk nyu
galmat - imádandó Isten 's biszsziik, bogy minden pil
lanat, melIyet nel,ed szentelünk, enyhületet ád a' lé-. 
leknek Egy szent fohász legyen teb/It éji nyugalmunk 
I,ezdete! Ugy is nem a' borult természet álmos szen-o 
dergése enyhiti éjenként nappali törödésünket ; inkább. 
annal, tudása, hogy az éj hűs fuvalmában atyai kezek 
legyezik alvó gyermekeidet. Imádjuk itt is bölcsesége-. 
det, melly mit munkás nappalainI, Idizzadtak testünk 
eröiből, 's lelI,ünk nyugalm ából : egy rövid éj vissza
szerzi, - bogy 8' mit mánk kezdett de l1em végzett;. 
holnapunk tovább folytatbass8; minden munliás napna), 
van bát ünnepe, mellyet csillagos boltozat alatt az éj 
csendességében ül meg n' természet. Megszünik a' mun
ka. Elhallgat 8' nappali lárma. Pihen a' test. A' lélek 
elmélkedve szendereg. '8 mindenik erőt gyüjt a' meg
ujulandó nap terhei alá. Imádandó Isten l a' meIly ér
zést ha gy tak lelklinkben napIlali áldásaid , az fog kisér
ni éjjeli nyugalmunkr •. Az estalkony sutlogásában egyez, 
kedik a' nap az éjszakával, hogy mig föld és ember
lesznek, 's ezel,et DPll és csillagok I,eriilil, : ne sz!l.D-

I 

, 
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. jenek meg dicséretedet szólan!. Aldolt légy AtYÜlIk, 

hogy e' napunkon gondunkat vIselted, T.lphlltad testiin
ket a' benne rejlő nemes kincsér!. SegiteLLél a' földi 
jólétel · 's az idvesség után töre1<edni; 's ha mégis szi
vünket üresen, lelkünket zavarban tartja: bizonyosan 
mi vagyunk oka, mert nem értettük, vagy nem telje
sitettük atyai czéljaidat. V~gy elfeledkezve dicsöségcd
röl, magunkat ldvántnk dicsőileni a' csal, is tőled nyel·t 
boldogságban. 'S kinos mélységbe nyomtal, indulatainl" 
mellyekbe bízni kész csalódás - remélni vétek; 's n1'o
mukqn nincs élet, liyúgalom sem idvesség ... De van mé!\, 
idő. Van nehány pillanat, mielőtt álomba meriilnénk. 
Segélj, hogy ezel<ben tegyünl, meg mindent, sziviink 
nyuglatására; mindent, miben a' szeret~t, bűnbánat ös 
áhítatosság békességet igér a'lélelmek Olta)mad fedez
zen kiviih'öl is, hogy bántódásuni, ne legyen: nehogy 
bánat 's keserii könycseppek szol'Ítsúk ld az álmot sze
münkből. Ha ldl, már illyen ek volnának is, adj édes 
álmot, hogy felejtsék a' mil szenvedtek ... Nem emberi 
őrizet, erős zár, vagy félelmes törvények; hanem tc 
vagy fö reményünk. Azokból csúfot űz a' gonoszsng, 
ellened nincs erő, nincs hatalom. 

Jó lelkeddel szállj bé minden felebarátaink szivé
be: mondd meg nekik - tőlünk csendesen alhatnank. Nem 
fogjuk álmukat, szerencséjöket, sem örömüket megt,í
madni, elrabolni; de tartsák ők is szentnek, sérthetet
lennek a' miénl,et. Hagyjanak nekünk békét, ne hábor
gassanak: hogy ők is, mi is újuljunk meg lankadtsf\
gunkból, 's minI új emberek, ébredhessünk új életre. 
Szent Atyánk! nyomd lelkébe minden gyermeliednel" 
mikép az éj nem öl'ökre szakasztja félbe a' I,ötelcssé
geket, - '8 ha nap újul, liötelességet is újit sdmunll
ra ... Ne eng~dd, hogy az éj nyúgalomra rendelt óráil, 
egyébre, mint nyúgalomr" forditsuk és megfoszszuk 
magunkat büningerek , hiábanvaló sz'orgalmatoslwdáSol, 
miatt a' pihenés örömétől; úgy is atyai czélod, hogy 
a' munkás pihenjen, hogy ismét munkáljon, 's 8Z el
rongált erők, 's ok nélkü li álomtalansággal kinzott lé-

• 

• 
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lel, l,eserU megbánást hagyjanal, 
l'?dig ;\tyánk le vo~sz ~l . nyugalmunl'lól - te fogod 
I"vllnm : hogy az éj órálbol még vagy egyel felszen_ 
I.eljünk a' reánk bizo It ügynek: legyen az polgári tar
tozás, vagy házi I,ötelesség, u' miért elkivánod : legyen 
al,aratod. Elfúradtak, hiszen szemeink; de örömest. vi
rasztunk él'etted; mert hiszszük, 'visszafizeted nekünk 
e' csel,ély áldozatot, 's ha mi itt e~ földön elvesz, di
csőbben tünik fel az egekben. Szeress minl'et álmunk
ban és viraszIásunk pHlanalain, hogy az hívja vissza 
erőinl,et; ezeken pedig jót mivelve , vagy vallásoson 
tih've, idvességünket érdemeljük meg_o Amen. 

U. F. Hatalmas Islen! Te szemünk epesztő virnszlását 
mini. öröm könoyeinli:et, belé tudod számitni boldogsagunkba;
oltalmazz mégis az éjszakában a' fájdalmas nyuglalanságtól;' 
borils el édes ólommal, 's tartsd meg számunkra a' lelviradás. 
örömét. Amen. 

Pénteke .. reggel. 

Kiesekké tetted a' hév .napok reggeleit Isten kegyel
mes Atyánk! mert im kimosódva a' nappal poráhól :. 
mosolyog'va ölelik a' mezőknek füvei a' nap vidám su,.. .. ' 
gárai\. O"ömben moz ognak az élő 's érző teremtmé-
nyek. Eljőnek az ég' fuvalmai enyhitni a' nyár rekke
nőségél. Eljőnek ezek, mint a' titkoknak l,övete csen
des suttogással , 's titlwl<3t mondanak az éj homályá
hól, - ártatlan örömek, tévedt érzések, és hiinök 
Sokat láttak, hallottak ük, mig mi aludtunk, de nincs 
gondunk e' titkol<ra. Látod te azokat és megítéled. Elég 
nel,ünk, hogy hallju), a' szelek' szavában is hatalma
dat, 's szeretetedet., melly megújul minden regg'el fe
leltünk E' meggyözödés · néIl,ül hiában is esmernénk 
minden titlwt, - hiában tudnünk jövendőt; mert mindég 
hijával . volnánk az erönek, melly megbél,éltessen SOI'- , 

sunk nehezebb óráin; de igy nyugodtan adjuk alája ·ma,.. · 
gunkat akaratodnak, 's váJlaljuk el e' .napi ki\teles,sé- , 
'geinket, mellyeket az éj rövid nyugalma után' ,iSm~ 
megújltál. Legyen tehát I ha reánk ezt mérlell ll . II~ 

, ;;:., " , ,' \. 
, 
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alatt! A' le szód csendült meg a' paradics?m felett,., 
onnan l<iűzetett emberhez: "egyed '/Jerejléheddel kenye
redet". A' föld nem adott többé eleget az emberi nem
nek. Fáradság kött.etett a' boldogság mellé, 's a' v<Ít
I,es vágyak igájában g'örbillt halandó már gond 's tö
rődés után várhat nyúgalmat. Munka utá,n remélheti, 
hogya' mezők gabonáld<al ékesedjenek. Erezzük hát, 
hogy szép örökség relÍnk nézve a' munluissági elhiva
tás, 's teljesithetjük akaratodat. Mezőink gyümölcseit 
édesebbekké teszi annak tudása, hogy utánnad magunk
nak I,Öszönhetjük.., Ha munl,át róttál ránl" gondod van 
hogy az a' munlm jutalmazatlan ne maradjon, 's ha né
ha l'övidülnel, ltarjaid, ismét megújilasz a' napok után, 
mellyekben gonoszt lwstoltattál. ~Iinden hazának gyer
mekei, - minden égalj nak lallói ezt hirdetik 's bizony
súgot tesznek a' mi lelkünkkel együtt, hogy minden o' 
mit bh'unk igy lett sajátunk, 's csupán igazságos mun
kánk hozhat enyhitő, boldogitó pillanatol<at földi éle
tünkre; 's érdemünkhöz képest mindig> igen sokat adsz. 

Tarts meg hát minket abban fi' munl,ássági me
zőben, mellybe állitottál, 's ne rakj re!\nk több mun
luit sem keservet, mint a' miben hiven és fedhetetle
nul járhatunk és élhetünl,: Az ingó vállakat erősilsd. 
4-dj dolgot minden tehetségnek, hogy kötelesség telje
sitetlen ne maradjon. TápláLj hozzánk illendő eledellel. 
A' mi nem sorsunkhoz való ne add meg; mert az bol
dogokká minket nem is tehetne. Midőn magunk eréjén 
nem tudunk annyira emelkedni, hogy akaratodat meg
érthessüll és tehessük , szent lelked legyen erőnk és 
vezérünk. Ugy is elég az nekünl" ha te, ki ismered 
szUkségeinket., szeretsz, 's e' szeretetrő l !\ldüsaiddal bi
zonyosokká léssz, .. Ennyire ter,ied hitünk és reménylinl" 
szent Atyánl" - tarts me"" ezeldíen ma és örökl,é. Tedd 

' dk "" enge é enyekké az egeket, ' hogy mit a' halandó em-
ber méltán vár tőlök, adják meg, _ tegyék termékeny
nyá a' földet. Az éhező panasza ne le""yen hiábanva
lóvá. Ne nyeljék vigasztalás nélkül a' "meddő fellegeI, 
~' szántóvetö sohajtá~Rit .. Sokat dolgoznak a' mezőknel, 
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munkásoi : felvárják 8Z est csillagait, későn feküsznek, 
's már 3' hajnalt megelőzik felkelésében. - Szent Atyánk, 
leldnts ezekre könyörülve, 's ha ök jó keQvvel dol
o-oznak, jutalmazd tDeg, hogy munkájolIból élhessenek ' 
~ jutbassoJl azoknak is, kik még most puha ágyakb; 
merülve nyugoszszák a' közü gy terhe alaUi bágy~dá
sukat; mert ezek is sok jót tesznek másokkal. A' ki
l,et gyáva hivalkodás fosztott meg e' reggel örömétől 
- de mégis! nincs szónl! . ellenek,. - bánj velók atyai 
tetszésed szerint. Velünk pedig legyen kegyelmed és 
segedelmed .... Amen. • 

U. F. nlunkáinkhoz szabtad a' napokat sz. felség, 110gy 
időnk legyen minden fogl alatosságainkra. Adj e' bölcs intéze
led mellett n' III ai napra cgésséget í" hogy hosszu napjaink 
kölelességeivel hálra ne maradjunk a' gyorsan halad 6 időtől, 
hanem avaI egyült érkezzünk , mig eljutunk az örökkéval6-. 
, ágba. Amen. 

PtmtekeJl estve. 

S ' / ~ 
zentült érzettel lépénk he szent küszöbödön mennyei 

föval6ság! Vallásos elfogódásunk mondja, hogy itt kö-
.' zelebb vagyunk te hozzád. Erősebh itt lelkünk, mint a' 

világ lármái között. Tudjuk, hogy meghallod imánkat 
mindeniit!; 's még is holdognak mondjuk a' halandót, 
a' ki házadban dicsérhet.... E' szent elrejtezésben nyu
godtabban is mondjuk el panaszaillJ<at; mert itt aZ ügye
fo gyott nem hallja a' saczoltatónak szavát, - a' bűnös 
ment a' ~isértetektöl; ezért szabadabb itt lelkünk. .. lit 
- szivünk egészben megnyilik a' vallás szenl ihleté
sének, mint nappali hévség elöl elzárkozott virág az 
éj harmaljának. Szivet és lel ket hatólag konduJnak meg 
ugyan az estharangok munkás napjaink alkonyán ; de 
nem özönlill néptömeg az Ur szent hegye felé. Szent 
énel<eldJen csendül meg az ahitatosságra szelltelt óra: 
de kevés ajkak emelil! az idvesség hangjának mélló
ságát, - és sokszor nincs 8' Iii imád110zzék. Nem bot
r~nkozunk mi ezért szent Atyánk. Tudjuk, nem min
dig van rólad elfelejtllezve , ki elmarad temploll/odhtll. 
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Az élet sol<féle gondjai nem akarva is cllartóztatjál, oz 
érzékeny lell!ücket; de nem teszik le ök is addig miv
szereiket kezökből, mig hála sohajtás nem kél ajkulua, 

~ melly kedvesebb elött,ed, mint képmutató lelkek ga7.dag 
tömjénez~se. Nem csak magunkért, hanem minden hi
vei dért nyujt juk hút be ez órának áldozatát, hogy o' 
napon is megtartollad a' mezőknek örömét; adlál időt 
és alkalmatosságot a' munkára, 's megőrizted az ara
lás reményét. Lehetlenek kedvetlen pillanatai ma is sok 
felebarátunknak, kik nem munkülhatlak: kikből lélek
kin, vagy a' jövendő félelme ' oltotta ki 3' munkássági 
kedvet, 's kik talán reményt is vesztettek, hogy vala
ha boldog napot érjenek .... Istenem J igérhet-e nyugal
mat az illyen eknek az éj sötétsége!? Nem értenek té
gedet, kik elcsüggednek, - vétkeznek is kik ellened 
zugolódnak. Bocsáss meg néldk szent Atyánk. Deritsd 
fel sorsukat, hogy újuljanak ineg hitben 's reményben 
is ... A' kiknek fájdalmuk csak j!épzelt, és nem valóság: 

- ~ világositsd fel, hogy tudjanak bölcsen itélni sorsukról, 
~ egyszersmind lágyítsd meg keblöket is, hogy mit a' 
fő hasznosnak itél, ne vonuljon vissza töle a' szív,
's ha kivül csendes minden, ne legyen a' kebel ldnos 
gondolatok tanyája. 

E' végre segélj, ' hogy csak allkor higyjiink sokat 
magunknak, midőn szent czélra kell magunkat elhatá
rozni, ezen kivül pedig adj belénk lartózkod,íst magunk 
iránt, - ne hogy az érzékiség ámitásai, vagy büszkeség 
panasza a' világot jobbnak vagy roszabbnall mutassák, 
inint van, 's vagy igen fenn vagy igen alatt hordoz
zuk gondolatainl,at; - higyjiik el pedig, mi\!ép az em
berek nem mindég olly roszak , mint az irigység, rá
galom és bosszu mondják. Ird be minden szivekhe : nem 
keresztényi lélek az, melly minden lépten visszat'etten: 
minden szomoru fellegben jég'záport és mennyköve/wt 
lát, - minden üres búzafejből éhelbalást )Iöyetkeztet, 's 
minden árnyékban sötét éjszakát talál; - ban em kérdjük , 
meg 8' régibb napokat, és nemzedékekel : basonlitsunk 
okosan időt, személyt és alkalmatosságot, mig rá akadunk 
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s1.ereteted nyomaira, 's üt számunkra is az óra, melly' 
megbékélteti a' főt a' szivvel; hogy egymást b!(ldogitsák.,--'-

Hanyatlik már napunk Atyánk. Sárgulnak , gyen
gülnek a' nap sugarai - megaranyozva nyugot' fellegeit. 
Gyorsítja munkáját a' gazda, egykedvtileg vár estvét 
a' napszámos " - 's lelldesméretes fizetést vár a' lel
ketlenül dolgozó. Na.gy Isten I miért engeded, hogy 
valaki mást csalva élJen!? de le tudod, mellyiknek van 
iO'aza. IIfind a' két félt döbbentsd meg : ne kivánj on 
tÖbbet .felebarátjától, mennyit 3113rna, hogy sorsot cse
rélve 3' másik tőle kivánjon. Békits ki egymássaL , 
sorsukkal és magaddal minden lelkeket, hogYI jó éj
szakát remélhessenek. Holnapra is lartsd meg és add 
vissza kinek kinek erejét, nogy mit ma félben hagy- . 
nak tovább folytathassák .... .. Amen. 

U. F. Hordoztuk a' napnak terhét mennyei Atyánk, kiáll
tuk szenvedéseit; jutalmazz meg érette mindennapi kenyérrel 
's örömme) e' földön, örök idvességgel a' -mennyben. Amen. , 

• 

- , 

V 
Szombaton reggel. --

égső napjára viradánk e' munkás hétnek, végetlen 
kegyelmü Isten! Bóldogok mi azok felett, kilIDek nincs , 
érzésök, sem alkalmalosságull osztakozni a' nap kora ',' 
öröméből' .... Nem keressüll távol világok IIépeit, hogy 
azokon vizsgáljuk hatalmad ' miveit. Tudjuk: ' bámulandó 
vagy a' messze világok alllÜllatásában is, mellyekne~ 
mezejét még földi lábak nem járták meg. De itt is, 
körültünk tátil el a' szép vidék, imára költve fel szi- \ 
vünk érzelmeit. De megzavarja e' hit örömét a' gon
dolat, hogy miben most gyönyörködünk, egykor ele- " 
nyész, Idhal minden" kellemeivel., , ... Im mig ez elfo
gódásban keres téged hitünk; oszlólag hnllámzik a' ké;" 
kellő köd-tenger, melly boritotta a' vidéket, 's nem 
soká telj és fényében uralkodik a' rekkenő nap minde-' 
nek~n . . A' harmat-cseppek sietve követil, az enyésző 
ködöket, '5 lankadásra bizzák az éjjen megenyhüll 
plántákat. Sorba hullanak a' mezők füvei, virágai 's 
rendre minden ékességei. Minden hétnek e)mu)~sa em-

, 
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Jékeztet , hogy e' sors van mérve minden földiekre. A' 
létel és enyészet határai között hányódnak minden dol
gok. lilit az egyik kéz épit, lerontja a' másil,. Mit az 
egyik nemzedél, egybegyüjt, széllyelszórja az utánna 
következő. Nyom néll,ül enyésznek reményeink. Bom
ladoznak az egyneköttetések , mig nem mindenek eltün-
nek, mint az alvás~ból felriasztottnak álomképei. .. 

l Látjuk mi -e' tüneményel,et szent Atyánl!! de reáisme-
rünk a' futó árnyékok között is bölcseséged nyomaira, 
mellyeken jobb baz,lba vezetsz. Imádunk, bogyha e' 
föld nem lehet öröl,ös hazánk; a' Jézus által bizonyo
sokká tettél jövőnk felöl, - hogy ne engedjük ma
gunkat az időnek játélml; 's lelllünk féltőbb kincsét 
törekedjünk , megmenteni." .•. Idves tehát. megemlékez
nUnk hogy hitünl" munkás törekedésünk , sem könyör

( gésünk nem tartóztathat ja fel az elenyészés törvényét; 
de vannak még is szép kivánatai az életnek, mellye
kért türni és munkálni - szebb részét teszik földi 

- '''' bujdosásunknak. Teljesitetlen maradt kötelességeink kö-
, ~ött ráismernünk MegváltónIl panaszára: "sok az ara/ni 

'Daló g.abona, de kevés az arató ..... . 

• 

Ert jük szent Isten! bogy az élet soknemü köte
lességeket kapcsolt pályánkhoz. Ott áll lelki szőlőd, az 
anyaszentegyház elparlagulva emberi kezek alat!. Ott áll, 
a' polgári élet mezeje örömtelenül. Ott a' magán élet 
viszonyai hideg kezek közé esve: 's nincs arató e' 
szép mezökszámára. Könyörgünk Atyánk! vedd fel és ' 
gondoz d minden lell,ek ügyét. Fejtsd. ,ki a' közlelküsé-

, get mínden kebelben, hogya' közügy ne szenvedjen 
's ~' magános ember bóldQg legyen ... Rendelj a' pol
gári élet számára eröslelkü embereket, kik a' kor ld-
yánatá~al az ,egyes . lelkek szükségét egyesitsék és tud
J~nak s akarjanal,. IS boldogitani. Az anyaszentegyház 
dicsősége legyen mgatlan mint a' Sion változhatatlan 
mint frigyed bettii - 's vigasztaló mi~t maga .' hit. 
Minden lélek, Idnek más emberre' van szüksége, !a-
Itlljon hű kebelre. ' 

Olt/!jlanók, hogy ez érzelemben végezze e' Itetel 

, 
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minden felebarátunk. Talál- e viszhangra igéd Bzózala, 
nem tudjulI ; de esedezünl" segélj , hogy ha élet- gon
dollra van 'is e' nap szánva , ne feledllezzünk arról is, 
n' mivel nem csak testet táplálunk , hanem lelkünket 
is éltetjiik, - nem csak a' jelent hizlaljuk, hanem a' 
jövendöt i§ boldogit juk , nem csak az időnek ked
vezünk, de vetünk az örökkévalóslÍgnak is. Nem adtad 
mindennek azt a' szerencsét, hogy all8rva is sok jót 
tehessen ; d" az illyeneknek is adj jutalmat legalább az 

, öntudat vigas,ztalásában. Lám mezeink sokszor hagyják 
jutalmazat.Jan igyekezetünket, 's még is nem szűnünk 
meg a' mnnl"ltól. E' lesz az intés, melly alatt tegyUnk 
meg másért mindent, mi erönllben áll. Adj tehát se
gedelmet a' szép pályán törel<edőnek,'s .jutalmazd meg 
munkáinimt. Szen, Atyánk, köuyörgésünk találjon nyilt 
ajtót az egel,benl!! Amen. 

U. F. Nagy lsten! az életgondokba fáradt hatand6nak 
nincs szebb pillanata mint mellyen veled lehetett. Illy pillanat 
ez, mellyen imánka! elötted végeztuk. Szenti!s meg azért ez 
áhitatoskodással, hogy legyünk mélt6k hozzád közeledni it! v'.·,...... 
szentség óráin - 's az egekben is. -1\ 

, . Szombaton estve. 

Egnek dicső királya, nagy Isten! neved említésével 
köszöntöttük e' munkás betünket első regelén , - 's im 
utó-estvéjén is hálát adva említjük azt, gondviselé
sedért.. . Szent hangzat fejezze ki szivünk örömét, hogy 
a' hét eltünt, 's mi még éiünk!. mcsoda számithatná 
fel a' változásokat: mellyeket a' világ e' hét lefolyá
sában okozolI - látott?! 1I1Iny házba vittek bölcsőt 
ábrándozó reménynyel ,-hányba koporsót elcsUggedés 
vagy öröm érzetével ; hány ház zavarodott fel cseD
dességében méltJin, vagyok nélkül; h,lny apa vagy 
anya sülyesztelle gyermekét inségbe, 's hány ' magzat 
lett háládatlan szülői iránt; _ hllnyan szel/vedtek insé-, 
get b~ntelenül, vagy jutottak bóldog sorsra, millyet 
nem érdemeltek: te tudod szent Felsé'" I kinek kezed
ben van minden sors, - ki belálsz /' szivek mét~ 

, 
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gébe, hol a' bUnök 's a' szent eszméletek is születnek. 
Te itélj meg minden szivet érdeme szerint. Elég ne
künk tudni, hogy bár mi történt, mi élünk ' 5 olly 
erőben, hogy téged dicsőithessünk , és sorsban, hogy 
ezt örömmel tehessük. .. Hogya' szerencse nem barátja 
minden háznak, 's ki van téve minden az inségnek, 
csalódásnak , tudjuk 's együtt ' érzünk is a' szerencsét
lennel; de nem bámulunk vétkesen; mert iSll!erjük eb
ben, hogy mit az i~ő magával sodorhat, nem bizhat 
az ál!andósághoz. Ujjáteremtés , vagy enyészet, öröm 
vagy gyász legyen tehát a' pont, mellyen e' hétre 
visszagondoló lelkünk . megállapodik: enyhitően tünik 
fel a' hit vigasztalása. Ez a' megtartás szigete a' sors 
hánykodásai közt zavarba jött halandónak Ennyit ki
vivtunk az idő ,árjából 's ennyiben szegények nem va
gyunk Fogadd hálaadásunkat ezért, 's minden jóért, 
meUyet ez hétben éltünk.. . Iíedvetlenségeinkről nem 
szólunk; mert ha érdemtelenek voltunk azokra, más 
némü örömöket adsz vesztéseinkérI; ha érdemesek: 
sz~mot velünk magunkkal , 's elemészljük megúnt pil
'Ianatainkat. Te is szent Atyánk légy segedelmünk, hogy 
kibékülhessünk, 's botlásainkat kiépülhessük .. .... 

' lIiit tettünk e' héten nincs rejtve előUed. Reád 
bizzuk cselekedeteink megitélését. Ugy sem bizhatunk 
az emberekben; mert ők irigylik árlat.lan szándékunkat, 
bóldogságunllat 's megzavarni törekednek Meglesznek 
ők mindent: hizelkednek, rágalmaznak, dicsérnek, gya
láznak, ámitanall , hazudnak , hogy szebb szebb töre
kedéseinkre is homályt vessenek Te védője vagy az 
erén;y. ek, meUyet úgy is dicsőségedért váUaltunk el : 
ne. ~ngedd hát a' nemesen kezdőt akadályoztattatni , 's 
e~osltsd .meg, hogy bár mit mondjanak az emberek , 
higyjen m~ább neked, mint azoknak. Fejts ki a' ho
mályból mm den közhasznu törekvest , hogy dicséret és 
has~onvá~ szennyétől megtisztulva lépjen fel , és. ~ol
~oglts.on; .s 1~~Sák meg mindenek, . hogy annak, 10 Igaz 
uton Jár es Jot akar miveIni , minden akadály ellen 

. ' védelme van mennyben ... . . . . 

• 

• 
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Elmúlik tebát e' hét is életünkből: nem soká ez 
uló napja is estvére banyatlik . ... Szedi már rendbe 
magát a' távol vidék munkása. :S ba Istent fél, tör
vényt tisztel: siet az övéihez. Aldást kér az egekből 
's euy új bét reményében indul viszsza az emberek 
közé~ .. Szent napot almr pibenésül tölteni családja kö
rében: Atyánk tanítsd idvességesen nyugodni. Még nem 
lankadva munkál a' Mzel mező embere: segitsd vé-

- gezni pászmáját, hogyannál nyugodtabban élhessen a' 
hólnap szent örömével. Ha mi jó~ niiveltünk: tégy bi
zonyosokká, hogy kedvet találtunI, előtted, 's a' szép 
pályában tarts meg ... Ha mi jót elkezdetIünk, engedd 
nekünk az elvégzés örömét. Ha e' szerencsétől meg- ' 
fosztatunk , a' nyomunkba lépendő nemzedéknek add 
által a' teljesités kötelességét: - hogy még is vegye 
valaki basznát törekedésünlmek, 's legyen a' kitől részt
vevő barátságot érdemeljünk életünkre vagy egy köny
cseppet sirhalmunkra; és az égnek angyalai fogad
janak örömmel a' menny kapujában, midőn majd juta
lomért esdeni sietiink királyi széked eleibe ...... Amep. -

• 

U. F. Elhangzik már, Isten l dicsőséged igéje a' sz. falak 
között; de messzebb terjed az a' természet nagy templomában 
az est' komoly hallgatásában 's a' munkásnak hála fohásziban. 
Hallgasd meg gyermekeidet olt is, 's add meg mit helyesen 
kértek tőled. Amen. 
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