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y B. 
lHÁSODIIí HÉT . 

Ilétfőn Ileggel. 

Felség! hálát adunk hogy uj hetet deritél 
nincs határa, 'sem vége dicsőségednek 

az éj csillagait, meIIyek hatalmad fénylő beliii 
a' természet könyvében 's újakat bivál elé. l\linden [l[-
szálon egyegy ingó csillag ragyog harmat-cseppekben 
- szintúgy tatiuja hatalmadnal. mint a' felettünk függő 
fényvilágol •. Ezek közt lelkünk keresi örök hazáj üt, -
azok alatt testünk találja meg a' földi szükségeseket ... , 
Ugy alkottad lelkünket, hogy soha se érje bé a' föld . 

• javaival, hanem mindig vágy jék túl e' föld homályán a' 
világossá.1í hazája felé; de testiinknek földi pályát mu
tattál. •. lVIár a' teremtés reggelén eladósitott a' föld, 
mert anyago t adott testünkhöz ; ezt fizeti nlÍnden 
érzéki inger, minden világi törekedés; 's igy is csak 
törődéseink után igér nyngalmat kebelében. lUig tehát 
e' földön bujdosunk: rajtunk a' földi gondok terhe. E' 
tartja örökös nyüzsgésben a' föid gyermekeit, a' mün
kás napok reggelein ; 's tudjnk is A(yánk! nem kár
hozat e' nyugtalankodó törekedés; ha túl nem léptünk 

, törvényeid határán. Te adtad a' mnnkássági erőket és 
ös:r.tönt. Aldásaid virultak fel barázdáinkon. Midőn vesz
tettünk jó lelked enyhiti kedvetlenségünket. Akara
todat teszszük tehát midőn jó léleldwl lteresüuk földi 
bóldogságot. I Örömmel veszünk azért részI e' reggel 
nyugtaluuságából, mellyel minden állat siet éjjeli szál
lásáról a' mezőkre. Munkát oszt, rendez /gazda. Ter
het, szerszámot válogat a' munkás. TalálkozáS öröme 
éli csalódás panasza - teszik a' l'eggeli lármát, mig 

• 

• 



NYÁRI IMÁDSÁGOK. 81 , • 

végre terhelt vállol!kal takarodik a' nép mezőre. Sze
retetnek Istene l látod, miként nyugtalankodik néped : 
mennyi gondot és törődé.st vár a' föld 's ezeket is milly 
örömest teszik ,gyermekeId. Légy velök mindég és ju
talmazd meg. Ugy is, ha nem lehetünk el földi jók 
nélkül , 's nem szerethetjük nélkülök az életet, legszebb 
pillana~aink az?k, ".'ellyekben . ~un~áink gyümölcsét 
arathatjui!. Az lily pillanatok fejtik kl lelkünl!ben hoz
zád ragaszkodásunk magasztos örömét. 

Hozzá llezdünk e' hét foglalatosságaihoz ; de 
szent czélzattaI. Előttünk áll hazánk , anyaszen!egyhá
zunk 's a' miéink sorsa. Ezekért akarunk munkálni; de 
igazságosan. Bizvást folyamodunk tehát hozzád Atyánk: 
szenteld fel buzgó törekedésünket , hogy vége legyén 
földi jólét ' s mennyei idvesség . .. Adj mindég annyit, 
mennyivel Idviheljük lelkünk szép ohajtásait. Adj ja-

-vaid mellé ollyan lelket, melfy csak iga~ságos vagyon
ban gyönyörködjék ; 's midőn jutalmazatlan maradunk, 
nem engedi elcsüggednünk öröl,ös elhivatásnnk kárár~ .. 
E' ezélt tartsd minden munkás szeme eleibe , hogy ro,. 
vág:yjék vétkesen szaporitani gazdagságát , 's győzd meg 
hogya' csaló és eröszakos csalódik 's erőszakot is 
szenved . . . Ne engedd , hogya' határkövet igazságtalan 
kezek kimozditsák helyökből, vagy arasson valaki ott, 
hol nem vetett - hanem érje bé minden avai, . a' mi . 
övé, Háládatlan visszálkodások , perlekedések ne za
varják ne kesel'itsék gyermekeid lelkét .... 

Szent Atyánk I egyes házak és egész helységek 
maradnak e' 'hét nappalain védetlenül; 's nem lesz; a' 
ki támadó veszélyt akadályozzon. l(orll\ányozd tehát 
úgy a' dolgokat, hogy semminemü inség meg ne tá
madja a' védteleneket ... Ne legyen csaló, ld ártatlan 
gyermeket rOSzra csábitson - nem őrzött házakat meg
rontson; - nehogy majd midőn a' munkát végzett csa
ládatya hálás kebellel közelget'házáhQz, keserUség lepja . ' 
meg a' vélt öröm helyett , 's napi izzadása után kö- , 
nyeket hullasson, felzavart bóldogságát megsiratni. . • 
Vezesd törbe a' gonoszt, hogy ne szomoriIsa meg ft' 
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jámbor munkást - 's tanuljon igazán élni... Az igaz 
munkásnak rendeld ki kenyerét, és ruházatát, hogy 
legyen kiről v~gyen 8' gonosz és túuya, példát és 
ösztönt munkálódásra. Ne engedd hogya' mi igaz útol) 
foly ·bé 8' házakhoz : titk{)s útakon kifoljon ; hanem 
isteni félelem és szerelel mellett köllve - legyen min
dég az illyenne~, miveUáplálja az övéit. ... : Amen. 

Utórohúsz., Aldunk, atyánk hogy megh~lIgattal. Részel
lessél a' vallás' öröméböl. Ne hagy el munkánk közt, hogy 
avaI is dicsöségedel lerjeszlhessük, ' s lelkünknek nyúgalnuil 
eszközölhessük. Amen . 

• 

Hétf Öli estve. 

Szent lsten! Imádtunk a' ·reggel egy éji megtarlás örö
méért. Imádunk az est-alkonyon egy munkás nap sze- . 
rencséjéért. Akkor és mo'st bölcseséged 's szereteted 
bámulásába merült lélek adta nyelvünkre az áhítatosság' 
szpnl hangzatát. lI'1egvoltak hiszen ma is az élei szokott 
Mjai: munka, 'fáradság, gond, törődés - elmultak' szo
moru képe 's jövendő félelme, - titkos epedések 's 
remény csalódása, hálátlanság's még sok minden, mik
nek sulya alalt annyi verejlék, és könycsepp hull el, 
- ' sok ell,erült minl,e! e' kinok közül, - 's a' miket 
tűrnünk kellett is, emelni segítetted. Roszul esik néha 
ha nyom nélkiil maradtak kivánságaink, de megnyu
gasztaljuk magunkat a' nagy gondolattal: hogy te édes 
Aty~1tk 'lJagy - 's hogy nem mindig üdves a' minek 
eléreséérl esengtünk. Kivánság Idvánságot - kinéz és 
kinézést teremt és emészt el keblünkben. Szárnya! ad
nak a' 1~leknek hogy ijesztő m~gasságban keressünk 
fényt', mmt a' büszke sas. I\lajd lenyomják, hogy por
ban mászszunk mig a' lélek úuottan lankad a' mege
légedetlenség ölébe. Bóldog óráinkon nem becsüljük 
sorsunkat, 's midőn 8 ' nem becsült sors eltünik 50-

~8jtu~k ~tána... Az emberek közül magánosságb~, -
s maJd Ismét az emberek 'közé sietünk... NincS meg
áUapodás, kivánságainkban ; meri nem é~unk tégedet : 
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's pedig szent Atyánk I te szereted a' benned hizót,
's felderited n' borult életet , ha nem bUn szomoritotta 
azt el ... Tudtuk mi ezt 's még is! háláaatlan az ember. 
Perbe száll a' legjobb atyával , eltaszitja magától s' 
felemelő kezeket, 's maga okozta szenvedéseiért em
bert átkoz - Istenre zugolódik és nem ~kar ön , ke
belébe tekinteni.. ... 

Szent Atyánk ,1 elhúzódának e' gondolatok lelkün
kön, de nem akarjuk megzavarni velek ez óra szen
titett örömét; de önként kelnek fel szivünkben , midőn 
előtted állva jut eszünkbe, hogy nem mindég vagyunk 
annyira boldogok mint -gondviselésed hölcs útai enge
dik. .. Enyhítsd e' gyónásunk ked vetlen érzését. Derifsd 
fel értelmünket, hogy mindenüt! ismerjünk reá szere
teted nyomaira... Fejtsd ki minden kebelben szent 
lelked által a' háládatosságot, hogy minden, ki örömet 
szivott a' természet keblén, a' ki dolgát végezte, vagy 
újat kezdett, - egészséggel munkált és pihent, jól 
esett étele és itala, vagy magas tettekre talált út~
imádva dicsőitsen , 's esengj en ,az áhítatosság mala~
jáért mint csecstől elszakasztott csecsemő az anyai 
emlökért, és e' vallásos meglágyuláshan , tanuljnnk 
reád bizni sorsunkat, 's evel kevesiteni epesztő kiván
ságainlmt. Taníts meg mindent, hogy a' mes~ze vitt 
remények boldoggá nem tehetnek. 

Teljesitsd rajtunk igéreteidet , mellyellet tettél a' 
földnek áldása feWI, hogy az arató hordó és mag-

, vivő egymásnalI dicsekedve emlegessék, miként sze
retted őket. Teljesítsd be azokat is, mellyeket teltél 
jdvességünk felől" hogy lássák meg a' te arc~odnak 
dicsőségét, kik itt alatt állhatatosan vártáll az Ur Jé-" 
zusnak eljövetelét. Tartsd meg az est' örömét, hogy 
kár nélkül érjen hajlékához a' mezők embere, - a' 
házasokat ne boszantsák egymásra zaklatott érzése~, 
's a' , magá,nos embert fogadja unalom nélkül üres haJ
léka" és a' beteg beszéljen enyhületröl, meIlyet e' nap 
érzell megimI ágyán .. . Igy vond előnkbe fl' csillagos ' 
kárpitot, hogy semmi boszantó fény ne hasson szemünkref " 
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melly inségre ·rlnszszon fel; hanem édes álmot lengjen 
az illatos mezők szele 11' kinyilt ablakokon, a' hit pe
cséte alat! elzáródott szemekre. JS ha szent Atyánk, 
az éjre vir adó nap siró barátaink között találna halál 
padunkon, adj nékünk ott nyugtató álmot, sirató 
kedveseinknek vigasztalást. Uram hallgasd meg könyör
gö népedet!... Amen. 

u. F. Nyitva most szivünk elötted mennyei felség, ne 
engedd soha is elzár6dni azon érzelmek elöl, mellyek hozzád 
jó atyánkhoz kötnek; hogy maradjunk frigyben mind végig 's 
mi dicsőségedet terjesszük - te idvességünket add meg. 

Amen. 

reggel . 

. KJzdi a' nap öröm-zsihongása hirdetni dicséretedet ha
talmas Isten 1... Munkások zaja, v rang-zúgás, ének
hang fejezik ki a' reggeli közörömet, mellyhen winden 
teremtmény magasztalja szeretetedet, melly lemosolyg 
e!!llharmatcseppről - mint a' rakott halmokról, egy 
népes madárfészekről, mint egy magas remények alatt 
szendergő csécsemő homlokáról. ]}Ii is érezzük ez örö
mét életünknek - 's tiszteletednek. Eltőlt napjaink em
léke's teljesitendőink érzete emelik hálára lelkünket 
a' multakért, 's könyörgésre jövendönkért. Éreztük A
tyánk! hogy mindig inkább szerettél minket mint mi 
tégedet; mert akkor is midőn rólad megfelejtkezve 
éltünk, gondot viseltél. Ha teljesületlen hagytad remé
nyeinket, azokban, mik egyenesen tartoztak életünkre, 
meghallgattál... Ha nem juthat is terjedt mező 's dús 
aklok ' mindennek, eltartja a' flJld a' maga laft6it, - 's 
ti mennyineft lételt adott örömet is dd. E' bizodalom in
dit ja többfelé az ébredt világot mezőre, oltárhoz és. 
törvényasztalhoz, mint j utott a' kötelesség. Ezért válik 
meg a' szántóvetö szükiilt kenyerétől; 's költözik ki a' 
kész vagyon mezöre, gazdag vissza fizetés reménye 
alatL Éli te megtartod a' jámbort ej bizalmában. .. A' 
csek~ly áldozat megsokasulva tér vissza az emberek
hez. Gazdagadnak a' ' helységek. Örül a' szegény. Nyu-
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godt a' gazda, 's elfelejtette törödéseit. · Nem tgy van 
ez mind ég. Vannak keserüség napjai, midőn a' mezők 
nem adják vissza mit elnyeltenek ... Szent Atyánk! nem 
örömest gondolunk az illy időkre. Nem birja ezeknek 
fájdalmát erőtlen szivünk. Töröld ki a' voltak emlékét 
lelkÜnkből a' mennyiben hitünket kisérti. 'S ne engedd 
többé e' szomoru jelenéseket életünkben. Midőn ezek
nek is meg kell lenni: tégy csudát érettünk is: 's ke
véssel is elégits meg. Úgy is vannak napok és esz- I 

tendők, mellyek dicsöségedi-ől beszélnek ... Öregek ta
nítják az unokákat, 's emlegetik atyai dolgaidat... Nem 

" csüggeszt tehát a' munkától semmi jövendő; mert hisz
szük : munkáink után eltartia a' föld a' maga lakóít, 's. 
a' mennyinek lételt adott - örömet is itd. 

Szent Atyánk, nem mindig volt e' meggyőződés 
bennünk - 's a' keservek poharát átokkal fogadtuk. 
l\leglehet hálátlanok is voltunk, számot vetni magunk
kal. Keveset munkálva akartunk gazdagok lenni; -
semmit sem vetve sokat aratni. Lehet ez szent 
mert az emberek telhetetlenek, és hálátlanok. De 
történt - 's mellette békétlenkedés is - éHened : bo-

. csáss meg. Nem háboritottuk külöpben is boldogságo
dat, csak magunkét. Ha bár fenyitve is, engedd atyai
kebleden nyugodnunk. Tartsd meg a' nyárnak örömét, 
bogya' munkásság meg ne akadjon, - a' mezők re
méuye meg ne csaljon 's ki ki lehesse.n bizonyos ve
rejtéke jutalmáról. Ez Íiröm tartsa élénkségben a' mun
ka kedvét, hogy . a' kinek másnál több jutott is ft' fá
radságból, ne únja meg ezért az ' életet; ne essék el
kedvetlenülésbe ; hanem tegye jó szívvel a' mit tehet, 
annak tudásában: hogy minden elhullott verejték egy 
egy pecséte a' nagy frigy kötésnek, mellyben munká
inkra jutalmat igértél. Ne engedd felejtenünk, '~ogy az 
üreseu hagyott szívet az életnek minden kincsei, 's az 
egész világ dicsősége be nem töltheti; 'nebogy majo
runkat 's erszényünket töltve, szivünket hagyjuk üres
sen, - '8 midőn az egész világ gazdagoknak mond is, 
nyögjünk szegénységünk érzetében... ; ~ . 
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E' nap már kiszabta kötelességeinl<et., - kiosztotta 
munkáit. Több nemU munkások áldják .e~másn.ak a' 
reggelt 's oszolnak többfelé. Istenem, adj m~nd~n~knel, 
derült szivet és egészséget, hogy n~ gondolJ?n I.rlgyen 
a' szerencse kényeztetett gyer"!ekelre, de hIgyjék e.l: 
meg van minden sorsnak a:? ke,dvetlen.sége... MaJ~ 
midőn a' munka ismét megszumk, s éjjeli csend lepI 

• me" a' mezőket a' dél bágyasztó óráin: fuvalj gyenge 
szellőt a' verejtékezől,re, hogy az lengesse el rólok 

. az álomháboritó rekkenőseget, - 's újuljanak meg pi
henésök pillanatai", hogy új erővel folylassák 's végez
,ék a' fárasztó rovatall... Amen. 

U. F. E' mulandó vil ,,!!l," mérted ugyan életünl<et lsten, 
kegyelmes Atyánk! de örök czéIt tettél előnkbe. Adj előme
netelt hü lörekedésünk után e' földön, 's ha földi bujdosásunk 
ideje lejárt, vigy örök boldogságra mennyei hazánkban. Amen. 

r 

Kedden estve. 

In~zent Isten! Eljött a' hálaadá~ órája, hogy tem
plomaidban megszólaljon az áhitatosság hangja, 's a' 
robotját végzett munkás hozzád fohászkodva vegyen 
búcsut a' mezőktől. Eljött e' szép óra, 's nem sol,á fá
radt népözön lepi meg az útak at ; ' estalkonyi harangszó 
vegyül a' tOI\lpa zsibongás ba. Féltve őrzi a' gyermek
csoport por játékait, mellyekben gyengeségeinket csu
folja ... Büszke porok - halandó emberek! kik magatok 
botlásait neveti tek néha másol,ban; a' világon-ltapás' 
tévedéseire ismerjetek reá a' játékát sirató gyermek 
könnyeiben. Szeressétek a' föld örömeit, mig a' meny
nyei atya egyez~sivel éldelhetitek, 's midőn megkese
rednek bibátokon kivül - sohajtsatok utánok: " Ez ,,' 
fiJldi dolgok so/'sa." 'S te szent Isten' segitsd e' szép 
lelkü~etre gyermekeidet, hogy ellened ne vétkezzenek. 
MeddIg leszünk még földi javaink 's meddig ez árnyél<
élet birtokában, nem tudjuk. De szent Atyánk! még 
szeretnők látni felettunk a' tUndöklö egeket, 's éldelni 
munk.ink jutalmát. Csendes nyugtot óhajtunk az éjszn-
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1"lIól ls. Nem kisért jUk bölcseséged titkát, melly alá 
sorsunllDt rejte~ted; de atyai intézeted: hogya' mun
k,is jutalmával éljen, a' fáradt nyugalmat találjon, _ 
's' ezért imádjuk is szeretetedet ... Miután e' nap terheit 
emeltuk : nyugodt óhajtással megyUnI, szembe az éjsza
kával. Tápláló erőt várunk vacsoránklól - 's álmo~ a' 
sö tétségtől... Biztatva int az alkony komor órája, IIIelly-

. nek elhangzás:iban halljuk, mikép a' ntunl,át kiséri a' 
nyugalom; de lelkünk mélyéből egy sohajtás· kél fel 
's egyebet mond. Eszünkbe juttatja nyugtalan éjjeinket: 
midőn hiu epedése], elkergették az álmot szemeinkröl, 
- 's megint, midőn öntudatunk kínjai között r.iadoz
tunk fel. Légy nyugodt hánykodó lélek; bánd' meg ha 
tévedtél - ha hiinhödtél; de légy nyugodt: ne űzd el 
borult képzeteiddel a' fáradt test nyúgalmát. Légy nyu
godt ; mert a' szenl felség, meJly itéletet tart kezében, 
könyörliletes Atya. - • . 

Nagy Isten! nincs határa a' bizalomnak, mellyei 
hozzád ragaszkod\m]l. Fáj, hogy nem dicsekedhe.,tiink 
feddhetetlenséggel. Fáj, mert tudjuk magunk zavartnk . 
meg a' kútfőt, mellytől várhatnók az enyhiilet csep.p
jei/ ... Tőled lwll várnunk a' nyugtatót; pedig téged bán
tottunk meg. Jól érezzük magunkat atyakebleden . ne 
taszits el, könyörgünk ... Nyugodni akarunk az éjszaká
ban ; mert elfáradtunll. Aludni akarunk; mert az al- ' 
konyra hajlott ég szendergésre hi , de napi telte
ink érzetétől nem várunk nyugtatót ; mert abban hely
telenkedő vágyak, szegett hit 's mulasztott kötelesség 
képei tünnek fel; hanem irgalmad boritson 'el, - nyug
tass meg I... Békéltess öszve minden ellenséges indula
tot, hogy az· ég a' földdel - az ember emberrel ki
békélve álljanak kÖrültunk ... Atyafiak, barátok, szom
szédok, házasok, szülök és magzatok ne forgasSBnak 
elméjekben irigy gondolatollat egymás ellen; hanem 
e~ymá~ szeretetében édesült álom lengje körlll minde-; 
mket, s tegye széppé ez éjszákát... A' kiknek azt a 
szép . lelkületet adtad, hogy többet tudjanak az embe... 
.isét sorsában másoknál tenni, _ a' kikre azt bizta4 

J. 
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hogy oz 'igazság ug!ében sokat. fárado~hassa~ak - 's 
ezért ők az éjből IS fognak vIrasztam, segitsd, hogy 
el ne osüggedjenek, va~y testi 's lelk,i er?t .. veszits~
nek. Rendelj számukra IS nyugalmat potló oromet. Kik 
szenvedés ágya mellett únalommal várják a' viradtlst: 
vidámitsad, vigasztaljad, nehogy békételenségre ' fakad
janak ... A' hazátlan szegénynek, az igaz úton járó ván
dornak, mutass békés nyughelyet. - Ha az enyhülten 
mosolygó ég alatt kereste azt, semmi zivatar meg ne 
szakaszsza nyúgalmát. Ha emberekhez siet, vezesd em
berséges 'emberek . közé, hol maga, nyugalma és va
gyonkája bátorságban legyen, 's a' honnan tovább in
dultával téged áldva mondjon köszönetet. Hogy így 
mindenek, kik o' nappal fényénél látták dicsöségedet, 
lássák meg azt az éj csillagvilágánál is... Enyhitsd 
meg ez egész napot az éjszaMban, újuljon meg maga, 
's újitson meg minden plántát - minden állatot és min-
ket is. Amen. . . 

U. F. Téged imádva köszöniöttük e' napot jó lsten!. Té
ged íinádva kivántunk tőle búesul is venni, meri erös hiedel
rnünk, hogy le vagy rem énye, öröme és szerencséje élelünl,
nek: vedd kegyesen e' hódolAlunkat 's ölelj alyai sze,el
medbe. Amen. 

, 

• 

Szerdan reggel. 

Imádunk, ,dicsőitünk élet és áldás örök kútfeje nagy 
~~ten!... A!kainkon elzengö dicséretedet által adjuk az 
ulult. mezölmek, mig hegyek és völgyek. beteljesülnek 
dlcsoséged emlegetésével, 's az ébredt föld és minden 
t4!re~tmények reggeli öröme hirdetik hatalmadat ... Té
ged Illet úgy is e' vMetlen dicséret· mert mint a' sö
!ét éj !J~ltozatáD, úgy "it' .kiviradt ég' derUltségében ki
Irva lá:Juk ez igazságot: az lsten szeretet. _ Szenl 
Atyánk, kegyelmedben bizva fogadtuk volt az éj ér
kez/i ~zurkületét. Végi" gondoltunk mindent a' mi tör
ténhetik egy ' éj sötét óráin: titkos bünl nyilvános go
noszság!)t, közinséget 's halálunkat is,'S im hiábanvoló 

• 
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törődés volt az 'lelkünkön, mert derUlt szivvel adhatunk 
hálát a' reggel örömében az éj nyugalmáért ... Hány 
házaknál virasztottak anyakinok, 's üztek el álmot ár
tatlan csecsemők nem ismert szenvedései; hány fele
barátunk fárasztotta magát a' nllypal siető fQglalatossá
gaival - te tudod, 's . adj néllikl már Mi 
is tudjuk, hogy reánk gondot viseltél, gonosztól őriztél 
's e' nappal ismét megújitottáL Ezért özönlik ajkúnkr~ 
olly meleg érzés szivünkből', és dicséret, mellyel kö
szöntjük hajlékodat. Imádandó vagy Atyánk, ki azt a
kartad, hogy. az ember legyen boldog, - " s e' bol
dogsága éreztetés ére teremjen örömet és eledelt a' föld, 
mindennek számára. Nem szólunk azokról kiknek szi
véből kihóJt a' bit 's az érzékenység, vagy el is 
vesztették reményök~~. Nem boldogok ők; de 'hiszszük 
nem te vagy olm. Ok érzik kinjokat~ te tudod azok 
rejtett okait. jobb gondolatra,> nehogy a' tévedt 

. érzés többeket hozzon tévelygésbe, békéltesd meg so'r
sultkal 's adj számúkra derült napokat. Voltak nekünJ[ 
is sokszor elszomorult érzéseink képzelt inségünk-pil
lanatain ; de kiújultunk azokból, 's nem is irántadi bi
zalmatlanság; de indulataink Mltötték volt fel. Ezeket 
lágyitsd meg, hogy többé ne 'Détkezzitnk ... 

. E' mai nap is ki lesz téve életünk a' testiség vá
gyai és szükségei kisértő ingerének, de te kegyelmes 
atya ne hagyj elesnilnk. Vezess ösv,ényeiden, hogy el 
ne tévedjünk elhivatásunk czéljától, - ·'s tartsuk meg 
szivünket feddhetetlenségben, lelkünket ártatlanságban ... 
Tartóztasd szemeinket, hogy azok ne ébresszenek bü
nös gerjedeimeket ; kezéinket - hogy a' veszedelmek 
ingereit ne teljesítsél!. Adj földi jókat is. Termő 'me
zeinkről . 's szőlőhegyeinkröl ne fogyjon el az élet re
ménye, melly megőrizze a' vallást az erőtelenebb lel
kekben is... Sokan vannak kiknek lelkök miveletlen 
maradott,'s kiken nevelés, szerencse, sem házi sors 
nem seg:t, ~ogy egyéMrt becsüljék m.agokaf és. sze,
fessék a VIlágot, mint ha munkájokat a' mezők Jutal
mazzák, melIyekre sokszor titkos kint ill vittek, hOfl' 
• 
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kiizzodják azt o' nap heve alatt.. Mi lészen az illye
nekből, ba o' mezőt~1 is elkell kedvetlenüiniök, mi azok- . 
ból, kiknek egész vIláguk egy két barázda 's ezen túl 
sem barátság, sem lélek-éld elet nincs számukra?! Atyánl, 
_ Atyánk ne bagyd wasztalás nélkül gyermekeidet!. 
Ne engedd még · is, hogy vélkesen szeressük a' vilá
got, megemlékezvén: hogy . az iIlyent nem szereted. 
Allaratodat érteni és teljesíteni legyen főgondunk: hogy 
abból a' mit munkásságunk ad jusson mindenre: aggo
dalmunk enyhitésére, - testünk táplálására - piperét
len öltözetre - takaros életre - alamizsnára és áldo
zatra is ... Atyánk! kezedben leszen ma is életünk. Bo
csáss el szined elöl avai a' megnyugtatással, hogy vét
keinket megbocsátod, munkánkat segíted 's áldásaidat 
nem vonod meg, 's ez nekünk elég lesz egy napi ü
römre, - elég ösztön a' munkára is ... Ne engedd, hogy 
a' világi gond és nyugtalanság merőben Idóltsa szi
vünkböl hitünk erejét; banem akármit cselekszünk -
dics~ségedre cs.elekedjük.... Törvényed lebegtesd elöt
tünk mindig, midőn felteldnlünk a' fényes egelrre pi
henésünk . alatt, - midőn telhetetlenségre kisért védte
len vagyon, - Js akkor is midőn izzadt kézzel költ jük 
el étetünket : hogy se kivánságban se tettel ne vét
kezzünk. .... Amen . 

U. F. Nagy Isten I igéd 's az élet tanit ja , hogy hiában
v~ló)6 reggel felkelnünk 's késő estig munkálnunk ha le ál
d?sa,dat megvonod. Atyánk mi lörekedünk, de te ne hagyd 
hlábanvalóvá lenni igyekezetünket, és segits, hogy igyekeze
tünk feddhetetlen legyen. Amen, 

• • 
• 

Szel'dá .. estve. 

linádkozni jöttünk nagy Isten! maaunkért és sok fe
lebarátainkért, kik munkájokba merülve sietnek véaez-
n! e' napi pál~ájuk~t!.. Tőlök fogadd el imánk mellé azt 
a lelkes SOh8Jtást IS, mellyel majd a' munka szünlekor 
elfogódott szi~böl bocsátnak az egekre. Imádkozni jöt
tunk; mert. mmden nap és minden óra bizonyságot tc- , . 
SZeD végetlen szeretetedről... Bejártuk lelkünkben mi-

• 
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veidel, - 's ime azok bámulandó bölcseségedet hirde- , 
tik .. Jártunk a' mezőkön, hol dú s tarlót tapod a' mun-

, luis lába, 's ott is boi vesződve fárad 's keveset takar 
a' szorgalom ... Bénéztünk gazdagok hajlékába, hol böv-
sé "ben él a' szerencse gyermeke, reád nem is eszmél-
ve: 's a' nyomorultnak kunybójából imádságot hajtot-
tunk a' sötét fal.ak I,özött. A' városok utczáin láttuk a' 
fényűző népet, miként teremti, vültoztatja, meg újra te
remti a' szükségeket, 's eszünkbe jutott a' kinlátott nép, 
meIIy az élet nyers 'szükségei I,öriil szenved ; 's elso- ' 1" 

hajtók magunkat: "mire e' végetlen különbség azon egy , 
Atya gyermekei közt l ..... Sohajtottunk Atyánk, de nem t. ,i 
vétkeztünk. Nem vétkeztünk; mert nem békételenked- I 
tünk. Nem békételenkedtünk; mert láttuk, hogy minden 
különbség mellett is mindenü\.t: ha élet van, öröm is 
van. Láttuk azt is, hogya' hévségben izzadó napszá- ' 
mos vidámon törölte le homlokát, 's a' gazdának bá-
nat ült ábrázat ján, 's mig a' puha nép étlen költ fel f 
czifra asztalától, a' szegénynek jól esett rövid ebéjle; 
's utána sohajtánl,: "még is, még is szereti a' mennyei I 

. Atya gyermekei' , ha különbséget hagyolt is közöltökI' ...... . 
Hiszszük tehát, hogy lehet itt egyik ember boldogabb 
a' másiknál. Imádják az egyiket, hogy megvessék a' . 
másikat. Lehet köztök személy-választás rangért, szép
ségért, dicsőségért, gazdagságért ; de gyermeked mi,n
denik, 's kedves előtted, ha különben betölti rendelé-

. seidet... 
Figyelmeztesd is szent Atyánk erre 'minden gyer

mekeidet; hogy az is, kit már születésében környül
vett a' földi szerencse - becsülje meg sorsát. Mond 
meg neki, hogya' kincs, a' gazdagság és tekintély mint 
slÍppadt hold, örökösen keriilik a' főldel : teljes fény
llen ragyogva most, fénytelenül majd, - ma egyik
holnap a' másik vidéknek világítva, 's ft' szerencse meg
érdemelve szebb, 's édesebben hat a' lélekre. A' bé
kétclen lelkeket csendesitsd iaéd hatalmával, 's mond 
meg, hogy kedvetlenség mind"én sorshoz van kötve, 's ' 
nincs 8 ' lakott földnel, egy göröligye is, melIy ne ivott 

\ 
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volna könycseppet, 's ne halIolI vo~no sohajtás!- Ves
sen a' sors egy dús haza kenyér-fáI árnyékába - vagy 
oda hol Ilideg szirt ok felelnek az éhezö gyermek si
rására: mindenüvé magunkkal visszük az életet és ha
lált, - kéjeImet és nyomort, a' szerint: mint értjük aka
ratodat 's elhivatásunkat... Fejtsd ki nagy Isten minden 
kebelben a' megelégedést, meJly ha nem képes is min
den vágyat lefojtani, minden epedést megelőzni - nyu
gassa le a' hánykodó szivet, 's a' kiállott szenvedést 
felejtesse el... Igy szerettesd meg haz>lnk egét, vidé
künk gazdaságát és sorsunkat: hogy azon kivül, mit 
egy szebb törekedés ohajt, érjük be helyzetünkkeJ. Bar
na kenyerünk mellett ne vessünk sovárgó szemet más 
rang vagy haza csemegéire .... A' mit földünk 's egünk 
termeszthet, add meg. Tartsd épségben a' törvényeket
feddhetetlenségben a' kormányt, hogya' ki szánt igaz
ságos barázdáján, maga arassa azt, - a' hegyüjtöttet 
senki meg ne támadja hiintelenüJ. . Ne ölje el az ipart 
zsa.rnokság, sem pártfogolt gonoszság, 's hol valaha vér 

I hullott föld-váltságul, teremjen kenyere a' munkás uno
kának..... E' biztositék ölelje be a' reánk jövő éjen is 
vagyonainkat, és az erkölcsöt is, hogya' mi népet bol
dogithat - ne legyen a' megtévedt lélek prédája. Len
gess édes álmat mindenre, hogya' kik most könyö
rögnek, a' reggeli órán hálát adhassanak, a' meg'tartá
sérI. Mi .e' gondolattal alszunk el, szent Atyánk - tarts 
meg ártatlan reményünkben ! 1.... Amen. 

" u. F. KÖ~lyörgünk és .munkálunk naponként a' föld ja
va,~e~t men~yel szent felség, de te azok mellé miket megadsz, 
adI Igaz bolcseséget, nehogy igen nagy becsel adjunk a' rnu
lando Jóknak lelkünk kárára, se ne vessük meg és pazaroljuk 
azokat, hogy magunlmak 's a' miéinknek életét ez által meg-
keseritsük. Amen. _ 

• 

• 

, (JsUtUrtUku, reggel. 

Aldott ~s felmagasztalta toll légy kegyelemnek Istene! 
hogy mmket az elenyészett éjszakában megtartottál sok 
ezer felebal'álnink felett, !<iIIre 8' vil'adó nap örökös éjt 
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boritolt, 's kiknek halála zokogást és jaj szót vegyit n' 
reggel öröm- hangzatába ... Élünk tehát 's szivjuk a' reg
gel enyhült levegőét. Eltünt az álom n' vidékről. Jó 
kedve van mindennek, ki egésségben érte n' reggelt, 
's napi dolgait útba indulni szemléli. A' beteg is eny
hülve szendereg párnáj án. Örvend a' tiszta lelkü, hogy 
új napol ért. Nehéz gondolatokkal vesződik, ki az éjet 
bünös vágyak között töltötte. Még is csak szép sors n' 
tiszta-lelküség l l ... Szenl Atyánkl te eleitől fogva meg
dicsőitéd magadat teremtményeid boldogitásában. Gond
viselésed sorsosain pedig végig nézve - főhelyen ta
láljuk magunkat. Nem táplálsz ugyan minket olly kön
nyeden mint egyebeket. Igyekezet után adsz kenyeret. 
lllunkába kerül az öltözet, mellyet minden állat ingyen 
nyert nagy tára dból ; de érezzük hogy szükségünk több, 
elhivatásunk szebb, kivánságaink telheletlenebhek azo
kénál. Imádunk hát, hogy ha izzndásunkkal érdemelve 
is vendégeiddé fogadtál kalangyákkal teritett nagy asz
talodhoz, mellyről minden élővalóság -legyen az nl\gy 
vagy kicsiny erős vagy gyenge nyer annyit, meny
nyire kiterjed kivánságuk, és érdemök. Sőt egy belső 
érzés azt sugja, hogy érdemen túl is terjed szereteted. 
lilivel ' érdemeltük hogy e' szép életnek sorsosi legyünk? 
mivel a' csecsemőkor gondtalan örömeit? az ifjuság bá
jos pillanatait, - mivel, egy jobb lét iránti remény ki
fejlődését lelkünkben? l. Mit érdemelhet a' hálátlan mag
zat az atyától, kinek szavára nem figyelmez, kinek 
rendelésével nincs megelégedve parancsait megveti 
's elpusztitja örökségét? I ? -

lIlin életünkből fejlének ki e' komor gondolatok
~zent Atyánk I.. Igen sok juta eszünkbe, több mint sem 
JÓ kedvünk lehessen napi dolgaink alatt. Biztosits ir
gal ma dról, hogy ne essék el nyugalmunk, 's ' tehessük 
derült lélekkel tarto7.ásunkat. Parancsolj minden föld
nek - minden hazának, hogy tartsa el a' teremtmé-. 
nyeket mellyeket .reá biztál, hogy higyje el minden lé
lek, hogy mit nekünk szántál, nem birt háládatlan ke
zekre ... Fejtsd ld mindon égalyban n' plánta életét, az 
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bova elszolllad küldeni napod 6ugáraH, hogy virágot 
szinezzenek, gyilmölcsöt izesitsenck 's aratást érlelje
nek . sőt ott is, hol az örök jégcsillámokon ragyognak; 
hog; a' ki téged atyjánal! vall, ne szégyenlje ellensé-
geid előtt e' bizodalmát - vallásos hiedelmét. Minden
ható Felség! kezedben van minden sors, áldás és 
csap4s. A' ki! te nem hagysz el.~ az élet kétes környii
letei között is lehet boldog...... Uzzék el tehát az élet 
kedvetlenségei szebb óráinkat, mint véletlen záporfel
leg a' munl!ás örömét, - kietleniiIjön el életünk, mint 
kévéitől megfosztott tarló: hitünk mellyben az eget a' 
földdel öszveöleljük mindent kipótol... De szentAtyánk! 
egyszer él az ember a' földön; '5 ha ezt kedvetlensé
gek felzavarják, nyavalyák keseritill, 's szegénység és 
szükség kínozzák, - miért hittünk, munkáltunk és re-

> méltül/k? Hol tah\ljuk meg jutalmunl!3t ? ! ... - hiszsziik 
kárpótlás vár csalód1ísainkra ; ... de kevés lelkek tudják 
a' rejtett jövendőből ~elenök' jutalmaztatását kiolvasni l 
Ne. kisérts szent 'Atylink! nehéz kínokkal: hogy e' rö
vid élet, ha nincs is állandóság benne, legyen tiirhető 
nekünk, legalább mint szendergése annak, ki ébredve 

, hánykodik érzéseiben ; de álmaiban boldog. Ide értjük 
könyörgésünkbe mai napunkat is. Sokféle dolgot ád ez 
az embereknek ... Szülőágyat vet az egyik, sírt a' má
sik. Bölcsőt készit az egyik, koporsót a' másik. Kenye
ret arat és takar az egyik, jövendő termésre éreli a' 
földet a' másik, 's még sokat, mint hozza magával 
az élet. De mindenik czélra törekedik. Segéld tehát azt, 
~i nem akar megcsalni sem másokat sem téged. A' nem 
tiszta szándéknak ne adj előmentet. Boldogitsd minden 
gyermekeidet.... Amen. 

, U. F. Italalmas mennyei felség l itt mi ~nyaszentcgyhá
zad kevés InYeI, de kün a' természetben sok ezer teremtmé
nyek beszélnek jósúgodról. Tarlsd meg e' kőzörömet, mell y 
dicsöségedröl szól. Adj áldást 3' mezőkön, békességet az atya
nak között, hogy n' közjóllét is magasztalja nevedet, Amen. 
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Csötlirtliklin estve. 

O ltárod szolgái szövetséged . kevés sorsosai ! 'engik 
itt esti imáj okat, kifogyhatatlan szeretetü Atyánk, nagy 

, Isten ! künn pedig végetlen számn ajkak zengedeznek 
di~séretedben, az egek fénylő kárpitja alat!... Csak ke
vés perezeket mútat itt be az erőtlenség há.!ája; de 
esztendők hosszu sora, 's évezredek vezetése teszen 
künn tanubizonyságot bölcseségedről : mellyel örök tör
vény szerint fejtesz a' kicsiny ~agból rügyet, virágot 
és gyümölcsöt, - 's jóságodról IS: mellyel vezetted az 
emberi nemet tévelygések századán keresztül az er
kölcsi világosság koráig, 's csak egy nap öröme is ki
fejezi e' századok sorsában megdicsőült isteni kegyel
met! mert egy erőtelen lélekzetvétel törvénye épen olly 
bámulandó bölcsességre mutal, mint az égrázó dörgé
sek. .. Egy percznek lefolyása szintcilly bámulatos min~' 
az örökkévalóság mérhetetlensége. KözelI'ől szóll hoz
zánk dicsőséged szent Atyánk l ... Nem minden léle~ éri, 
fel hiszen a' csillagos ég' rendszerét, sem minden fül 
hallja 's érti azt az isteni nagy szózatot, melly a' világot 
álkolta, 's egykor el fogja enyésztetni; de érti azt az 
éneket, mellyben az arató vallásos örömet fejez ki mun
kája estvéjén -'s tannl téged dicsőitni... Mindenüt,t, hol 
boldogság van; hol egy csecsemő álomra lankád .vagy 
fáradt útas pihen, 's ott is hol még ért kalászok inga- · .. 
nak, mindenüt! hálafohász áldja atyai llezeidet. Az is, 
ki nem ismeri nevedet, - nem tannlta igédet - egy 
benső érzés .ösztönében öszvetett kézzel tekint ég fehl, 
Ima kél rebegő ajkára. - Nem kivánunk utolsók lenni 
imádás O dh an szent Atyánk l mert érezzük, hogy elsők 
lettünk kegyelmed kostolásáqan a' Jézns kora óta ... Hiá
ban dús ott a' föld áldásaival, - ho! nincs vallás, -
hol' nem ragyog frigyed lénye; mert nem lehet Js nincs 
ott nemesült boldogság. A' kietlen tájak lal,ói is talál
nak örömet hitök malaszt jában... Boldogabbak mi mín
deniknél ; ~s mert szép haza, omberes alkotmány és ál- • 
<lott föld -'5 rajta keresztény templom teszik szeren-
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csénk örömét! - de elég eddig megihletődött szivI Ne 
több szótl bününl,e! lebbentve elé megkesel'itnéd hála
datosságunk érzelgés ét ... 

Szent Isten J szivszakadva szeretünk, 's még is né
ha nehéz reádgondolásunk. Eszünkbe jut illyenilOr , 
hogy tiz közzül, ki javaidat elveIte - alig tér meg egy 
hogy hálát adjon, mint ama megtisztultak Jézushoz. Reá
gondolunk atyai könyörületességedre, - 's még inkább 
fáj, hogy ennyire jó Atyának lehet panasza; hova lett 
az irántai szeretet ...... Fejtsd ki bennünk a' háládatos
ság érzetét, hogy sem ellened sem felebarátunk ellen 
ne vétkezzünk, 's mit irántad ki nem mutathatunk, . 
minthogy olly végetlen az elválasztó köz: mutassuk ld 
embevtársainkhoz. De segits itt is az erkölcsiségnek 
magasabb fokára; hogy bár mit cselekszünk: imádko
zunk, vagy nyomorulton segitünk, melegitse keblünket 

, annak · tudása, hogy méltó vagy hogy egymásért élő 
gyermekeid gyönyörködtessék atyai lelkedet ... E' légyen 
javaidért áldozati rovatal minden gyermekeiden - és 
azoknak maradékain ; hogy ne fogyjon el a' földről a' 
kegyesek 'száma, Ilikért megkegyelmezz busulásod nap
ján is népednek ... 

A' közeledő éjszakában se hagyjon el irgalmad 
- oltalmad. Adj mindennek nyugalmat. De még is J a
zoknak álmllt, kik felebarátjokat megcsalták, fenyitő\eg 
szaggasd meg, hogy legyen főgondjok megbékélni a' 
megbántotta!. A' kik igen messze vitték világi szeren
cs~jöknek imádását, 's elfelejtkezve minden egyébről 
- mi csak szent leli et és érdekes; gyönyörködnek ma
gokban . és javaikban ; hallják meg lelked ihletésében : 
,,Bolond I ha megkérik az éjjel lelkedet, kiéi lesznek mind 
ezek" hogy gondoljanak fennebb e' háládatlan föld 
ingereinél, 's rag&szkodjanak hozzád inkább, mint va
gyonukhoz. Minden lelkekből vigasztald ki az álom
üzö - klnokat. Ha bűnösök : irgalmaddal ; - ba ártatlanok, 

. édes biztatásaiddal '; hogy még e' kegyelmed is t~~zze 
rajtunk sok szereteted jegyeit, '5 kötelezzen el orokre 

. országodnak engedni - minden lelkeke!. Amen. 

• 
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U. F. Nem soká elcsendesül a' vihíg 's csak keblünkben 
Jegye II csendesség, édes pihenés vár az ej homl.Hyában. S1.. 
Islcnl adj lelkünkbe nyugodt érzelmeket, 's kivülről bátorságot 
hogy éjiink legyen csendes és nyuglató. Amen. 

, Peu teken reggél. 

Ebredt lelkünk téged áld, imád és maga~ztal bő irgalmu 
Atya - nagy Isten! ki méltó vagy, hogy dicséret, di
csöség és háláadás adattassék neked mind örökkön ö
rökké. Kinek szereteted mosolyog a' reggel félelmes 
árnyékain mint a' forró dél lágy szellőiben -::- 's az 
est-alkony ~ietett csillagain , 's mindenfelől hangzik: 
"Nagy az Ur - szent szent szent a' seregeknek wra Is
teile - teljes mind a' ll!elllly és a' föld ali lj jóságával." 
- Mindenütt, hova elhat a' reggeli újulás öröme, hol 
lélekzet-vétel va!!, halljuk a' biztató igét: "Örülj föld
népe - eljő az Ur készülte" segítségedre, 's a' pusztának 
mezeje is zöldséget lát, 's {J,' fa gyümölcsét termi": .. 
Egyik vidék a' másiknak adja elébb dicsőséged elJlle
gelését, -'s a' még éjjeli tany-ájok körül zsibongó 

. teremtmények rólad beszélnek.,. Tudjuk már sZ,ent A
tyánk, mit beszél csevegve a' kis patak, 's tompán . 
zÚgva u' nagy folyó; . mert ezek csuda dolgaidat 
emlegetik. Miért lwpja fel néha szellő n' zúgó hango
kat? hogy messze, messze hasson erőd bizonysága.
Tudjuk mi hallik a' tornyosult fellegek megól; hatal
mad szózata. Ismerjük a' betül,et, mellyeket villanylÜz 
sütött n' messze földről jött felleg,ek sötét homlol,ára
n.evedet jelentik azok, 's a' dicsőséget, mellyben ural
kodol minden hatalmak felett... Tudjuk miért hajlik 
annyira lelkünk hozzád, - miért ragaszkodik kegyel
medhez a' föld minden lakója?· mert te lakozol min
denütt az esönek, hónak és' szeleknek ha'zájában, - 's 
csak tőled kerül a' zivatar, és termékenyitő erő is ... 
Ismerjük a' kezeket, mellyek birjá k a' föld 1Il1nde~ 
l'ószeÍl'őlo egybegyüjteni, '~ drága cseppekben al. szórUl 
a' száraznak és vizclmck gözeit, _ 's azokon alkal
matos időben szoptatni a' plántákat. 

7 

, 

• 
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Érzi e' hatalmat, e' dicsőséget minden teremtmény .• 
Azért van jó kedve a' féregnek ha porban mász is, -
az állatnak ha nehéz igában görzsedez is, és szereti az 
életet a' nyomorult is, ki éhezik, fázik, rongyoskodik 
's nyavalyálíkal küszködik is. E' gondolatokon szürődik 
által a' hit balzsama, melly enyhit éhségünkben, gyó
gyítja sebeinket, - bátorit a' kétes sorsban 's a' menny
ország édes örömeit érezteti. Nem csüggedünk tehát 
soha jövendőnk felöl. lI'lunkálunk, jót mivelünk és imád
kozunk"- 's nem lesz kietlen életünk. .. Hogy boldog
ságunk tökéletesebb legyen: atyánk! tartóztasd szivün
ket, nehogy lemondjon a' hit őrzéséről. '8 szent lel
keddel is erősitsd, hogy bár mibe kerüljön e' drága 
kincs megőrzése - türésbe vagy indulat mérséklésbe
örömbe vagy áldozatba, legyünk csüggedhetetlenek a' 
vigyázásban - ma és örökké. Te pedig add meg bizo
dalmunk jutalmát a' földön és az egekben is ...... 

]r nap is fizetés napja szent Atyánk - mellyen 
a' szántóvető jntalmat vár azon kitürésért, mellyel 
munkát tell, 's vdrta békességesen, hogyelein és késön 
való eső ltullj'oll bardzddira, 's éltesse, Ilevelj'e és érlelje 
aratdsdt. - Tartsd meg e' napoknak érdemlett örömét. 
Adj derült időt 's áldást, hogy legyen vig ének az arató 
szájában, 's békült indulat minden szivben - és köz 
meggyőződés, mikép irgalmad, szereteted soha el nem 

. fogy .. Ne engedd megbotránkozni gyermekeidet, sem 
egymásra irigykedni azél·t, hogy nem egyenlően osz
tottad. az . ~Iet javait, 's nincs asztag mindennek szá
mára.' Fejtsd ki a' szegény lelkében is azt a' hitet , 
hogy, ő sincs elvetve előtted - 's a' · gazdaggal hitesd 
el hogy nem jobbságáért adtál többet neki; hanem titok 
fedi itleni sorsunkat, 's csillag-földünket vasta"abb ho
mály veszi körül, mintsem titkaidat lúthassuk ~ várjuk 
tehát az örök hazától ennek is feld6l'itését · - addig 
pedig legyllnk békességesek A' mellé, mit ~dsz min-

. dennek ft' természet öléből ~ adj deriilt lelk"", hogy 
az elköltés öröme fedezze 8' bevétel' kedvetlenségeit 
is. !4órlékletesség, egy.náson segitós legyenek fűszere 

I 

• 
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javaidnak. 'S hitesd el mindennel, hogy ezek legbiz
tosabb örökség - legtermékenyebb mező a' földön,
's legszebb időjárása az ember életének. . . Amen. 

U. F. Kegyelemnek [slene ! hallgattak lelkünkben az élet 
gondok kinai mig az áhítatosság fogta körül lelkünket, 's haj
lékodból kilépv.e ismét megújulnak azok. Ne hagyj minke I ma
gunkra sz . Atyánk, hanem légy velünk jó lelked által egész 
napunkon , hogy ha tünödünk is, életünk so1-sáért, de ne vét-
kezzünk tettel sem gondolattal. Amen. ' 

• 

Pénteke" estve. 

edves érzést ébreszt szivünkben - minden óra, meIy
Iyen reád gondoltunk szent Isten! - Enyhülnek az illy 
órán belső hánykodásaink, 's egy szebb jövendő re
ménye égi fényként lengi körül bornlt pályánkat, mint 
tiszta hold az éji vándor sötét útát, megvidámulna~ 
érzéseink mint lankadt mező plántái az eső cseppek 
alatt.. . Vannak nekünk sollszor borult gondolatai!lk, 
szivünlmek epedő . hánykodásai; de nem keg;yelmed 
rövidülés e idézi elé azokat; mert te megkoronázod az 
esztendőt jóvoltoddal, felékesíted a' földet áldásidda,l; 
de sokszor aggódunk: miért kell néha itt ártatlanul is 
szenvedni. lIIiért vetik meg az emberek azt, ki hibáján 

- kivül szegény. Miért csufolják a' szerencsétlent nem 
érdemieIt szenvedései között. Miért nem védi eléggé 
az igazat az ő ártatlansága? f 's midőn e' gondolatok 
özönlik körül lelkünket, a' Sionról égi szózat cseng 
alá: "Gyermekeim l én szeretlek titelret. - ti szeretlek-e ... 
Atyook; Atyánk! te tudod, hogy szeretünk. Meg vim a' 
szent értés keblünkben, mellyel a' csecsemő moso:l~og 
a' fényes ' egekre téged . keresve bűntelen szemével ;' 
's ez eredeti érzéssel teldntünk / végig az est' szép je
lenésein 'oo mellyelmek pompájába jóságod rejlezeIt , 's 
egy belso sugallás mondja: Kicsoda ne szerelIIé aZ tU
dásohat osztogató ' atyakezeket ? Eszünkbe jut lUegváMnk 
urtatlan szenvedése, 's nyert dicsősége i.s, a' léleknek 
millden kétségei elhallgatnak Idvezlégy áhitatosság szenl 
órája, melly illy magasra emeléd lelkünkel - hova nem 

* . 

• 

• 
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érnek fel a' földi gondok; közel o' mennyei Atyához, 
honnan könnyult szivvel bocsátasz éjjeli hajlékunkba . 
Te megt,anitasz, hogy bár mit is megbánni lehet oka 
a' halandónak, csupán azt nem, hogy az lslent sze
rette. 

Szent Felség! e' nyugosztalt érzések kisérnek 
minket bujdosásunkban. Segits, hogy a' szent elfogódás 
győzzőn meg minden zúgolódást, meUyel az élettitkok 
homályát kisértenők, 's győzzön meg minden lelket, 
hogy e' föld igy szép 's csak igy birja él az emberi 
sorsokat. Irtódzik hiszen az érzékiség minden kedvet
lenségtől akkor is, midőn könny-cseppeinken idvessé
get vásárolunk, 's édesen hajlik az öröm után, ha kár
hozatot rejt is az magában; - de te szent Atyánk e' 
botlásra tedd figyelmezökké ' gyermekeidet, és bölcsekké, 

, "ogy tudják megismerni az embereket, és meg ' ne csa
lattassanak ..• Segits alázatosságra, hogy el ne kevé
lyedjUnk javaiddal, megemlékezvén: hogya' boldogság 
e' földölI csak a' szivben lakik, a' külső fény irigységet 's 
ellenséget támaszt és talál... Látod te a' szivek titkát, 
's ismered az alázatosság alatt is' a' megelégedett lel
Iwt. l\legérted igy is háládatosságunkat. Fejtsd ki a' 
hitnek és bölcseségnek sugárait a' helytelen lünődések 
homályából, hogyszépitsék a' földet, az esztendők 
áldásai mellett. 

Tart-e soká boldogságunk e' földön Atyánk?! 
Lesz-e módunk többé a' most hanyatló napot köszön
teni?1 Nem tudjuk, mM sem' rémit a' sötétsélr, mert . l ,, ~ ~ 
olt IS: egyen az egy rövid éjszaka, vagy a' halál 
h?s~.zas ál~a - dicsőséged ragyog a' félelmes árnyékok 
küzott ; de szeretnénk teljes készülettel is lépni az 
örökké való szent földre' J' elentsd meg azért vMünket. 
N · ' " ? még IS I - megemésztene az ,a' nehéz szempillantat. 
Minden napunk ' haladása oda int. Segits tehát) úgy 
rendeznünk házunkat úgy imádkoznunk mintba többé 
fel nem viradnánk. 'S ha nem is - nyisd meg nekünk 
ama szent várost, hogya' bárány Jé.us/tak világossá
.gánál éljlInk az örök dicsőség malasztjával. De ha meg-

• 
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látandjuk a' napot , adj az éjszakában csendes nyugal
mat. A' beteg mellé rendelj érzékeny kezeket, mellyek 
alall enyhüljön a' fájdalom ... Ne legyenek kirekesztve 
kegyelmedböl , kik szab~dsá~~kat vesztve, bús zör
gésü lánczok között töltIk éjjelöket a' kin-helyeken. 
Bűnösök-e ök vagy ártatlanok, nem gondunk. Te tudod 
megitélni, 's itéld is. Bird bUnbánatra a' vétkest ~ -
béJ{elUrésre az ártatlant, hogy ez úton enyhilsék meg
únt életöke!. Nekünk 's ldk minket szeretnek - 's kik 
nem szeretnek is , adj jó éjszakát l. . . .. Amen. 

U. F. Szeretet és bizalom köt hozzád felséges Isten! ne 
engedd soha kihülni lelkünkhöl ez érzelmeket irántad 's RZ 

, emberek iránt sem, hogy törvényeidet örömmel töltsük be 
fel ebarátinkat pedig egymást boldogitni és véd~lmezni töre- I 

kedjünk. Amen. 

Szombaton reggel. 
, 

EnYésze!re hajlik tehát a' drága hét, melly olly sokat 
dolgozott, 's annyi áldást gyüjtött öszve II Kegyelem
nek Istene I csak egy hétre go'ndolva is, sok hálálni 
valója van a' halandónak, 's bánni valója ' is annak, 
Idt !únyasága megfosztott a' nyár örömétől , - 's elpa- ' 
zérlott . vagyonára bánva göndol vissza, midőn látja 
a' munkást, az előre nézőt naponR-ént gazdagodni, 
mig tartnak a: gyüjtésnek hetei. - Bóldog a' ki érti
az Urnak tanácsát 's beltölti kötelességeit ; mert elsi
etnek 8Z alkalmatos ágok - mint széMI űzött felleg 
a' szomj u föld felett~ - 's enyhület nélkül marad . aZ 
ingyenre sovárgó. 'S mi egyszer elmult, nem tér vissza; 
mint a' vizek lefolyt habjai ... Ki az idővel nem halad 
- örökre késve marad. Szent Atyánk I látjuk te szabtad 
ki a' napok kötelességeit; mert változhatatlan a' ter
mészet örök rende. Elkéselt ki tavaszi virányt most 
keres, midön már érit magot hullatnal, a' mezők füvei. 
Korán jött, ki őszi érit gyümölcsöt keres; mert 'még 
barnán ingnak a' falombok nem 'stlrgultak level!ii: .... 
Minden idő magával bozza 's elviszi sorsunk szeren
cséjét. Boldogok bát , kik munkássági napjaiJ,ból egyef 
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is el nem vesztenek. Munkálnak mig tart a' · nappal, 
/louy léo-yen édes éji nyugalmuk'. Takarnak nyárban , 
hogy ne

o 
legyen rettenetes a' tél únalma. Ifjuságukban 

meggazdagitjáll hanyatló korul,"t, földi bujdosásukban 
kincset gyUjtnek égi hazl\jokra. l\1inden fűszál, melly 
már magvát kirázta 's többé fel nem virul, - minden, 
barázda, melly beadta tartozását,. 's már kietlen ma
gányban hallgat egy új életnapig , intenek, hogy az 
időnek nincs visszatérő úta. - In~enek ezekre a' napok; 
de nem mindég figyelmezünk az intésre. Haladnak a' 
,szempillanatok; de mi elmaradunk, - szegényül a' földi, 
- szegényül az örök életre. .. 

. Szent Atyánk! ébreszd fel korán az érzéseiben . 
tévedezőt mig még ideje.· van nlegtérni és jót csele
kedni. Segits minket 's minden ' gyermekeidet, hogy 
vessünk frigyet" az· idővel, 's éljünk tanácsával. Ne 
legyünk vigasztalhatatlanok, lia nem enged az erőtetett 
vágyainkilak, ~ megemlék~zvén: ·hogy o' korán hullott 
gyümölcs nem jó izű, 's az ·.igy született állat nyo
morék; 'ezért várjuk mig az idő fontolva fejti ki sor
sunkat 's reményünket; legyünk azonban vigyázók is, . 
·nehogy·a' sebessen haladó esetek elmeritsenek. Figyel
~eztess egYIlZ'ersmind, Mgy ne gazdagság, vagj földi 
dICsöség le~en életünk ve7;lirszava, hanem országod 
terjed.ése : . hogy mint az idő hozza magával : érezzük 
hazánk, n'émzetünH>, és anyaszentegyházunk szükségeit, 

. 's llmelj~k bóldogságát, segi~siík IVt, szeretet és türe'
delep! kifejlését magán házaknál és . o' társaságban., . .. 

Segitsd' ,az, élet szükségei körül .fára~ozót is, hogy 
örök elbivatasát el ne téveszsze ' hanem a' mit , teszen 
jó ' lélekkel ' tegye , mint a' kinek' nem csak e' földön , 
de mennyben is van öröksége. E' magunk elhatározása 
ne csak akko~ lepjen meg, midőn kedvünk szerint 
folynak dolgamk, hanem akkor is midőn sirunk sor
sun~on, mint Jézus a' szent váro; pusztulásán... Igy 
nYUjtsd segedelmed szent Atyánk! hogy igyekezzünk, 
mig nem jőnek,el életünkre /I' szegénység nyomasztó 
gondjai , sem lelkünkre az elmaradás kedvetlensége 's 

• 

, 
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a' büntetö végitélet előfélelme .. . Legyen áld,lsod mun
I,ás népeden - irgalmad néped gyel·mekein. Ne bagyd 
jutal!l1azatlan hullani a' verejtéket, a' munkás homlo
káról. Segits e' hetet idvességesen végezni. lUinden 
szép kezdetnek - igazságos vállalatnak adj szép kime
nete)t, 's minthogy földi napjaink és heteink lejártáviII 
közeledik a' siron tuli nagy aratás: fogadj be minket 
is az örök mezőkre munkásQknak. Oda, hol .nap heve 
nem éget - verejték sem hull, hogy ott .. hűntelen ke
zekkel, égi zengedezés Mzt arathassuk jutalmát, Init 
itI alatl lelkünk számára vetettünk 1.. Amen . 

• 

U. F. AJegtanultuk az élettöl, hogy minden idönek meg 
van keserve, öröme és foglalatossága. 'Ezért esedezünk, sz. 
Islen I (oglalj el lelked által, hogy sem az 'elmultakért , sem 
a' jövendöért vétkesen ne epesszük magunkat, hanem telje
sifsük azokat, miket reánk biz tál , 's ajáljuk gondviselésedbe,' 
magunkat és minden sorsunkat Amen. . 

, , . 
• Szombaton estve . 

• 
• 

• 

közeledik a' nap egünk szélső határihóz, de' 
mi sietve jövénk elődbe nagy' Isten! - hogy adjunk 
hálát ez héli gondviselésed ért L .. Fogadd irgalomm~l, ' 
hozzád sietett gyermekeidet I.. JUnló napjaink és heteink 
úgy is siettetik életünk utóe5tvéjét; mellyen egyedül 
irgalma5ságo~ érzete adhat elszendel'lllésl... E" . 
nap alkonyán egy hét - terheitől men- . 
tődünk '5 orömeitől válunk 1$.' mező munkásai 
közelednek hajlékukhoz. Nem megnépesüJnlJk n' 
munkás napok alatt pnsztán állott helysége,k. ... Az _ éF~ 
deletet kereső puhult nép indul ki szobájából: kostolm 
a' hevét vesztett nap enyhitő levegőjét. Amazok b~
gyadva, ezek kéjelegve töltik el az est csendes óráit, 
de ne békételenkedjetek e' különbségért jámborok I Lá! 
az Isten titeket. Van jutalmazó élet 8' siron túl, mell y
ben a' különbségek megszünnek. •. Erre vonja figyel
mUnket a' nem soká elszenderülö félvilág felibe vonuló 
csillag-kárpit, mellyen Jézusunk igérete hangzik el: 

~ Az Im Atyám házában sok hajléko" vml1lak - , 1i9GY 
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milldenel, megrórjanel, ... líegyelemnek Alyja luílaét·
z'lllel tekintünk vissza elenyészeIt helünkre. Jóstlgodat 
hirdeti az ... Borzadás nélkül pillantunk sorsunk jöven
dőjébe: idvezítő ' kegyelmedet tünteti- fel a' sírol, éjsza
l,újábóL HiUel I,özeledünk a' nagy pillanathoz, mellyen 
minden idők és népeI, gyermekei - földi hajiékukal 
felcserélik az örök hazával , mellyben sol. !t(!jlékok va1!
llUk, Hol lészen ez, 's az ég mellyil, része fog utosó 
szállást adni annyi századok szUlötteinek - nem gon
dunk: hiszszük, hogy dicsőséged vészi azt körül, 's az 
az ország igazság hazája lészen. Kimaradnak onnan a' 
földi különbségek jegyei: fény, hatalom és kevélység 
czimzetei. Csak az erény fér he oda, az idvességért 
epedőkke!. 01.\ egy hit, ' egy remény - egy akol 's egy 
pásztor lészen. Imádunk szent Atyánk!' hogy szent fiad 
,iltal felfedeztél orsz,lgod ' titkaiból is annyit, mennyit 
halandó értelem birhat. IGfejtetted hitünket, hogya' 
földi különbs,égek és terhek között tántorgás nélkiil 
lépdeljünk az örök haza felé. Bi~tositottál, hogy azokra 
is, kiKnek a' föld keveset adott - gazdag aratás vár 
ott fenn a' csillag-mezőkön, ba höven vetetlek iti 
"'att lelkök ~ámára . .. 

Nagy Islen! ha vannak pillanataink , mellyeken e' 
gondolatok elhagytak - fedezd el irgalmaddal , midőn 
földi . pályafutásllnk · hozzád jlllandunk: adj 
csendes szállást az Ez eszméietei őrizd meg 
lelkünkben, hogy semmi sors el ne té-
vesszen. E' nagy út gyözd meg lelkeddel, 
hogy e' föld levegöje hidegebb, hogy sem az erény 
III gyümölcsét t.eremhesse. El kell ilt hnllani virágainak, 
ma~vainak; de ,gylimölcsét öl'ök napfény édeli a' men
nyet Kanahánban: hogy e' hit, megint · annak tudása: 
hogy biineink is elItisérnek az örölt igazság ilélőszéke 
eleibe, 's megszégycnitnek _ lartózlassanak le n' ve
szedelem útairól; könnyilsól, a' darabos plilyát, 's ad
janak helyet a' megdicsöiillek seregében. _ Tiiredelmed 
nagy titkál , mellyel ,,' j.\mbort és <Tonoszt, egyiill szen
veded ez életben, fejtsd rel hitün'hen , hogy lássul" 
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mí llént csak s' sírIg leszen ez igy, ott érni kezd oz 
öröJlkévalóslÍg aratása, mellyen az ég angyalai egybe
gyi/jUk a' botrdnkozdsokat, az örök tüzre, a' tiszta 
ga/;ortdt a' ltalhatatlansdg csüréhe . 

Addig pedig áldásaiddal szépitsd földi életünket, 
hogy szép érzések közt fussuk meg pályánkat , hogy 
higyjék el minden gyermekeid, miként számán vannak 

• élölted elhullott verejték-cseppjeink - hogy megjutal
mazzad. A' bekövetkezendö éjen adj enyhiiletet., hogy 

· héti törödésünkböl kiújulva viradjunk szent napodra.-

• 

A' szegénynek rendeld kj e' napra is utolsó falatját, 
. hogy ~orsával 's az emberekkel megbékiilve Jiajtsa le 
fejét. ... A' betegnek viraszlásban fáradt szemeire hozz 
édes álmot- szivébe hitet, 's béketürés lelkét. A' ki 
mást megcsalt; sokat kivánva vagy keveset .fizetve; 
el'öszakot tett nyilván, vagy rejtett útakon: döbbentsd 
Ilieg, hogy tegyen .eleget · a' megsértettnek , nehogy 
amaz elkeseredve; ö pedig bünhödt lélekkel feküdjenek . 
le, 's egyiknek se legyen nyugalma; hanem érezz ék 
a' megbékél\és és megbocsátás örömét még 'e' nap 
utó-perczeiÍÍ 's álmaikon is. - Uram bizvdst könyör
günk - hallgass meg...... Amen . 

. U. F. Az élet elsietö napjai életünk végestvéjére vezeték 
figyellllünket, öröklélü Isten I szentelj be hiveid' seregébe, 
hogy midőn a' földön utosó estvénkre jutandunk, bizonyosok 
legyünk, hogy az égi nagy . aratásra fogurk onnan felvi
radni. Amen. 
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