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Hétfőn

reggel

Nagy lste n, minde nh a tó szenl Felség I Felkelt

ébredt álmá ból ez

ft

8

nap, fel..

csodálatos természet. melynek minden

lé nye. minden tüneménye szent nevedel diC8ÖiIi. Imádkozó •
zéssel. alázatos szívve l borulunk le előtIed mi il. óh nqy
Alkoló, örö k újjá Teremtő. Lelkünk felfrissült az édes álom hatása alaII, testünk m egerősödött, hogy az új hél elaö napj4D
megújult e rővel és szellemmel (csgjunk a munkához. SziyQnk
ál va n hatva ft tegnapi nap ünnepélyességétöl. 8 Te szent h4zad. ft mi , ionunk magával ragadó, uj erót adó azent ölel~d
föl. Szilá rd el ha tározással indulunk el 8z uj nap által adoll

szent köte lességek útjá n, 8zon 8Z egyenes ~. hflheny úloa:.
amely az üdvösségre vezet. Oh segíts meg, mennyei szenl FeJ..
ség, hogy elhatározásunk igazi erös. törhetetlen akarat legyen.
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•
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amely végeredményé ben diad Alt aral. Úrizz mea attól. hOlY
te3tü nk és lelkünk erejét vala mely lá tványos körülmény károsan befolyásolja. de adjad mibelé~k 8 lélek erejét. amely mlndenkoron vezet bennúnket.
A felkeló nap fé nyesen ragyog. meleg 8uIJarakban hozza
le a magasból áldon s zereteted bizlatáseit. Ez a világ ill lenn
ped ig telve va n c'ébílásokkal , kiserlésekkel. emberi gyarló d
gokkal és sötét bünökk eL Tes ti szemeinkkel látjuk 8 rarv0t6
napol, az eKnek éjje nte fe lragyogó csillagait. mind mepnnyl
ékesseKeil 8 Te nagy vi lágodnak; é rleimi képesséj'űnkkel bele
tekinthetünk a nagy minde nség csodá la tos utkaina k eeY
lelkü nkne k pedig a rej tett képeaséaeivel összeköHeU, br
tü nk egy magasabb világga l : az örökkévalósánal. A T.

6
den haló okafalod r()lyl~n ti mi kicsinyke <-lelünk összeköttetésbe kerül ti Te örökéleteddel. dicsöséycddel, meykö,clilhdcl-

Icn szentscgcddeJ.

Mégis II mi gyarlóságaink néha nagyobbak, mint erényeink.
Sokszor szép és nagy elhalározasaink semmivé válnak; kötelességeink teljesilése előtt összeroppanunk s ti reggel boldog-

sága és öröme 8Z est fájdalmáva és kétségbeesesevé válik Szenvedélyeink eS hiuságaink eltántoritanak az ereny eg),enes útjáról s ti bűn mélységébe sodornak. :Az élvezet hajszolása. 8
haszon keresése. ti föld helytelen és túlságos szeretele elvonnak teljesen egi rendellelésünklöl.
Oh ne hal!'yd rntlgukra lévedező gyermekeidet, égi Atyánkl
Gyújtsd fel ti fényl. amelyel lelkünkbe oltottal, hoSY annak világoss6ga irányítsa lépéseinket. Segíts meg. hogya nagy mindenség törvénye ne legyen elrejtve előttünk s ne törpüljünk el
6 mi eszményeink előtt. Vezessen minket mindenkoron szerelel. szívjóság. minden szépnek, minden jónak. minden illaznftk
a követése és munkálása. Vezető. lelkesitő uj világot terem t ő
szent lelkedet küld el hozzánk, hadd vezéreljen és bálorilson
minden körülmények közölt. Törd össze mibennünk fl bálványokat. hogy lelkünkben csak a Te szentséges képed lehessen. Emelj röl ti röldi Iéi megpróbáltatásai közepelte a szellemi
életnek arra ti magaslatára. melyen a mi nagy Mesterünk ál1011. aki minden körülmények közölt kész volt elrogadni az igét:
"Atyám, legyen meg a Te akaratod".
Áldj meg minden jóvoltoddal: lelki és testi erőve!. hillel.
bizalomma! és igaz reménységgel. Adjad, hogy munkálkodásunk
ne legyen hiábavaló: adj sikert. adj előha ladás!' Istenünk. reád
bízzuk életünket, sorsunkat. ne engedd. hogy rcménységünkben
csalódjunk. Ámen.
&nc:ooi Pgl

2. Hétfön este.
Eltelt CIlY nap mindenható jósagodbóJ, áldolt lsten! Kinek
köszönnök meg jótéteményeidet, kinek adnánk halát az erőért.
segedeternérI. ha nem tenéked? Te megáldasz akkor is. mikor
nem látjuk. !'Ikkor is. midőn nem várjuk. A napi gondok elfoglalnak. önző céljaink zárkozotlá tesznek s meqgondollltlen !lÓ-
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günkben AZt hisszük. hogy magunk törékeny erőnkkel mindenre
kcpesek v6gyunk. Midőn tlzonban a hiradtság súlyo reánk nehezedik s AZ oly könnyünek gondolt liliker elmarad. midőn
érezzük l) ffi8gunk wyöngesegét. elh8gyatollságát. feltör lelkünknek meg elfeledett éneke: "Az Úr énnékem őriző pásztorom.
Füves legelőkön nyugtat engem és csendes vizekhez terelget
engem. Lelkemet mcgvidémitja. 8Z ig!l.zság ösvényén vezet engem az ő nevéért~. (Zsolt. 23. I-3\. E gondolat elűz minden
nyugtalanságot. minden félelmei s 8Z áldolI n8p leszállta után
nyugodtan tekintünk a csillagos egekre. Öh igen. mert a Te
örködő szereteted virraszt mi feleltünk mindenkor. jó AIyánk.
Ha küzködünk. ho bujdosunk a röldi Iéreken. ha valódi békénk felbomlott s iárunk ide s lova. mini úzöl! vad. bárhová
menjünk. bárhová jussunk, mindenkor meglelheljük a mi csöndes nyugalmunkal, ha párnánk kőből való is, mini volt a Jákóbé. ~gi angyalaid, hilünk eme hirnökei. mindenkor elhozzák
a Te üzeneledel s a legjelentéktelenebb helyről is azl gondolhat juk: e hely €IZ Istennek háza. a mennyeknek kapuja.
Oh légy őriző pásztorunk ezen aZ éjen is. jó Atyimk. Testünk fóradi és törődöl! s lelkünk is elveszilelle r.,.gékonyságál.
Adj erői, adj bizodalmat és törhetetlen reménységet. Ne zavarja
lelkünket AZ élei gondja, hanem segits. hogy az éjjel legyen
valóban A csendnek és nyugalomnak éjszakája. amely meggyógyítja II sebekel. melyeket a nappal küzdelme és fáradtsága
osztalyrészül jullaloll.
Adj nyugodalmal. békességel és égi áldást azokn6k. akik
mi hozzánk t6rtoznak. Család unk tagjainak, rokonainknak és
barátainknak. Áldd meg imádkozó gyermekeidet. szereteted és
gondviselésed legyen azokhal is. akik eUeledkeztek rólad és
akiknek fogyatékon van a szerelel a szivökben. t:breszd röl
lelkunkben a hil. bizalom cs szen'lel erejét. hogy veled legyünk
mindenkoron. éberen és álomban, életben és halálban. A Te
szent fiad 8Z Úr J{:zus nevében könyörgünk, hallgass meg
minke!' Ámen .
Bencridi Pdf.

•

3. A hét kezdetén.
Ilillás örömmel fogadjuk, szerető Atyánk, ezt az új napot·
fö ld i munkálkodásun k líj szakasza kezdetet! Nem v.onjuk ugyan
kClsCHbf' a tc régi szolgád nyilatkozásának helyességet, amikor
azt mondolttl egy ilyen alkalommal: "jobb bármely dolognak
a otige. annak kezdeténér ; hiszen őt csakugyan keserü tapasztalatok csüggesztheUék e l a maga számára már nem hosszú
jövővel szemben, dc minkel egy rövid nap tapasztalata indit
az örvendező vallomásra: ,.Bizony eloegzi a jó dolgot, aki elke=dette bennetek
Mert, Te jó Atyánk , nemcsak a testi nyugalom örömét á rasztolla d reánk a tegnapi vasárnapon, hanem
lelkü nket is megvidá mítollad azokban a lelki áldásokban, ame·
Iyeket e munkaszünetünk alall élveztünk. Vidám szívvel ölelheltük keblünkre családunk tagjait, akikel a heti küzdés távol
lartott. Le törölhe!lük könnyeiket. Megerösithellük csüggedező
bizalmukat. Megsokszorosíthalluk örömeikel. ts nekünk, mogunkna k is új erőt kölcsönzött a belátás, hogy csakugyan gond
és fáftldozás kijzött volt jó lefolyniok napjainknak. Megértettük,
hogy a türel~m és bizalom, amelyeket bennünk a Te Hlságod
lartotl meg. a legnagyobb áldás volt a mi számunkra.
ts valóba n, ez uj munkahélen sem kívánunk egyebet, jó
Atyánk l Hiszen amikónl megértettük. hogy bizalom nelkül nem
tudhtlllunk volna kitarlani a fáradozásban , e bizalom nélküt
nem remélhetünk sikert a beállolI új heten sem. Most érljük
iJ,tdziln . hogy minden földi á ldásnak csak abban van gyönyöri.iscge. htl sajál verejtékünkkel ön löz!ük meg. ts éppen ebben
akarunk gyönyörködni eme beállott uj héten is.
O~ tartsd meg hát lelkünk örömél mindenekfelett a munka
cs fáradozás szerete tében. Ne engedj elcsüggednünk a jutalom
netaláni elmartldásába n. Ne- engedj lankadnunk szeretö családunk hüséges !londozásában. Hagyd . hon' legyünk a szülői .
testveri és rokoni szeretet pt-Idaszerü követői. Add, hogy Ic'
Iniink e r ő~ ek a bántalmak és veszedelmek óraiban is, ha nl'!tdliln bólcsescwed ezeket rank mérni jónak lálná. Hadd legyünk
ingalhalallanok abbfln a bizalomban, amely éleiünk mindl'!n
eseményeil EI mi jó Istenünk kezeiben levőknek és jóknak tudja
s ezekért a jó Atytl szolgáinlAl minden percben érzi és féli. Ámen.
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4.

Kedvező

hét közepén.

A mi l}l cn kedv~. mosolYBásslIl néz 8 fölébredö csecsemő
l'dcw nyjo szemébe, éppen olyftn lelki gyönyörrel lekinhink mi
ill JÓ Is te nünk , 8 Te fén yes napszemedbe. mely nekunk 81: Ö
liszia rggYOgá8óban II Te jó alyai áldá58idat tükrözi viss2.8. A
cseaemó ese k önludelle nul érezheti az anyai kebel melegél;
mi on tudatos la pbsz!e ltl tben szemléljük 8 Te áldott napod J8'
gyo:{awl, emely mosolygásunkel. (I mi boldog felébredésünkel
ej I I Te áldott jóságodal beszéli nekünk . A csecsemő 8Z anyai
t eki ntetből és 8 meleg emlóbiil. mi pedig 8 körülöllünk folyó
d~lj ele nscgc kból érezzük meg. hogy Rbelelt a föld is a Te

•

•

(Ja zdalJ~o rxJdal·.

A Te j ó lelked gezdeg..óRil tündöklik 8 napa nkenl mCllújulö áldáseidban : 8 pihentető álmokban. ti jó

egész,égbe n, a vidömltó családi örömökben, a terhek es gondok l e g yőzésében s mindenekfelett hitünk erejében, mely
rető gondviselésed ben és jóságod őrködésébe n mindennapon
úJabb bőséggel árao reánk és valóban akaTatlonúl énekelhetunk : ~ jó az Úr, örökkévaló az ő kegyelme és nemzedékről·

,ze-

nemzedékre ooló az 6 hüsége

\

"
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Úh, bárcsak ilyen II8zta fényü lehelne hitünk is, jó Atyánkl
Oc 16m, örömünk és bizalmunk mellell megjelennek a félelem,
ti bizalm atlanság homályos felhői is. Azok láttára szomorú lekin lellei kérdezzük ; gazdag leszen-é vallon új napunk is a Te
üldásllidban '1 1 Vajjon nem lankad· é el megpihen I erőnk abi.1Onyo!San melfújuló le rhek alaH? I Es ezt kérdezvén, sietve
küldjük Hozzild gyermeki esedezésünket : ne engedd ellankadni
lesli é8 szellemi erőnket, elcsüggedni munkakedvünkel, megszűn ni jólakoró érzéseinket! ErősItsd meg inkább szorgalmun·
kat, howy kötelességeink hú teljesilésével. egymii!Sirán ti szeretelu nk gyakorl6sával úzzük CI II félelem, 8 hitetlenség, a bizalma tla nság és aggodalom homályos fellegeit és hogy egészségu nk rnC!lőrizcse !Szent Céljából tarthassuk meg ma is 8 Tc
féld mcdct cs gyermeki enllcdclmes~égünket
MI Atyánk, stb.
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5. Terhes é s zavaros hét napja i.n.
_Hú.-j ,~'1Iit5égul engeme! n llomorúsdgoonok id(!jlfn ~ Nem
\"olna:szuk!':eg, A tyánk! öres s.:olgárl eme tanácsára. fis..-elntmk.
hl! 8Z eletkorulmények es a lermeSLeli jelenségek is nem un·

szolnának e napon alYl!I.i segíh éged hi\"lÍs dra. De imt', d felke lt
nd;> sugera i sölél felhök möge rCJtózlek. Terhes. nehez cseppekben öntik le terhuket ft melel.! any a fő ld ö n is didergő nO.
veny\'ilágra, A fázó es nyugta la n állatok is fé lénken keresik
megszokoll he!ye ikel.
Lelkün k nepfenye: hihink is ell a nkadva . fl kelelkedl's es
ttqgódas fe llegei között tűn ődi k. Reményeinket is elhervaszlják
e mberLórseink félénk lekinie lei. Szeretetünk sem lalál megizokoll örömei ti reánk vara kozó es megszokott foglalatosságban.
Úh ! most igaza n clmondha ljuk: ~A = érl jölJ 0= l sten, hog/J tile-

•

•

•

•

ket megkiserlene ~ .
Es lelkünk ilyen elszomo riló látva nyokmlk közepette ke·
seregve sze retne megké rdezni: "Vo/óban boldog·é heil o:: ember. aki kisér/elet lS:: enueJ ?~ S ami fő: al.I ó hajta nli. megtud ni,
vajjon ne m büntetés ilyanánt bocsátottad-é reank e zeket ,a [c ha ngoló jelensege ket ? avagy csak fe lvilágosilani a ka rod t'rlel·
münket annak bellltásara, hogy igy ke ll lefolynia a mi foldi
világunknak is az egymást fe lváltó tü neme nyekben ?
Oh, JÓ Atyánk l va lóba n nem tudjuk elhin ni, hogy mindezen vá ltozásokat bölcseseged avagy jóságod megfogyalkozása na k kelljen tekintenünk. Inkább 8zt hisszük e-s e-rezzük :
.ozérl j ölJél. hogy minkel megkisértené/, hog/J ne L>étkez::ünk ~
e me szomorító hangulatban,
Bocsásd me ~ há t szerető Istenünk. pillana tnyi kételkedésünkel. Ne engedj beleesnünk abba a kiserh~sbc, hogya mi
ká tosodásunkat akarnád e szomoru változásokkal. Sőt é rlesd
meg ezeket úgy fognunk fe-\, mini amelyek úla t és módot m~ 
talnak a lökéletesedes fe lc ha lfldáshoz. t rtesd meg, hoiO' fl
sölél felhők , melyek az eHető na pfe ny e rejél e lgyöngilik, csa k
arra valók, hogy lelkünk bánatót mi is hitünk belső rényévcl
üz.zük cl. A zimankós szél, mely az esót szem ünkbe sodorjfl.
csak sieltet 8rra, hogy 8 hideg tekinteteket az ő szárnya ival
lepílsuk messze lálósunk elöl. Indils a rra, houy föld i munká lkod6sunk bezllru1t helyéről vonuljunk vissztl le lki világunkbtl
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~ ... n, mlk"nl az erdök és mezők állatjai sajál réllzkeikben. mi

tul<iljunk pihenc~1 és \cdclmel ti Te gondvisclc5ed hitében.
Úlult eról cs kitartást a ússzalérö napsúgarak rcmén)ébcn CI
napi terheink hűséges hordozásában. Ámen.
j,

6. Viha rok és természeti csapások idején .
. Hooo mennenk uram. a Te 'elked eló/-, hogy elrcilhes!'ouk panaszunkal. félelmünket es jSJkiilltasunkal ezok elöl 81'
e!csu:::i:cszló látványok elöl, amelyekel lesti vilógunkban ft Te
htHdQos arcod gyanánt szemlélünk 7 Az allalvilág nyugtalan'Já~a. mely eZ ök menedékhel)ükön is reltúnik rajlok ; ti fák
C$ növények ellankadása. mely csak anyjok keblén lalá\ pihenésl; az erdők és mezők szakadékai, melyekból a csermely
csendes folyásál kiz.avarla ft roll';lnó arviT.: ime a mi hajlékunkba is bekisérnek rcmitó képeikkel. Félelmünkben sebesen
dobog6 szivünkben hangosan szól nak ezek: .a Te haragod
elöli reszket a föld". Ime saját hajlékunkba! is menekülni váIll'unk abba a világba. lelkünk világába, amelyben csakTcgcdfl lálván, elcsendesül siró panaszunk a Te vigasztaló szavadra: .. csak azért jött lsten, hogy titeket megkootene, hogy
ne aétkezzelekM.I
Hozzad. " Te kebledre menekül lehál lelkünk. erós hakllmu Atyánk. !:.S ill lelkiJnk szeme lelked tekintetét szemlélve.
megnyu;.:ltItó hangodat kivánja. MAzokbóf, amelyeket szenvednmeglanu/od az: engooelmes.séger. _Megnémulunk tehát és nem
nyitjuk panaszra ajkunkat. mert Te fel/ed ezeket". Te telled.
de bizon)'8flll nem azért, hogy minket csak bün!ess. hanem
<szert. hovy megér!esd velünk 8 természeti törvényi: kl.izdenie
kell CV}'má'ssl a vililaonágnak es sötétségnek. 8 jó és ked..etIen jelenségeknek, hogy ez a világ fejlödhessék, haladhas~JO. Tetted és leszed ezeket aUrt. hogy mi is meatanulhaasuk
lelk. "'i16IfUnkban a Te félelmed és a !estveli jóság uralmal a
mi Idkü nk lóké1etesedése céljából. Úgy van, jó Atyánk! a lerm~zeh villiK eme harcában adod lelki világunk halcához a
h,lcI. hOiY ezzel leaYőzzük. elozzuk a hitetlenség viharl ho,·
dozó .olétségel mikénl a7. é1/;i n8P is. végul is elűzi a villámol
és %Sport ont6 fellegeI. A félénken pihegő madár- es 6UaI'\liJq

12
nyugl1l18nsógábó] küldöd lelkü nknek II bizl81ó reményl, hogy II
veszteségek kárpóllásáú] II munkábtln ne lankadj unk. A zápor
terhe alall földre borul! fűszál állal lámasztod, erősited munka
és kötelessegszeretö kit8rliisunkal, hogy csüggedés nélkül legyük II jól emberlárs8ink . családunk boldogítására mindenkor.
A vesztcs(Ögek állal lanilasz lélekben is legyőzni szivünk gyarló
indulatai!, miként II fóld újra szülö e reje újra éleszti a megzavari életf'ról, hogy alkollisáva! más és szebb hajtásokat bo-

csásson

II

viharlórdelt agakból.

Oh, lanits hát e csapásokból minket is, lelkünk szomorús8Rál hitünk fén yével elűzni. Serkentsd fel sokszor lankadó
szeretetünkel újraéhreszleni megunkban II felebará;!j segitség
és jÓindul81 drága kincseI. Tanits meg bízó lelekkel hordozni
a megpróbállatás nehez terheit. Tanits meg kitartó türelemmel
verni a megszabaditás, a megvigasztalódás örvendetes-na pjait.
Ámen.

7. Jégverés csapásakor.
'Nagyhalölmu Istenünk, irgalmas jó Atyánk I
Amilyen jó leső erzéssel szemieItük alig egy nappal ezelőll
csendes árnyékban pihenve. az égi és földi jelensegeket magunk felelt és magunk körül; amilyen gyönyö rködtet ő látvány
volt az égi madarak siető vonulása az ők eln'jtell fészkeik felé
és {lZ erdők-mezők állatainak pihe n ő helyök felkeresése ; amilyen tmdalító zenének tetszett II messze églájró! eredő fényes
villámok és mennydörgések hangja, amelyet gyenge szellő a
maga szárnyain hozol! fülünkbe; amilyen kedves zengedezéssel szólalt meg szívünk dobogása : .oolóban ,édes a oilcig és
jó a mi szemeinkkel néznunl.t a nOpOt~. éppen olyan megdöbbentök és elszomorítók ma azok II látványok. amelyek romlási
és pusztulásl jelentenek: fészkeíkben remegő madarak. az e1elmüket nyugtalanul kereső állatok, II még mindig puszti!ó villámokat és romboló jégzápori szóró fellegek, li sebesen siviló
lehűll levegő. omelyek szívünk vérzŐ hongjában keseregnek:
. Joj nekünk mert elues.J:lűn k- ... ,.mpgsokasítottod a oi//amokat, l.tiboc8Útoltad a Te nyf/older. amelyek mondh"tni mcgsemmisileIlék munk6.nk yyűmö t cseil.
Of' mt'l{ ezeknt·J ft lálványokn61 is lesújlÓbbak llzok til.
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cr'Zelrllck. amelyek II jéyesö és vihar nyomában bennünk felebrediek. ~kgsemmisiló érzes úgy látnunk magunk körül ft szo.
morú ""Ióságot mintha ezeket ft Te kimerithetetlen halelmad
181lin csak ft mi stlját veszleségünkre iis gyöngeségünk beismereset>rl. arlallanságunk ellenére bocsátoUa volna. Elménk nem
találja es nem érti meg e Tombolas okál. Nem tudjuk még csak

•

r

gya nitani sem ezeknek ft céljál: mi csak velemi httlálos sejlelmu lanil"ányok módjára. 8Z elmúlás re mületévelludunk kiál.
lani: .Uram ments meg. mert efl:e:;=ünk~. ts mohó vággyal
hallgassuk iniesedet, élelösztönünk titkos sugallatál. mel)' 8 nyugodtan szendergó mesler ajkáról Töled száll felénk: ~Miérl fel.
tek, kicsinllhilUek? ~ Hílljatok segítségül engemet a ti nyomorusOgotok idején
Oh! jöjj hát segitségünkre. irgalmas Atyank. a meggy6zödés adományával. mel)' e csapásokat nem saját vétkünk büntelésének gondolja. hanem hitünk rornisának és a továbbra is
kitartó munka serkentójenek is ismeri fel! Jöjj segilsegünkre
isteni hatalmnd és bölcseséged feltárásával. hogy ezek a termeszt'li viharok cS8k meglisztitói az éle t e rőnek. melyel 8 rombolás szelleme sok helyen azért támad meg. hogy önmngát 8
IO\-ábbi ro mbolásra képtelen né legye. Jöjj segítségünkre azálla l.
hogy ujra alkotó erődet ti lermö röldben megszaporilv8. veszIesegeinke t szorgalmunk segitségével kipótolod. Jöjj segilségünkre
azzal. hogy lelki világunkban mi is semmisilsük meg a hitellenst'g. fl ketelkedés. a gyúlölseg es szeretellenseg káros halásai!. Jöjj segilsegünkre azzal 8Z örvendeztető hittel. mely mindig boldogfln Hllljft be: _Boldog ember. aki kisértetei szem.>ed-.
Es ft boldogságol mostani kisérlésünkben nekü nk is kegyelmesen megadván; segits, hogy veszlesegeink mellell is segítsünk
a S('gélyre szorultakon. szomorüságaink mellell is vigasztaljuk
fl sz.omorkodókat. lelkesilsük buzgó igyekezelünkkeJ a szorgalmasokat es ekeppen 8 lelki kincsek szaoorilásá\'aJ 8paS5Zuk
tárMdalmi es egyházi t!lelünkben fl földi szükségekel. 8melyek
ti moslani ~88pásunkbt'" minket is mei" igaszlaJnak a Te atyai
örködésed 611el. Ámen.

r
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8. Kedvezó hét végén.
Mégis csak "jobb bármely dolognak vége. annak kezdeténét, szerelő Istenünk 1 Helünknek is jobb az ö vége, mini
voU annak kezdete. Meri a kezdeten gond és aggódás terhe
nehezedell szh/ünkre. hOSY vajjon !arlósok lesznek·e örömeink,
amelyeket erőnk és egészségünk épsege nyújlollek? Ha vajjon
kiscrni fog·é mindennapi szükségeink kiclt>gílésével anyagi és
szellemi elöhaleclás is? Féltünk. ha vajjon leljesülnek·e vogyaink. hogy céll érünk, jutalma.! nyerünk munkánkra. 7
Es lám, kibeszélhetetlen jósiigod nemcsak hogy megterIalla erőnkel és egészségj,inket. de megju talmazta munkásságunk megérdemelt jutalmát szerencséllenségektól és kárvallósoktól. Elkczdheltük és el is végezhetlük a jól. amil c~alildi (>!>
társadalmi kötelességünk előnkbe irtak. ~rezhellük rőkeppcn n
jótétel lelki gyönyörüségét szegeny és szerencséllen embertársaink felsegitésében. Táplálta szorgalmunkat és igyekezetünket
az elgondolás, hogy "jőlJelJények és zsellérek leIJén e fö/dön",
szemelőlt larthatluk I dvezílőnk tanítását: ~nemcsak kenyérrel
élünk", hanem igéddel is, a Te feleimeddel táplálkozva, meg·
találhaltuk igazi jutalmunkat és megtalálhaltuk a le~:fő b b jót:
Hoki lJegig meg611, meglarlo/ik".
Mostan azérl jó Atyánk I fogadd cl gyermekí háJa és kö·
szönet gyanánt szivünk igaz örömét ilyen soknemü áJdásaidérl.
amelyekel kibeszélni sem tudunk. t:s ha látod, hogy örömünk
nem lehet egész, mcrl akaratgyengeségünk vagy tudatlanságunk
hiányokat okozott: ti Te nagylelkü megbocsá lá saddaI kötelezz
el azok pótlására, nemcsak e nap és hél hát ralevő óráiban.
hanem meguju1ó időnk és jövónk idején is. ÉreztesQ meg atyai
tetszésedet abban és azáltal. hogy kedves adományaidat megtartod és a Te isteni parancsolataid szerint használva. magunkMk csende' éjjeli nyugalmat s szerelleinknek ujabb örömei
szerezhessünk. Ámen.
Nimelh Isloon.

9. Ima.
(Szombaton ute. nyilronl.
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ImóclMcló lslen. szerelő jó Atyánk l Szorgalmtls mu nkába n ellöJtöl! helünk utols6 estéjén gyűltünk öuze Neved liszIeleh~re. hogy Hozzád köze l erezvén magunkat. lélekben és
imádságban dic !!Ő ils ünk . Részeltettél, Uram. e hél folyomán is
8Z0 n jBVB idbó l. melyek ft mulandósag határain kivül él1ttnftk
és örö kérvé nyüek. min i Te vagy. Reszt adtallIoföldi áldásokból is. melyekre súnlcn szi.ikségünk van naponkénl. hogy lestünk láplóláS6 után lelkiekben is Hozzád illendő készséggel
jöhessünk szined cl l'. Felhozlud o napol. hogy á ldott világossóga mclle!! szorwtllmastm dolgozva. meglássuk ntlpi kölelcs8éucink SOkllSfiyát II melegilö 5ugm8 által élei fo rmólódjék 8
halmokon cs völgyeken. Adtál csól. mikor ft görönllyök megszáradtak s növény- és li llfl tvilliR szomjuhozva. epedett a frissilö
cscppck utÓn . Belö ltölled jóvoltoddal o fö ldet, megmutatván
ujból, hogy (\ Tc nUIlY jóságod cs gondviselésed soha el nem
(ogy, soha meg ncm szünik II fö ldön I Miképpen szóljunk hál
Hozzád, hogy méltó legyen tiszteletünk ? Mik éppen közelilsünk
6 Te színed látásáho?, hogy illendő ö ltözetben lehc~8ü nk ?
Iliszen ft nopi gondok közöli sokszor feledkeziünk meg Rólad.
sokszor rOlladlollunk e l flZ indu latok, méltatlan é rzések lillaJ.
amikor aztán 8Z ajak lillal kiejteU szó. a megfelejikezes pillanatában elvcgLell cse lekvés bántására szolgá lt lsten, édes
Atyánk , neved dicsőségé nek cs kiscbbitesére a mi emberi méltóságunkna.k is i
•
Beismerjük ezeket, mindazonáltal nem II fel elem. nem a
hatl110m sujlolásait61 való rellegés tari fogva minket szent há·
zlldb6n , j ó Atyánk, hanem 6 Te veghetetlen irgalmadban, soha.
ki nem foWy6 szeretetedben v61ó megnyugvás érzele 8Z, lIrni
belölt minket, tudva azl. hogy tökéletesek nem vagyunk, nem
lehetünk. de igyekezetünk meg van azzá lenni s készségUnk is
/) j6ra. hOIlY igy mcwbocsÓllÍsodol várju k és gondviselt'scdd
remí' \jük czu lAnrn is.
Im ti nap nyullov6rn hnjlik. sUW8f6i bágyadilIn "ülne k
ViIlSZO, rtZ CIII küz('hl , minket is pihf'nésrc kt'szlcl fl lx·illIll liii'
l(' l~l'll Add, hOIlY II jól v('\lzc tl nlllnkt'l, II hivf'n klje,IiIt'1I kille·
lessí'l! ludnt!) s fL Tc ilfköd{'~cdb('n ('S mClllortilsodban \/oló cor&!
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hit cnscdJcnek nek unk édes ólm ot, zi.lvtlrlala n ny ugol m al AdJ /td.
Atyánk, s ....crelá j ó Iste n ünk . hogy miu tán Ic tcll ük kezünkbő l

munkának eszközeit, melye kkel a mind e nnopi ke nyér meRkerescséérI rluadozlun k. gond? la loi nkol irányi tsuk I1mn ..If'lki
kenyér" 87.crzésérc. mely az Ur Jézus szerini onnon fclulrii1.
Tóled 87ilrmazik. ff melyhen bóvölködnck min dazok , (Ik ik kt".
resnek Téged. ha llga tjá k szenl igéd la nilósoil cs betöltik "klHll.
lodal. Ezérl li holnapi szent napon i" vcz{>relj id e minke t, hul
oly sokszor ve llIik ft le lki lópUilékol: e r ősöd és l ft hitbe n. ki.
ta rtási II próbák hordo7.ásá ba n, vigant ft 8zomoru8ógblln r8
reménykedésl jóvó sorsu nka t i l l e tőe n . Mindezeket pedig I1djttd .
Atyán k, nemcsak nekünk. a kik je le n vagyunk, kevc8cknck,
hanem mi nden mi testvé rünkne k 6 h itbe n, minden mi felebarátunknak 6 szerete tbe n. kik máshol vannak bá r. de hll"onl(1
{;rzc!lsel élnek Irá nta d . Terjeszd ki fel c llunk 8 minden tere mt·
ményed fele lt jósóflod nn k szá rn yát {>fI küld el 8zómwnkm "
mcltpihf?néll bold ogiló {timót. Könyörgünk lIonAd , Mi Atyflnk .
Itki vnuy rt mc nn yb(' n .. Ámen .
H,uM MIII11m
II

