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lök viseicm rt gyiiszruhtil, Imám l~rcttök
fOl! szólni, szlvcm érettük fog ltóhajloznJ.
llitC'1ll :lzt I:milju, hogy a jó, ft tiszta.
:1 szelid lelkek fölmennek hozzad IIZ (·gbe.
Oh AlyúlIl, Te tudod, mily jók, mily ked,·C'ltek voltak az én gyermekeim. ,\linlhn olt
E.tll{llll ökel el6l1ed, körülted ég urll, lsten.
Mintha angyali dalukal hallnnúm. Mintha
oli illlúdk()7LI;'IIl~k elölit ti i'lsszekulesult
k ~ 1.Zt:'I!
Imádkozllltok kedves gyermekeim, li
múr boldogok vngytok. Euekeljctek, lile·
kel földi gond IHÍIr tübbé nem gyótör. ~fi·
kur, oh mikor jutok én is hozzátok'! Mikor
leszek mélló crre lIZ égi dicső boldugsó.gm'
Clelem tiétek lesz nlindig czután is,
Ti vagylok megvigaszllllóim
Atyúm, jó lsten, megenyhül! már sd' '- l-aJ sajgó sebe. NyugalOlll, l'Si béke suUI
SZI\'tmre. Hála néked ezérl. K\'l'lek ne
hagyj el engemet és n e engedj cl magadtól,
nH'rl igy talán cl\'iselhctl\v{' ,'á!i~ silll~1I
...chelll mély fájdnllllll ..\ J{oZIIS lIe\'l'ben kl)'
lIyiirgök. Amen.
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Temetés uliu.
Mindenható {os örökéltii lsten .\ föh!
nehéz görongyei ellaknrt{lk már dnigll ha·
lottalllat. 011 marad a sirban , 011 .1 ha·
lottak szomorú társasílgúball! Ures IcU a
hajlék ~s II szln'lll fújó , beteg, elhagyotl.
l10uúd fordulok , Téged kereslek föl. Oly
nagy il Tc jóságod, oly {'sod:l'I a kegyel.
med , melyet megmutatt.i1 a hősök életé·
hen, hogy mind ~lZl~rl hÍlIM adok néked.
;\Iiodazok a hős ~s billor emberek , akik
illlkcul víd:lszlollák fl halált inkább, mint·
scm fölialdozzúk :lZ igazságot , dicső p{oldát
mulatnak arra , ho!-(y mtl-~ a halálhan is
lehel boldogság.
Megem!{OkezéscllI c pillanatban llZ :'II·
dolt Jt~ZUS dicső p{OhJíljúról. Ű elkeriilhelte
,"0Ina :\ haláli . de inkább vágyolt hozzild,
ha fl hal!d úrtm is. mintsem h(Jg~' nu.·~I:I 
gadja az ig:l1s!lgol.
Dic\t-';rclll {'s magaszlnlolll mlgy 11(',·('cici ~ nagy o.'s magasztos p(oldáké~I:. a sze.I~1
pl'ófctákért {os apostolokért, Jutunk h ·
dbiérl. Hálaadá!lSnt könyörgök , hogy cl hi·
"ozoll ked\'esemnek adj het~' cl orszáffod ·
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han ti jó,k, igazak (os úldollak között, enHem pedig "~1.('ss igaz ösvényeiden hogy

lIlajd én is mHtó lehessek arra, hogy vele
lallll,kozz:l1lI :t dicső lelkek líu·sas{IRlíban.
\ Jt'zus n('\,{>lwII k{·r!ek. Ámen.

Boldogok ahaloltak.
Sírjunk.e 1lIt-,;. hOll)' lIl(u nCIn vag) ill,
Sírjunk.e. hogy lelked e1sdlltl

"un),;á\! hú, "olt, nng yok kinjaid ,
:'\~UIlOtll t'S boldo", \'lllCr tc már.

:'lUfT!

~okOlCjunk

jnjt és bAn:lloll

Tili ,'lI!!Y Te hfr('l'lI, lnjgó tengeren.
Ftlld""lIl, bánai li-gcd clhngyoll,
Sajklitl könn yehh Illár 1Il'1Il lehel.
•

S1.('L1\ l\t)'ád uúHl, hnllod II $löt,

Oly .'>tcJid, éurs, hiln követed·
Kih('~d alt

Mdút , :I bI1,1:1161,
I\ii7.Öttiink .:-Illeti már IlI'Ill lehet.

lIo1uollult 1I'lk('d h{·kt- illfn,
,\nlC~'alok dnh! im iid\'f.zül.
El=i.·k knra (·lüdhe IIItI l' •
U:lllnl ':'s hi! ti)bb 1It'1JI gyötör.
Mi~rl

hat ,[munk, lI102rt II .úhnj?
1>oldol<;.;1\ lettél. IIJ: éllbe renn!
~ekrlnk maradt nt utolsó jaj,
lb1:_1. khI hM II ~"ii71'1('m~

oa
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Árva Imája.
Edes Istenem, Atyám , Te vagy a szeretet, Te vagy a jóság, Te vagy az eró. En
b'Yellge teremtmény, elhagyott és árva oly
annyira vágyam szeretetért , mert szivemnek ez az éltetője. Kihez forduljak rajtad
kivül jó Atyám. Ki fogjn Illeg gyönge kezemet, hogy el ne tévelyedjek . Szivemben
nagy a félelem, de kicsiny a bátorság. Elmémben gyakran ébred föl gondolat, de
ritkán követi megfontolás. 1!:letem útját a
bizonytalanság gürüngyei sokszor elzárják,
dc a sima ösvényre csak néha találok d.
Szeretem az emberek lársasilg:íI. de félek
bizni bennök .
Te benned Szent AIY{Ull nlinden bizodahnam. Te légy útlllulatóm és biztos oltalmam. Tc vl'zérclj engemet. Te tanácsold elmémet, Te el'ösHsd akaratomat.
mert csak vcled és általad boldogulhat a
szegény árva . Te jó lsten, tanácsold az embereknek, hogy a szegény árdra jó szemmel tekintsenek és jó szivvel érezzenek
érette és vele.
Igy, csuk Igy leszen biztos 370 életem.
igy valósul meg atyai szent. célod, m{'lyel

"
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előmbe

hi ztéL midőn nekem életet adtál.
Atyú m tarlsd meg egészségeme'. erösftsd
hitemet , növeld bálorságomal , hogy életemmel és cselekedelcimmel dic!lÖllselek
T égedet. Amen.
(lzvegy Iméj••
Irgalom , könyörület és vigasztalás Istene! Hol vagy oh én Istenem '! Hol pihen
a te kezed hatalma, hol rejtőzik a Te igazságod paizsa ?
Győnge élelemnek egyellen hímasza ,
egyetlen ereje oda van, eltemettetel! :l föld
sötét ölébe! A. főldben ;'17;, "kit Te arra ler('mleltél, hogy itt e földön éljen, akinek
o lyan lelkel adtúl. amely fényesen beviIfi ·
gitoH mindenkit , aki közelében volt. A
földben az , aki nekem üdvöm , élelelll és
boldogságom vala.
Oh .o;1.e rell\ jó AtY{Ull , ledd kezedet aja.
kamra. hogya fájdalom árja ne törjön ki
rajta , a panasz is ne vélkezzen Te ellened.
~yújtsd felém jobb kezedd , oh én Is·
tenem , hogy mint erős kősziklát, megfoghassam, s magamat az elveszéstö1 meg·
menthessem. Hiszen Jézus lanitotta, hogy

Hlik benned hlznak , meg !lem {'~alatkoz
nak .
Hiszen prófélúd írla . hogyaTc ('rőd
megvédelmez minden ve s zedelemtől. Ime
elesetl m e ll ől em, ki nekem I:'nnas7;om , paizsom és vezérem voll. Gyöngescgemben én
ílSY csüngtem az ö erején. mini a gyümölcs a fún . Az erós fa kidőlt , én itt vagyok a porban s kiáltok téged \"ár\'a.
hogy Te l{ogy <:eg íl s(~ge m . Te légy az én
szt'"relmesem .
,Jó Is tenem! Kinek ezernyi fénylii :la·
pod "an , fordíb felém egyetlen sugá r!.
hadd nyiljanuk (il lljra elbo rul! szemeim.
hadd láss:un újra HZ életet s érezzem azl
a Illclc~.'i(·gcl. a mel)' 1(1)llill. éllet és criit ad.
D(' nelll feledkezem d Atyúm arról
sem, a Illi jÓl (\I\'ezlel11. :\em fl'ledcm azokal al. ó.-:ík:lI, uapokat é~ ('szlendiike!.
am elyekkel llH'gajúndt"koztúl millkel. Emli'k('zelem t:irhilzidlan fi)ltijllhHlk a jó na pok i.,. EszemlJl' jlll. lIlil.ven :'Ild:'l .... milyen
holdogsilg \'('7;('lell minkel lépé....(jJ·lépésrl'.
Emlék('Z('Ill, mennyi jó akarall:11 fedezte
cl az ~" ll gyöngesége Illet. J~il ludom , menynyil kellell. hogy liirjön {'Il mellettem beIr

,.
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I<,gségcmbcn l'" b:íIlHlomban. Most mér
:171 is látom , hOJ:Y nl. én {' )elrm kedvesebb
" 011 neki :\ ~aj(lljf1I1{11. Nagyon !Ileretett
,I':('r('h '(' lú\'ozoll ~S ncr('ttelni fog m.ind~
addig, mfg nl. én s7.Ívcm dobog.
III ('JÖlled jfJ AIY{Ull jelclln{o vúllozik It
múlt í,,, gyönge Ic{myod fogadási teszek,
hogy nem leszek h(illcn ahhoz, Ilki oly hl·

,'cn szeretet! engclllel.
I~n

i .. h:llIgall1i fugok hlll{lcs:'lra, tflmaszkodolll crcj(~re s igy reménycwt{1Il

lem. hogy rt bánat vigasztaláss{" nz f'lhn"yutottság harld":tG'os otlhonn{, v{llik r:hn
n(il\'c.

Eléri kérlek ll'gC'df'1 jó Atyám. Ot'
kiilönü"clI kérlek arra is, hogy II Tc filld
:\ Jézus KriS7.lus igéit Inrlsd szíin ielen njkamon, hogy azokból lúpltilkozzék éleIcIII
f orr{i<iiR.
Künnyhtllla!{lsolll én n('kcm kenyer('1Il l'jjel'J1IlJlI}al, dt' ha Tc úJ;Y úkarod ,
annak nyomán viWt,"zl:t16 reménység rog
fnkltdni. Majd én is alol mondolll II zsollúr
dnlnokitvnl: I::n lelkem mire csüggedn el,
mil kesereglIz ennyire? Bizuíl Jslenbell s
nem hág)' el. Ekkor majd nH'f(lalálolD a

H'
vigasz lalftst il Inunkltban, II hilhcn és le·
sze k néked htí gyermeked lS Te leszel n';·
1;('111 mindig ít hloll , mindig 1Izert'llí hte.
nem. A J{>zIlS 1H'\'l'he ll kérlek , halll(as~ mCH,
.\Im'n ,
(';dt~s Atyám.

f.tJes At )'fu1I hlvj CUKcm 111'1180,
NyomtJokitlb,," II~ IÍh. \ el 11('111 rbad
),;O:HYU nókkul cnyhltjle"ctl ldvemet
L{'IlY r~m~n)e", telj uU.d Hrhemel '
Minden Koudtó l' ~ll.bll<tIt, Illeg,
'
'11 111, rflc'lelll többé ni"c~cu .
li a Te kötd "IlIlY Jó hlen.
S~"IL"e,lf\elll

V.o:ro:tl"l,'d Apuljll.
(iyönlC,"imnek crl',d h'lIycll jl)"lIIolu,
~~~ hu mlljdnn \1.~jJcl u\zlik II vlh~r.
1I:lIld V"1.C~~O:II ,'l/he 111. ~gi kuro

,b ~lc lhclI • I, hQMIIIPn ,
T,- !~KY I)Au to)",),,, {'n IIck"nI.
Jnvcl honAI " jó 1.1!('I'l'rn.

Ked\" ',. hlllnll "lIIlfkt',
Szomorit ftiz lombja 1f'IIHI'd('z II h:m,
tOll , Ö n drlígll halott nil pihen ala Ita, A
virág elhervnd, II fíí!lzltl lIll'glmjol , n kő i~
porladoz, dc II szívem rájén még mindi~

,.,

SZO;\lonOSÁGBAN

"

ott llyiJik az emlék virága. Ti!oozta, égi, magasztos minden kis vonílsa. Alváltozott.
megdicsöült minden, ami földie .. volt lé-

nyében és életében.
Beláthatatlan a ~zellellli ,>ilág birodalnUl és kifürké:-.zhcletlen az II rejl eit
titok . aUlely mindent el föd abból, ami a
halál után történik.
Az utolsó sóhajt tailu! lIlo):,1 is hallom ,
pedig mióta fedi mÚI' clporlot! ajakát II
föld nehéz göröngye. :\linden mosolya oly
tisztán villan el szemeim előt L Szavai oly
fájók ~ mégis oly édesek. mivel a szeretet
hln'ján csendülnek fi.ilclIlbe.
Lelkének ncme.~ von:l ..ai llIélyen vanllak vésve l>:dvcmbe. Azokal én oly jól ismerem , oly jól tudom Illit kiv~m tölem,
leányától. 1': .. zell1 , mily igazlill szeret, ll!tom, mint törli le a könnyel, melyet II
bánat csalt ld.nya szcmébe. )1jnden mor.dulatja oly helyes, oly ked\'es volt. Megújult előttem . ill mozogni látom. oh hog~'
ha nem kellene töhbé elbocsálanom!
Halhalallan hlrn ! Te, k.i a szellem
világában {·hz. Te iS1l\('red a~ én kedvesem
c1etél is, 011 , ahonnan nincsen \'bsUlléré ...

II, ahol múr vcge minden fájdalomnak.
gy-c boldog ö ott ? Ugy-e boldogan tekinl Ic ide re~lIn '.'
Tudom Istenem , hogy ó !isda szivet
vitt neked. Tudom . hogy ö 011 lJ\'crl Nálad
szent életet.
.
Esedezl'm jó Atyám, adjad , hogy megdicsőült szelleme,
remek , szép példája
hassa út egé:o.z lényemet. Add, hogy nemes
akarala én·ényesi.iljön bennem, rajtam és
{,Italam. hogy igy ill e földön is folyjon
tovább élete ti szellemi hatásban. .\dd ,
hogy emlt'-kt'" örizzem hlven továbbra is,
mint életem talizm:ínjúl. Add. hogy szel·
lemünk soha:o.e szakadjon el l'gymáslól.
hanem az l'nyém az övétöl ihletve emelkedjék
howíd
mindig
lökélelesbűló
erővel

Emléke l~ 1 szl"emben, én öt nem feledem. Legyen ez az emlék áldója és megörizöje életemnek. Amen.

lnuI cröért.

Ki oly nagy e" erós mint Te, hatalmas
lsten, és ki oly gyönge mini én ? Igy kell
sóhajtanom, mert érzem , látom, hogy az

---

...

Minden pillanat uj gondot ád.
úrábun nagyobb föladat vár reAm.
Ha nézem életemet, oh mennyivel

magasztos munkámat elvégezhessem a e&aládban , mini anya , mini n ti és mint lülestárs.
Er6d gazdllságaból pótold az enyémet
és engedd meg, hogy én is növelhessent
Ilzl , hogy igy lehessek jó és husznos tagja
a társadalomnak s barátja minden jónak.
Hallgas meg Atyám. Ámen.

'Ol

én er6m csekély, lábam roskadoz a
ItIatt.

többel kellC'1I vo)na meg\-ulósftanom. Ha
nézem II szükségeimet, oh mennyivel kevesebbel tudok kipótolni. Ifa nézem lelkem vágyait, oh mily messze vagyok azok·
lól! Ha szÍl mlálom 3 Te parancsaidat, oh
hányat nem töltöttem be azokból. Ha viz.<;·
gilom a Jézl1S intéseit, oh hIInyru nem
fordftollam figyelmet.
Edes Istenem , nem a jó akarat , oh az
Ilt'm hiányzott nálam, hanem az er6 csc·
b.ély volt. 011 ahol kezdeni kellett volna n
jól. nelll tudtam elvégezni, rosszat cseleked·
!('nl olt, ahol épflenem kell eti volna sl'!fvem
holdogságát , elr()Jltotlam az alapol, me·
I)'en megállhatott volna.
Qh mil y sok a feladnt és mily eaekély ill. erö nfllam. Jó Atyám , Te mid6n
a Wldel teremtéd, benépesitelled azl, midőn a nöt ráhelyezted, szenvedést is jelöltél ki sz.ámura. Nem zúgolódom ez elIt'n , hanem kérlek segits, hogy .z.... l "

Sz~génysflbeD.

;\1indcnck ura , hatalmas Isten! Hány
ezer világ és abban mennyi rejtett kincs
mil. Előtted tárva a föld mélysége, hol a
fényes arany terem, ti. tenger feneke, boi a
drnga gyöngy rejtőzik. Tiéd a fóldnek
minden ékessége, nz égnek milliárd csillagai. Tieid az ismeri és ismeretlen sok
ezer viIligok!
Milyen gazdag vasy Te nu gy Isten, es
milyen stegény az ember. De különösen én
milyen ~legé n:r vagyok. ~lid6n es~e
,Homra hajlom fejemet, nem tud~om mil
fogok adni gyermekeimnek II kovetkező
lia pOR.

Oh jó Atyll! Egykor én is gazdag TaI\!k. Nem ismertem a szükségel. oem li"

...
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Iam hiányt. Mindenem volt, amire gondoltam, de most másoké a minden és
enyém fi '!'clIlmi. Mivel érdemeltem e Ch.

én mindazt SÚVC"C II megosztollam ma·
sokkaL Tudum . hugy tölem aki szegényebb
volt , mini én , nem li'n'ozoll üres kézzel,
tudom , hogy akinek het cg \'011 sl.Í\'e, nl.
tólcm cloak vigaszl;dil ... t hallott.
Dc ncm, oh ncm e mlegelem a multa!.
amelyn e k bnldogsaga CJlJlCII abban állott ,
hogy vull mivcl scgllst'k músoll. Ime most
cn vagyok szegé ny. Hajla m nem könyörül
senki , de ne is kö nyiirüljön mús, csak Tc
ju "ly"Llll. Tüled se m kérek Iltokal , csak II
Illindelllulpit , csak t'gészségel , hog~: mUI~.
kamat mindcnnap cl\'t!gczhessem. :'\em klvállom a mII sok kincsét, vugyonál. kivált
ha azokért lltl.ÍvC Ill tis1.lusúgát kell , hogy
odaadjam. úgy érzem , szent Atyiull. hogy
boldog"bb II szegény. ha IŐled ,!Icm fél,
ha hozzád búlol'sílggal kÖ1,elít, milli II ga~
dag, ha nem igaz lllunkúval ~ze.rc7.le .~s
nem Il yugodl lelkiislllert'lll'l koltl el \.t-

'M

pást. miérl vélelelt cl tölem az ;i1dás, miért
hogy annyit kell sl.cllVednem.
Mások fényben lisznak körültem, pe.
dig ök nem f:'lradnak többel, mint én. má-

kényelemben , bőségben henyélnek;
pedi~ erényük és jóságuk is bizony csak
gyarló.

sok

Nem

hldom

megérteni , égi Atyám,
miért mersz más mértékkel nekem , mint

másoknak. Nem tudom fölfogni , miért
feledilii cl engemet és miért gondozod alOkal, akik nem gondolnak sem a hillel,
~cm a jó lelkiismerettel.
Avagy szent

Atyám II becsületes szegény kell -c hogy
legyen '! Avagy Tc tölem azt kf"ánod, amil
fiad a .Jéz,us kivánl volt II gazdaglól, hogy
ha követni akllrjl1 öt , adja el vagyonál és
ossza ki II szegényck között.
Bizonnyal ezt és hitla szent akaratodnak, ebben éli igyekeztem hfi és igaz lenni.
Jó Atyíllll . Nem klvllnok dicsekedni.
Nincsen b mil emlegessek. de azt tudom,
hogy ami ke,'cset nekem adtál az életben,

gyon~i I.

En megelégszem II békéllt Iltzegéll)'séggel
cs csöndes szivvel , ha ezt megilll:lhafom.
,ló Ah'am, czt nz egy kincsei Őrizd meg
Ilt':kelli . Ezl IIZ egyet nö\cljed, ,meri akkor
nem nézem II másét , nelll kl\'llnom ud,

...
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:ulIi lI(,ln :17, enyém. Elég lelJz (',1l nékem
t'rn' az éle i re. I:::léS ez örömnek a »ok
lIlit\m'IIIÜ "illlal (O ... aggód(l. melleIt.

.
Légy leflnyoddal , Tc típold, Te sHreld
ot, 111('1'1 akkol' bojdog lesz. Adj boldogs'gu i nekem Ish'I IClll. Könyörgök hallR'8JII
111('1(. \mcn.
."ublin békefUjégérl.
.. yilflgok alkutója, mindenható Felség!
ll' ugy ICrt' lIllcllcd :ll. emberi. hogy élete
('I~ pcrcélöl az utolsóig ICKyen kőrülvé,'c
IlW~ emberekkel. Midőn még 011 "fm bül c...óJébcll, :o: anyát egy pillllllutrn scm nél l..iilő7.hcli. Nemcsak n tá)}I:'dékol , tUlOem
:11; oltalma l is egészell löle v(,rja. A szt'cetel
n"dö scglLségc nélkül egy rövid 6rn nlatl
IlIl'J.j"(,IlIJllisiilnc cgés7. é le le.
~1idölI ezl ('lgOlldo loll1, cszcmbe jut
az is, hogy a családi kör, a társadulom rf.h'gci, sőt az egész OrsZ{lg is olyan, mini
d ringó bölcső. ~Iindcniket ('gy biztos kéz,
lUindcnik('1 önzetlen szcrct('! k('lI , hogy
Iwrm6.nyozza. gondo:rza é!l 1\ veszélyt61
IU(·góvjll.

rMADSAGOK

Azcrt jó lsten élelemnek egy-egy pil1.11111':'11 hadd lizentcljem uzoknak az ér·
1.(· lIn eknck. lImelyck cSll k ft h{'k" ölén él·
nek és niinek biztosan.
Eliiszür i-; :'Iltlol! II1IZllm sO I"MlÍ1 aján.
10111 :tl\'ai szíved nll:lll1lflh:l. Oh lllrnnyi
\('rt és' 1"I('lcl nyeli cl c I1l1 1.fl1luk mindcn
r.:!iirö lI!{yl'. nún)' vitéz lev('nlc hullott cl az
l'lIensélo( üldökJi) r"~Y\'I'r('i küzi;tt. Lcgyf"1I
úlil o ll l' m1ék(' z('\ük ,
Jó AIY{IIII! Orriga hnzúnknak ncm·
(,,,ak k;lbii, hane m b"Iliö ('Ilen~('gci i~ vollak C~ ,,'annak. Ncm minden gye rmek sze,'cl i i"a z{\Il az 61 sziiJri (-dcs anyá!. ncm
mindeni k [til védelmére. Oh lsten, II Tc
nu ")' halalm:uldal IÍlvozla"s cl minden gono:;o; {'S nentlt'len ':·rz(·~t il mi luu:{lIIk fi:1i
és leányai hheli-hl'\1.
hönyürgők édes Atyám, II bí'·kcsség
:tllgynh'tl tartsad c JllIzn fülötl. ~c rngedd,
hogy meghasonlás. viszály dülJIi Mzé! azl
az {!Idul! bé kcs.'Jl-gc!. :tlllelynek ölében Ic·
rCIII II oU1.akal!tsz, :t gazdagság és II ludo.. lillly is,
, , {; t
i\Jegcmlékc;o;clU n lelkiek lílrsasug ur ) ,
: 1'1. cg)'húu61 is. Mily fülséscs cél AJI előt Ie.
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A Te országodat. !t mennyei boldogság or.
"Izeigal a Jézus evangéliuma és annak szolgái épflhelik föl ill e föl~ön. Oh Atyám,
nányszM teremtenek ők IS háborút a jó

IJekessl;g helyett. Hányszor szem'cdell m.
dőzesl

;: hivő hite miaU!
,Jó lsten! A Te akaratodból új időket
elÜllk . úJ szellem nlll kÖZlünk . Megértet.
tük. ho~y aszerelf'1 t'vangeliul1ln nem ismer különbséget. Ezl :lZ evangeliumol
hirdellc~d közöttünk mindazokkal. akikel
a Te szoígálalodra elhívl:"!) cs Ile engedd.
hogy bárki is uz ö tiszta és őszinte hitélJt.:n megh:'tboriltassék. Virúgoztnsd Uz egyh.itakat és ékesítsd ft templomokat a buzgó
lelkek sokaság{wul.
\'égül saját lelkem nyugalmáért és
boldossúgáérl is fohás7. jö ajkamra. Bárm it ny üjt az élet, ha llillC~ell hékesség ft
szívben, ha nincs nyugodalma a léleknek,
lilii ha~.m;"1 annak az egé~z világ is. Egi
Atya. az iddó lelki békességért esedezem
előtted. Oh lisztogasd szívcmet lelked leheletéH'1. erösflsd az evangelium
éltető
ilallival tilO \'idámÍlsd ml szent hajlékod
le lki harmatjával.

~
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iti nz enyéim körében is, oh vajha
mindig ünnepi díszben és boldog é rzésben
j:lrhDlnr-k. hogy minden napom . egész r-Ielem If>nne néked szent elve.
~1indennemii
kr-r('-;emet elődbe ho·
zon, , "h
" hal1ga s~ Ille!!.. és áldj meg Islenem . .-\men .

Kijnyörgés aggodalmak közölt.
Qh ég, mi bántja lelkemet ? Szí\'~m
szól cllenem, idegeim , egész testem, nunden üldiiz ő be veli. :"Il.ines s~{lInomra e.g·y
pillanatnvi pihem\s. :\llOdcntol félek, mm:
denéri nSsódom. Qh ég Ura, j~jj ~e hagYj
CI cngenU'1. llIerl nincsen e foldon sehol
maradásom.
lIúnyszor, oh hÚIl)'szor nem vagyok
or . meriilök el
I•
ma g(lndolataillllla k ,1all)"~z
a fújdalmak jizönt'b~n. hnnyslOr érezem
ii1dő1l>sél ~zívemnek IS .

Olv elviselheletlen lIZ ilyen nő sorsa,
'I . , . \" •l~rvok
Oly érlhetetlen ez n
lUUI ) Cll t:o.Il
D.
.
Idki álla 1'01 clöltem.
.
1.h kérdezem ölUutlgamtól, nil o~ozza
minde~l, nem tudok felelni. Nem, az Ilyen

,"
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helyzetet megmagyarázni .nem lebet, meg.
:'!IzÜDIetni embernek Jlem adatott. Csak Te,
egyedül csak Te égi hatalom, Te, ki a sötétségből egy "legyen" szóval "ilágos'úgot
hozl{ll létre, cli:.lk Te tudod kiszabadJtani
lelkemet és szivemet a bizOllyla1anségból.
Jőjj uram ide közelembe, jöjj és érlesd meg gyarló leállyoddal, hogy nincs

okom aggód ni,

mert Te gondol viselsz.

Jőjj Dram és sugd fülembe báloritólag,

hogy nem üldöz engemet sonki. Szólj,
hadd bálorodjam és higy jem el, hogy ellenségeim nincsenek, azok nem gyötörnek. Szólj, hadd értsem mcg, hogy Te tölem nem kivánsz többet. mini amennyit
egy nő elviselhel.
Csapások, búntalmak hogyha érnek
olykor, jöjj Ura m és ostlasd el llzok miau
származó fújdalmnimat.
Darátaimban ha csal6dtam, szólj
Uram és világosítsd föl, hogy rosszul értettem szavukat, helytelenül magyltr{u:tam
Illozdulalaikat.
Oh vajha meg~rteném, hogy minden
világosság mellett ott van ar árnyék is.
Oh. ha megtanuJn6m, hogy az emberek-
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ben nincsen tökéletesség, azert csak hirelemmel boldogulhat link kózölliik.
Atyám idézd föl (,llllé~eben. s~el~t
Faid fi Jézus életét, hadd hallpm a,}3karol
a bánatos igét: szomor II az én letke~n
mind halálig és hndd éri sem m~g ebbül.
hogyakikel szeretsz, azokat megtalogatod.
Szerető gondosságodnak melege oszlassa el szjw'm aggodallll~it, cr~sllse mcg
akarntomat , hogy fogadjak t~relemn:tel
minden csapási , viseljek b:Hors.tggal mUlden változást és így óvjam Il}eg él ete~et
oknélküli gyötrelmeikt ö! és bllnatlól. KerI('k t'r:llll hflllga<;~ llH'g! .imen.

"

