
~Il jöj IU,dom, hogy 1l('Jkiilcd senki scm 
ud !oCIll Jó, M'II! holdog h'nni, En 'ól 

T
dom , hogy "zt'rcllli h. c_~ak az IlU: akh·'t~ 

e szcrels7.. ' • I 

Kezedbe aj:inlolll lelkemet " 
lesd !1H',S It's lcmt' l, úldd Illcg remén P~i:~Il · 
és kt'sZJh; nekelll illő helyeI a Te ~lf"e7~ 
~ereg~!>e~l., hogy elhcssck hékess~gben ill 
es a JO\'O eleibCI). .\mcll 

SZÁLLJ ISTENllEZ 
\"yiljOJl !ljknd hö itlllíra 
.. ,~ áldott nUll mosolynrll 
Fénye árndj felln és alai. 
(.:11'1, üröm, l!lilH fakad. 
<;>h j~j II rcg!; ór{ljé.bnn 
:-izállj Istenhez h6 im6bnn ! 

I~b~edj , ébredj (lj erőn'l 
.\~')1 (I h:lr:ullj ébren töre. 
~I.t.ö\ szerel e! ár:u1 SZt-. 
Ku;rl Ul. ujk illl{,rn k~1. 
0\,1' Icgycn "I!é~z szived 
. ~hl az egei. áld Istened! 

• 

IMÁDSAGOK , 

AZ I~ LE'I' ÚTAIN. 

'l'cml)lomha lUcIléskor. 

BúJát :tdok neked szerető jó AtyÍlIII. 
mcunybéli I ... ten, hogy aTc templomod
ban iIllÍld~ :'I s ra leborul halok. Imúmba ,·c· 
g:yü)ö sóhajom könnyltse meg keblem tN
heil ; az orgona szelid hangju oszlassa azo
kat a neh éz gondokat, I1wlyek az élethen 
mindig: nyomon kísérliek. 

\'ajha itt az öröm deriije és éll('lő mo· 
)jolya föh-id{lIl1ílana és megnyugta Ina nl>
ban nz öl·ök igllzsílgbnll, hogy akik Téged 
szeretllek , azoknak mindenek javukra 
szolgálnak. 

Engedd kegyelmes jó IsteneIH, hogy 
ebben az órúban lelkemet szentelhessem fl 

magasztos gondolatoknak- Engedd, hogy 
igéd varúzsa alall szíliljon lelkem föl n 
magasba, hol ll. Te lelked liIkait megismer· 
heti. Engedd, hogy itt kerülje cl szíveme! 
minden rosSz érzés, harag, vád és gyúlölet . 

Adjad jó .\tyíun, hogy vala~ninl én 
megbocsátom mindenkinek , anllt vételt 
elle neIll , Ilgy nekem i~ bocsá ... son mes 

• 
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mindenki. .\djad , ho~O' ill II _~;o; t'lll loJondu
talok közöl! l'rősüdjck meg Hkaralom ,I 
jóra, a szépn' {-, ~zelllr(' . s íg:y le~ycll CI. 
;.7. óra űd"ö, .... égclll rc, lelkem épiilésl!cc. 
Hillel (·s bizlIlolUmnl k{'rlek, ügy amint 
mesterem , II Ic .... 7.CIII fiud, n Jézus Krisztu,> 
tanítoll. Oh ha llgw'Is meg. Amen. 

VaSl'irnapl Imll II templomball. 

Szólj Uram, mel'l hallj:. II Tc szolgád! 
ig)' felelt eg~'koroll ft Tc ifjú pr6fétád, oh 
m Cllnybé li biik .. e",l>j.( kiapadhatatlan fol' 
rÍlsa. I~ II is h:llloll:un :. hf"ó hUnlllgol , szi
\'c ln érzelmei mcgilradtak .~ elődbe jöttem, 
ahol Tc Illcgh:lllgatod az 1o1l szómat hllr
mil:r gyenge és eriíllen ho az. Szólj Uram, 
t:·s érlesd Illeg velem vl-tkcimcl is, llmelyek
kel Tl>gcdt'1 és II '1'(' h ' l'l'mhn(onyeidt'l mcg· 
húnlollalll. 

Ezen a szen t Ilapon érzelmeim meg 
tbztulnak, szemem vil:'lgosabhan lúl S 1;\ 

I(m meglúl Téged is, és megérti szent aka 
ratod intései!. 

Oh milyen végtelen az II bőlc!o,cS.sl'g, 
Alv{lIlk, IUcllvcl kürülveHcd e viláNot !' 

ahiJIIII a legparúnyibb teremtményt il. lIil 

1.\1.\ Bs_IliO" 

6' 
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dulgokról, :lrut'lyckel r ;tlll biztáJ, kérlek 
mosl bocsúsd meg Itl'kelll és udd meg azt. 
:unil g-yöngl' I('re lll l lllén~' ('d kérni Iem tud , 
tlwg. 

S7.eres:, engemel én édes jó Atyiru, 
IlI crl a sZl' rctet 1I'II<' IIelc annyira áldó és 
lllagaS1. laló. SZl' ress engemet, meri vala. 
h:i nyszor ~ I' zem a1.1 is, hogy nincsen na. 
gyobb boldogság :\nlllH a békességnél, 
:ullely ot kebelben ho no l. Légy velem e 
~zel1t napon, hogy az t !lem csak én, hanem 
minden eJl )Jé illl Te néked szentelhessl'k . 
hogy boldog it\':l boldog lehessek so ne I 't'~ 
ted jem, hogy jobb egy !lap T e veled , mint
'<' Ill ('Z('( nélkü led. 

htenem á ldj Illcg és tarts mt"g lesll, 
h·lki hí'kC'ss{>gbC'll , most és mind öröJr.kt1-. 

Amen. 

Konfirmációkor. 

. Régóta gyiij lögetc m a hit virágait s 
IHlC mil koszorúha m1.ve bemutatom e161-
tcd szerető jó Atyá m! Ifjú vagyok még 
erőm is ifjú s gyönge. dc tiszta kebelem s 
11(I1I1(I"ell í'rez II szíve III , ezérl tápiAI ft re-

IMAIlSAGQK 

Illény, hogy Tc, édes jó .\ tyúm , megérted 
szavamat s ked vesen veszed azt is, amil 
neked clsö 1.senge gyan{tn t nyújtha lok. 

En elll szerető jó At ylím, hogy testem 
és lelkem sorsa a Te kezedben \'tUl éjjel 
cs na ppa l egyarán t, éppen azért jól esik 
lelkemnek, hogy Illegt anulhat l:lm, hogy II 

Te bölcs gondviselésed örködik fö lölt em 
i ... , mint m inden teremtményed fölölt . Te 
jó lsten nemcsak , hogy megteremtetted 
ezt a szép, dicső vil t'tgot, hanem be i ~ 'lé
pesítcll ed :t zt :I teremtm ények miiliói,'al. 
:\ linden iitl , lI hovÍI a szem tekini , éleI. sZl'P' 
.~cS és rend mutatkozik , melynek látÍllt:l 
hiliilra bu zdít ja az l'mberl. Dc mennyivf'1 
lübb okunk va n a hill;l ra , ha megtekinl 
jük mag:11 :IZ ember t. ak ii II magadého1. 
ha sonló lélekkel á ldo Ititi meg. 

Ebben :lZ órába n különösen a Te IcU
rClllckehb lercmtmcnvedról, II Jézus I\ri ,z
Imról emlékezem mcS, a kit fiaddá fogad . 
If tI cs lelked erejével annyira mcgílldollltl, 
hogy hozzá hasonl ó több nem l a I Íl ltatol~ . 
MegtanuII a m már én is jó Atyám,. h~.g~ ~.l" 
zus Krisztn s mennyit küzdött , nelkulozolt 
és szenvedell azért , hogy 1\ t évelygő embe-



r~k('~ 11 jó ,Lilr:! l éril~e é~ llIeglaníl)o~t iga 
Z:lI! ISI~lcrlll T~gcd('1. ~zerc lö jó Atyánkat. 
I~ros \,:ll{'" lu'\'.1i keblemcl, hogy én is be
Il'phessck az (i 1:111 íh';'lIlya i és kö,'elői köz ; 
"ajha az ö útain F,r~'a megérdemelné~~ 
\'alaha. hogy rólam is ('hnolldj:'l, amit n 
~cgyt's. ;\l:iri.Ílról mondotl: ~1:iria pedig II 

Jobb. Tl'szl \'lIlaszlolla ... , ':lj ha én is áldo-
7.~tke~z lehetnék, t'lclel~1 folyamún, hogy 
l),l~mlkor kész sz ,\' \'cl "Igyem nz olajat I~l 

h:1J~10Z, I~og:,' m~glll o",s:llll azokal. Vnjha 
rllgemet lS annyira megerősítene II lél ek 
hogy midün a szegé nyt s a sz:íikölködöl lú: 
I,om, segílsck rajta készséggel s cgyház~un. 
~'rt s yall:150mérl hozzak mcg bármilyen 
aldozalot IS. . 

. ~lIzl-lón kérlek Atytim, légy engemet 
1l1l'~lo ta gjú,"ú egyházamnak s egyszer
'l~lInd ha~s al e szen t pillanat komolys"l
gava1, hogy mostantól kezdve vetkezzc~n 
I~ :1 gyer.mck hcz illő dolgoka I ~ ('Ijek asze
; 1111: alllln t tanH tattam, Adjad mindcll
.Iato blel!, hogy !->oha ne feledkezzem el 
.,r~ól a sz~p C~ nemes föladairól, amelyel 
el~mb~, nunl gyönge leli ll\' ('k~be líiztéJ' ' I 
,>71\' !I~,'''' '<f", . - . , .. sa eH ro , artnll:lllsúg{lról, a jú-

.. 

!->úgról, a szeretetröl és II békességes lii

I,esröl. 
Oh jó Atyúm, milyen boldog lehel. aki 

mindezeket híven megtartja , mennyi öriim 
kl:icrhcli annak (-IctCI! Erre az örömre, 
ilyen boldogsúgra v('gyik az én szívem is 
mostantól kezdve mindörökki'. 

Tc neked köszönöm. hogy fülébrer.z
lelt ed bennem czl az (-rzl-st, Te neked kö
szono m , hogy nekem adtúl jó szülőket , 
bölcs tanítókat és példaadó mestert, akik 
elvezetlek a hit forrÍlsúhoz s II jó cseleke
detek virágos kertjéhe7,. 

Te néked köszö n0111 jó szüleim, tesl 
"éreim, rokonaim , barútaim és lelkipász
loraim szeretetét. Te né-ked köszönöm a 
boldog érzést, mel)' áthatja valómat. Te né
ked köszönöm, hogy t"lctemnek e magasz-
los pillanatával boldogg(1 leltek mind~1-O~, 
:Ikik engemet szeretnek. Te neke~ kOS70-
nöm, hogya Jézus szent "aesorúJ~bal~ é!
hettem és t'-rc7.hetlem a hii tanU\'any oro' 
m(ot l'S :l llIe~lcr {ddó sóhajúl. 

Aldlak és nUlgaszlallak mind cZl'kl'rt 
ellem minden idejében. Amen , 



·\II)U inlliju, midőn ~~f-rlUck konfl .. w6J. 

Te,.c llllÜ jó . \I~'ÚIII .. \ nya i szí\"('nllleL 
,wgS ünnepe , ran ma . Orii m h alja ú l keh -
1l' lll el, lil ivel IIwglorlem , h ogy syermek e m 
hih:,.ü l \'a ll :', ,>1 Imi te nni, ill n !-:yüle kcze t 
diH!. Olya n Ö, mint n ny iló virág a ta· 
\ :I'Z kezdetén , iide, kedves, ~ze l id és le lve 
I'('mé ny~cggel. Lelke m eggazdagod o tt !'ozt'1l1 
dll löaid b ml'l'e tí'vel , ~z i"e m eglelt az 
ún 'aC'>ura 111 agm,z lo !'o ha l ~lsá nak örö · 
mé\'cl, T:írs<l i\' ,,1 egyli ll ú gy {t il o lt a z ur· 
a);zla la m ell ett , mint az al1l{y~ll screg II T e 
t'Si széked köd i! , Ok is véd ö i leszn ek n 
l'gyh :lznak, hirde t ő i II hitn ek , 

• Anya i kö lcl m c inllwk Cl:(yi k r észe ime 
llI ar m eg van va I6 !\u t\' :I , Gyermek e m egy 
lépi-s i megle tt már az é le t útain , Oh vajha 
IlI t'glarlallú a zt a fogadfls l , nm elyet előllcd 
'>Zt'n l \'a\lú);:! \·t'odelm t'l'e l's szerel("lt~rc 1'0-
g-ado ll , Oh va jha sze l'e lni ludná llill golón 
az édes ha zá t is, 

Jó .\I yám l T edd boldogg:', ö t hitéb en, 
?u"zgó\'{1 az egyh:'lzban , most és minde n 
Idob(>II , ~ml'n , 

IM,\osAGOI\ " 
'I'üllul{, Idny imádsága. 

t n hlel1 (>1l1, jó Alyú lI1 , Tc megvililgi
tod :-lldó napoddal az egi'sz földe l, fénnyel 
úl'u ,>zlod e l a c,>iIlagok a t , T c gondoskodol 
a s zorgahnas m{>h rOl és az éneklü m adár
rúl , T c fala l.szlOd a b imbót virággii , Te hal· 
mo1.Od e l gyümölccsel a fa ágá t és gyönyö
l'Íiscggel uz emher szivét. ;\1időn ezeket cl
g:ondolom , előmbe Iflruln ak azok a szép vi
r:'lgok , a léle k v irúg<li , melyekkel csak 
minket , embl'rj,;yerm eke idet, njálldékozlill 
meg, Ime én, a Ic gyarló leányod a le", 
k CJll fö lékesHl>sél'c v:'lgyakozom , a t\!thls 
,; kességeirc, Ohnjtan.tk betekinteni a tudás 
na gy és titkos b irodahnilba, szel'l' tném 
megis m e rn i a zoka t a lelki kincs~k~ l , mc
Iyek et ;l ludósok és II hölcsek k_, ~nrt~k a 
mi sZ(II11Unkl'fI, Hégen n Indás faja 1,lh'fI 
volt a llill'cge szerinl , ma nyil va "un elöt
tünk is a n agy könyv, m elybiil :111 ~ I.e l szn· 
h:i lya, igazsága , t ö~véJlY(>, a na gy "Il ag sok· 
fé le v iszonva lll egulll crh l'I/), 

Kérlek' szere tő Atyám , erősítsed gyölI. 
I-(e elm ém el, h ogya tudnivalókat befogad
hassa , C' ngedd , h ogy ism ('r etemel gyaraplt . 
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11iI~,am .~ !'zzcJ i~ közelebb jussak a Tc böl
e'>l"''!'Í'/.Wd fOl'n'tsúhoz és IlI l'glallllljUl11, hor;y 
lIt:tkiiled mi srnrlók \'ug)'llllk. homályban 
holyolIHlIllk i'\ :I bnboJla Ii-vedé'!'ci , II ludal 
lall .. :íl-( ürn:'nyci cJnycléssc l fenyege tnek. 

1~ 1l ... zerclném I{tlni ti'lzlán az igal. .. á
gol , l'n óhajlolll lIlegbmcrni II világ tö rvé
nyeit. hogy azokból is ismerhesselek té
ged . A multak cllcm(:nyci vonzanak. a tár
sadalom , r{lltoznlai rúm is vonatkoznak. 
bölcs gondviselő blclI, lehelj ('Imémb" 
li .. zlH i'rlclmet. helye .. IIlcgflélésl és 131'ló., 
c'mlékezésl. 

huúdkoz\':1 kérlt.>k, hnllgnss mcg. 
Amen . 

1111ünk védölért. 

.Ió Alyúm! Idó és örökkévalÓ.o;ú g h
It"w! E .. zen 1 hajlékban rölújul emlékem
IWIl a múlt i dők képe. Azok a falak, az a 
~zószl; k , az Llra<'ztnln {>s minden , ami ill 
\:111. búnnilycn cgy-"zcríi h , oly szép. oly 
maga ... ztos cmlt"kkcl "nn kőrütöle)vel .'iin
d~n p~r.:\llyi kis dolog az ősök dicsőségét 
IlI rdcll Iti. Mellnyit küzdöttek és m ennyit 

!'!zcn"pdtek ök , hogy LlIcg tart.,úk nekünk 
ezt uz c!-lyszerii hit e l! :\ Ieg ~zl-gyeJlI és meg
,"etési is h:lIly ... .lOr kelleti ~ze ll\'cdniök! Dl" 
lik nem !anklldtak cl .,ClI1mincmű \'Cl.zcde
h'mbell. Ök 1l\('gtarloll:'lk c., hítlruh:lgytúk 
nekünk üriik..,égiil szent vlIllíl.,unkal i· ... all
Ilak minden :Hdúl.:'It. 

Kinpk kÖ..,zü nhcljiik ezt. ha nem :\e
ked. ö rök hatalom, nki úttekillted az idöt 
es az envészetel ; akinek gondolatában 
benne VlIll ' nlinden bölcseség; .Ikinek ir.lü· 
kedéseit Helll gúlolhalja mea; ~ell1miféle 
emberi szándék? 

Köszönet , húlú .., k<.i .;;r.iincl ~eked a 
hitéri l's a lelki boldog.,ág!'.-' I{i;szőnl'i 
azért II szell cmél"l, amely crüL ado ti pS 

azért is, anH'ly kh'l.'zt'lell llZ éjtszak úból 11 

nnppalra. . ... 
E ngedd Illeg jú ,\tyíun , hogy ;I~ osok 

lWgy szell c m c ha sson úl engem~t I~, ,:n
"edd hog'- júrhassak nyomdoka.lkon. En
~edd ' Illeg ' hog\' ..,zc llemőkkcJ énntkczzelll 
ill t'!'! I:n;uljak !Ülük (.ldoZI~i minde.nl-.rl. 
:lmi II lelki {-\elrc {os hold(1j.! ... agr:l~ tarlozl~. 
Eu!-(cdd meg. hO"Y hár I-lyöng~ 110 ~a.~yo , 
Idlcssck erüs hilíí é3 úld'l"mlkcu SZIVU, 



Ji! Aly:'t m ! Tn rl MI IIlcg hitcmct, tartsd 
I1Jeg azt a szaba dságot. amelyben e hH 
gazdagon vi rágz ik és tá plá ló gyi.imölcsöl 
terem. .4.ldj meg Iclki boldogságglll és hil
Imzgósúgglll lllosl és egész életemben. Szent 
fiad a Jézus l1e",.",be l1 k{>rJek hall gass me". 

i\m(;n 

Szerető jó Atyám ! ~zt:nt templomodba 
jöllem. Tc lillod a z é l1 sziveme t, ismered 
\'r tel memel. Te látod , hogy az én elmém 
;.;yenge, az én ta pasztalat om csekély. Előt · 
tcm ti jövö csa k egy titkos sejtele m, elötted 
nyilvún v:m a j ii "~'í {'s a III III I. El őtt ed nincs 
litok ~elll l'g(' Il , se lll fü ldöll . 

Jó Atyá m, szívemből a biZlllnm szav;li 
.,zidlnak fe léd . A gyönge le{Jny aggódva 
ki! rdezi , \'ujjon ncm ' hi bázott .e atyai jósá
god ellen ? V:tjjon nem bántotta -c me~ 
azokat , akik öt szeretik ? Vajjon szereti · e 
oly híven öke t, ami nt szer etnie kell . 

Erezern ég i Alya, mily igazán forrú 
az anyai szerelet. Látom , hogy a z ts :\1-
dott szivt' mindig é rc t"t em a ggódik . Ri-

I MÁI)SÁGOK. -
/.Olly-bi zony II Icnt-:c l' sc m Il'IH'I 1l1élyebb, 
mint az a nya i sziv érzelme, a forrás " ize 
!oem lehet tisz tább, mini az a nyai szil' 
!ozere tete. Itt a Te ég i vilúgosságodba ll 
meg ta nulok lá tn i, itt mege rősöd ~k benncn~ 
az a hit , hogy Tc ul únad az edes a ny.u 
szi\' az, am ely re teljes bizalo mmal tá· 
maszkodh a tik a leá ny. Ö b izon nyal mct,;· 
ér ti szívem aggoda lma it s elmém gondj:lil. 

Köszönö m Is tenem, hogy ehben :1 

gundoh\ tba n megerösil elt ez a pillanat 
I,üszönö m, hog y e szent hely bé~és. nyu· 
goda lma v isszaadta az én keblemct IS. 

~fennyi á ldással ha lmozlAl .. cl l s ~~
nem ! A gondos jó apa, a szereto tesiH ' 
.. ck , a híiséges barátok , mind oly , ked \·(>.~ 
ajúndékai életemnek , kikkel én Illar an) : 
nyiszor volta m bo ldog és az fogok l,enm 
ez utún is, ha Tc Al y{un úgy akarod .. SZI'I~ ~ 
célok lebegnek a z én élelem chi ll . I S ... ~l) 
Atyám ! ~1inden erö mmel a~~a Ig~ c~
.\zem. hog" teljes-íthcssem kotel.esse~I.' ~' 
mct. :\linden gondola tom .arra Irán) ~(: 
hogy m {>ltó legyek a Te atyai szereteted . 
:lZ embe rek jóindulatMa és sze retetére. 
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Leány fohúZ8. 

. "ú J.slcn~m ! lIogy Te jó vagy. azl t;n 
I'rezent ,Ig-azan. meri én csak benned hi. 
lom. t-;rezem, hogy szivem nem lahil 
nyugtot. El'elem, hogy sziintelenül kúr . 
lIyf'1. egy I;ondolal, mely elűzi ti sziv nni
;.:a llll<Í1. Ez a g~'erlllekcs sziv tÍgy rél, ':'RY 
aggód.ik , mintha nszély renyegelné. 

\ olt nekem örömem, voll boldog.!lIí 
,",0111. "osl i .. holdul; vag)'ok ,ro, de mét(
'l'lll le ljesen. ~Icrl Ilem elég a szivnek. 
hogy nagyo ll ,zerel. kell , hogy li is SlI'· 
n' ll essék . 

Oh h :'1 én ;lll biztosan ludnám. Oh ha 
l'ngcmct arról valnki egészen meggyöllle, 
úgy. hogy többé ne legyen kélelkedé~ .. m! 
.\kkor múr ignzán boldog lennék. 

1101.\ \)!'iM,OK •• 
lI ogy i ~ Icllf' ...... ' 1l hold ol4 ~HY leim)', oh 

j·gi jó .\I ya. hi ... u'n cz a vi iiig olyan na-
;,:yoll tiloklelje ... :\1:1 mcglfllllnk egy éck" 
mo:-.olyl, hallunk .. ok édes szól, h izelkr-<) ,j 
h:l llgOI. Dr h o lll:lP, midőn fö lt:hl'ed ii nk . 
c!>:tk azt lud jllk , h ogy ~zívünk sa jog, milli 
ha valaki m egbímio lla voln:l , CSHk azl 
l> rezz ük , hogy nincse n kö rülölliink senki. 
" h ogy az az éd es 111 0:-.01y mosl miu' lI e"e
I{'<ii ~llnn~'a l vegylilvc. 

Velem is sokszor így voll mÍlr ! C .. ak 
:I szivem tudja , csak könnyeim sz{nn :1 
mondhatn:'! I1wg , 1Ilr-l\nyit szenvedtelll t~ 1I 

1Il:'l r. 
:\lo!>t i .. nlt'- t a remé nység aran:ysug:l

rál látom. :\Ios t i ~ llI é l úgy (- rzem, minIlIll 
l-inn sül ö lI volnn a holdogsllg napja, fh> 
nem bizom benne, nincs bÍllors{lgolll d. 
Avagy mil i .. legye k ? El higyjem -e mind· 
azl , amit a s7.:Ivnk mondanak ? Hig)'jel:-(' 
a szemnek. me '" oly i'dese n lekint r(un '? 
A k l-znek , mcl;' o l ~' hnr:'ll sÍlgosn ll nY(11 
fe lé m . . ..... 

Jó Is len! Elelem sorsa, egesz Jo\'l)lI1-
mindenem a itó l függ , ,Imi 1110s1 fog kö,'el· 
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kelni. Ha újból IIH't;c~alódom, ha i),lIIcl el. 
fordul tölem il szerencse, Illi lesz akkor 
velem? EI nem képzeJhelC'1lI Ehből a IIj· 

zonytaJnnsHghól ki \"cz<,1 ki cngellll'l? 
Senki, csak Te jó Is len. If(.zzád rejtőzöl! 
el gyönge Icftn)'odnak lcszketö sZÍ\-e. 
IU('rl csuk atyai jósflgodb\lIl bízik igazúll. 
Oh mil\' hálás tudnék len ni , {·s mih-en hü· 

" . 
!.c.ges! Oh hlinyszor ~lld .. nílJn a nap folyn
mában , (>~CSZ életcmhC'1I II Tc szent Heve
det. Jó I'llell, ki olyan búlcs, oly gazd;1~, 

oly nagy, oly hatalmas vagy, aki ludod 
mikor rnkad a rózsabimbó, mikor her
\':ll cl a mezei liliom, 'lki ludod mit (orez 
:l madlir, lllidőn dalt z~tlgcdez , ludod Illi 
({lj agerlének, midön sirva sohajtol., Tc 
ludod azl is, mit !'cjt nL. C'mberek szive. 
Jöjj édes Alyiun közelembe I!S add lud
tonna , hogy nincs miért aggc'idnom, IIlI~rt 

az igaz szeretet nem fog meg:csalódui! f::n 
bi7.01ll a Te szerete tedben , én bizom bteni 
jó voltodban s hiszem, hogy boldogsúgol 
nyerek, mert Te boldogg;i. leszed a híisé
ges s2.Ívet! Köszönöm II "ígasztalftst , II 

megnyugv{lst és a csimdess~"et Amen. 

.. 
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.Jegyes imáds ligu. 

Szere let rorr:ba . jó Atyúm! IllJúdsag 
jő ajkamnl . Téged :Hdlak. mert úgy ~rczi 
~úvelll , hogy :lZ a holdog~ilg, 1l11'lI ycl tne~ 
vall te lve, Tőled ~zilflnalotl. A Te AI~'al 
"ondviselésed n övelI. c rtJsítcll, vmig ki c 
cs iny vollal11 . Jósi,god :1{II~t nekl'lll alI a 
kedves férfi I. :lki most múr j':gycsem. Egy 
C"~Sl életre eljcl:l'yeztél neki és öt is én· 
n~kem . EIl'I('111 jŐ\'őjét 3l Cwhez fűzI ed, 
gyönge k:lromnak :11. övCi !oegílűi.il. n: .. det · 
Illeziiiil adtad . 

Bizonytnlan a jlivö lIliltd kclIÖI~k clt:", 
dc :t szív('lllhen h"tugoló sze re tel blllorsag · 
ga t tekint búrIllily ~o r.) clébe. A szere l~1 
azza l bíz ta !. hogy az ö oldala mell ell en 
mindellrc kl'pc.) Ic!>zek. Erette me.g fogu~ 
te lllli mind t:> lll. lia egyko r bett:>gst:'g él'lll.!, 
mily híVf'll :'q)otniun , mily ébe ren gOlH.h.,,;
núm ! I~ n csak éretle (' rezek , csak rob 
gond olkozo m. 

Előttem :",!lall:1k múr azok ti bol~o)g 
napok , mikor \"er~enyezll i fogunk :Izert: 
hOl' \" mrlyik tud liibh kedves dolgot tenn~ 

O. . ... • dd" "s menil\'1 a mlis ikérl. c.s Ó. II lIla r e 19 t ' -

l(e(h ·el; .. t"g~{' 1 h:1lmo7.011 pI! , 


