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htmgjai mclle l! 6z élelnek induló? OU-e. ahol ft mindennl'lp
kuzdc1mcibcn clfálddt gyermeked új remen)'segre v6g\ik? Új
('rőt. uj Il'lkesedés! keres 1 Ou álljunk-e meg gondollllban. ohol

beteljesedet! remény. vfllóra vállotl boldogság mCsn)itja keb·
kt II :r.c",!, dalt? VlIgy gondolatunk dl:yen az élei \.'eszlclt C~8túl után 8Z en)'eszt"l alilhulló falevelenek fájó sultog6sához. II
fl

porrá Ic\"I-sI61 m('grc!tE'nl szív pannszához. ft ke-lséRbeeses siré·
mához? Bárhol i~ áll meg gondoJfllunk. mindenütt felismerjuk

nag)' It·lked fllkotó erejcl s ezállal

8Z

!'mber hozzád hflsonló

lelkél.

Ezzel

ft

lIozzlld hnsonló lélekkel keresett. uohullt Tt-,::e-

del ecl('s Atyánk. niakulása óta mindezideig e d81~yesüld.
melv 111t1 uj zászlót szenicI. A zászló u;, dc fl jelszl,,'ak ft té~ick, Islcn. hflZfl, szeretel. Új hhzcdek kő\'e lkeznt'k Hozzád
fo hászkodunk jó Islcnunk ezulán is, legy mi \'etunk az elkövelkczcndó ~v lizedck HIfII!. Innen, e h81árkötöt \'issza es elórr
tekin tünk szenl bizakodással, Jó Istenünk n)'u~tasd meg 81. el·
hum'l kezdöket, \ezérekel, tagokal. Alkolásuk. munkájuk t'm·
lek{'Zc!e hedd \'~sse ft jelenlegi és jön'ndöbeli \'ezelók S IHgok
szi\l~bc: Isle!\, hftZ8, szerelel szolgalaitI. E sz!'nl jelsztl\'ük AlAtt
enWl"dd, óh n8g y IRten, hogy russa tovább is ~i1háj8t e nyolc
c\'hzcdl"t \'észb("n t-s \'ihHrbf\n, bt.'kében és csendes munkitlkodúsbnn iddl dnlcij)"l'stilcl, hogy ill:)' le!1csscn flZ hlizedból t'\szózud ... l'vszázHd ok. Az UJ zilszlól szenteld meij, (\ \t'ulli .
ket, fl IÜRokn l. kö\'eI6ikel töltsd el lelked erdt'vel. hedd zem:jen flJkuk ró l minden idóben, minden hl'h en, jó es bl'llsOl~blm
67. én~k ('s dul- Mmindt'n sz,,· Tegcd imád. mindrn It'\rk Tt'·
~,~d i_Id" ~1i Ah tínk. ki \/lWY H
Amen .
S: ..1,I'q"

n/a.""á,

m ~<'H,'.' Id~ru

21. Ima.
tO,l,oII'

R.."\r~ unnrPf'n

l

Örokke\a!u ls ten I Ilki lilbocsÁt(\lhHI lelkedet s ujjA tt'ut'd
u fl)ldnf'k :mnclt , kU7rl. s tlh olból ilnnf'pre k\ülekrzhlnh It ,,,
R\i1n\' lHUII('JC('1I t('m\llllmodbtl. "hnl,'a ('(dó fo_ \..t'7.ul tl1ll111·1 ndk ,

II hl'w\f'k Illl/U111 rllstillnWl1t·k II t i 1('lIn,'1I7.t."I muu-ll"fI 't('U'lIfOi ha·
Iul "/t'ngt'nek Nrkf'd !)ICIIOltt'i!(·dh· I('ndul II Illi ,\,jkunh<ltl I_ oa:

,
78
ének S ft szivek és lelkek buzQó hálája száll Tehozzád 8'1.. emlékezésnek és ez emlék felavaláslinak ünnepén.
Hálál adunk Neked Urem, hogy megérhettük ezt ft na pol.
hogy összegyülekezhellünk 8 természet kies templomában ill ,
e szenl sír körül, melyben sok viszontagság után, ft "legnagyobb
székely', Orbán Ba lázs porai pihennek. Porsátorátó\ szabacluH
lelke hamarább körülölelte ti székelyföldel. mini ez befogad·
halla lestél. Te tudod Uram. vajjon icleclobbao-e ft szenvedések, lemondások, reménylelenségek kálváriás útjait járó százezrek szive. kikéri dobogott az 87. egy sziv, me ly porlad ill
alanl1 Vajjon él-e az emlékezes 8 nép riainak lelkében. kik·
ne k jövöjéérl lobogot! lelke egész földi életében. Vajjon a százezrek. kik vetlék szellemi. erkölcsi és anyagi hagyalékél, hiven
kövelik.e a példái. melyel ő adoll. ki örökke ragyogó össze·
kapcsolója leli e multnak és jövendőnek.
A nemzet örök hálája illet Tégedet S1ent Istenünk, hogy
a székelyeknek ad tad Orbán Balázst, ki felfedezte a székely·
földe l. midőn bejárva annak minden :legel-zugát. megtanitolI
értékelni a természeti kincseket; feHedezte a székelyi önmagá·
nak, midőn iroll és irallan törlf'netek. hagyományok s régi tár·
"yakkal kapcsolatosan kibontakoztalla f's mcgszóla ltalta a szé·
kely lelket. mely ezekkel mint gyökérszálekkal kapcsolódik a
multba es épiti jövendöjél.
Uram. a te bölcsességed megnyilatkozik a termeszeli és
szellemi világban egyaránt. Mielőll a IéI pusztitó fergetegé t zu·
ditod a természet ölére, elöbb összegyűjleled es betakaritlatod onmm ez ékességekelés értékeket. A nallY Orbán Balázst is mintha
csak azért adta volna jósáuod. hogy e nem7.eli éle i mezejéről
mentse meg ezokat az értékeket, áldásokat. melyekben új élet
és virulás bizlosilékai vannak. Te munkásoka t álJitasz mindenik munkamezöre: O volt fl nemzeli kultura kincsei! gondozók
legnagyobbika
•
A Te áldásod jó Atyánk. az a szép élei. melyet a józan világos hit kicsinyeSSégek fölé emelt s szenl eszmények szolgálatába
611iloll. melyben faj és szülMótd iránti szerelel fl müvellség fokozá.sának és a szellem fejlód ésénck gondolalával oly fens(;'
gesen kapcsol6dOll össze. V811ósos meggyőződésben 181t1l1a m('g
lál)Iá.lékál az 8 lelki fensé". mct y 8Z iga.:i nagyságol nl'm szu'
1('lh ell vngyon. ro.ng és hivniaiban IllUl !. hnnem llZ e~}'sz('til8egben éJi munkábl1n. 1\ nemzt"li szl'ilcm ápolásában és 1.1 rnü·

11'11sl'.z h·I)1-t4/.ktll'b('n ru\ll \ Iru, hOM," 111.1'1I\'Nlht, IIw lt n ll unl'l\W l'lt
hllllltl r ll1~I~M 1It1 IIW!<C m'm IIUl k mlllottl'
rll!<CI'dtt'd UrilIll, In1tz\' \I rok ('", Il' kl'! ('IIH·lkn lIIu lIl\IIl-

rt,

lu ll1 , IIwl"I'k mini 1l1lrnunwnlnl,s nlkolmrUl\'. nllndl'!lnt'll'lt'bb"n
r~ du.dull11t1'1.lIhbllll hlu!t-tlk. hOMY ti \11111 II tlll'kl'h'filld , ,'" IIIJ'
II,.t' II'lrI \'rtlk Id!'II IJ!I,

Oh , dl-

mlkl,tWt'tI hlllnlhtllllrrnk Inrll ('lIn, I "ltltll'nldili, Int·ln-hl 0,111111 11/1111/,,1)111\ mlt,,1 Iwkllnk ~ mht'I IV(l11I1\\.
hllllluk I11t'W ,wk l 1./1 /I klim It, ftlrndonl'll, nwllrd Tuh'd nwll
hil'IIIII"I1I1 hrloltotll' 11I1I1dvl'!lI).f I Ii-W'n III. (I \Iu lIIIIII It-Ilu' I'oh,,·
gem k/I'jlnlll 1''1. kt',,"dl' /I Jlt llllnll. 1 ,'I' eI'lltnl·I('sl. nlt'llil' JIII .. ~Ik
nt'kllnk. hoyy hlwlI\ 1'111101 It-hdllnk II 11(I 1/lK knlyr lt'hbl t·1' rll
.z1l'l./)wdo 1'1t·II·h-Iwl. lIlt'h ('\ t'lt' l. /I .m g/,IVll nk '1'111/111 t't. /I
1'1 lino' III k ,,'" (' tn I,·k , I II I' I, (' t 1111'111' rI" 1,,1kI' k klItu III 1IIlllllt'lllK k\1,,1t.1111(' ho/u li Il' lrt', ud KIfc.jt·I'lIKI /I hl\llIll('K l·jI. Kt'llvdt-hWK
M,IJ)'I' n " H'nOK A h l\nK, hOI4Y Pt. ('m l,-K ('I'uk kUlsti ",1 111holum, ('W y 1II('1I1í'1I1I" Ilw h /I Kl:l'k,·lvc·K 11'Il IlIl!ol\,tlhb fi iHH t' lIl ·
h.~t'l I I" \'K HI, iM tili 1'11I1.. ktw k o li K\·1l It' lllI I ti II/i"c·ltlWII I' h l1
1)/11 "IItIsiul /IW IIII I Illondlll ,ll!, 1(, IMt.llI /I. l).f"'" KlI\'(·!(llnrK. "k ik,
IWII ,,11'1 ti Krlll/ h ls. rwll{l nk l~ l\\t'j.I kl' lI ilIIlWrn illl l\, hou.,. nk ·
km VIlIIHIIIK hfllt. lI~ttt,l" t1 t' 1 Orhwl Bili/IIg Irllllt, II k ~, lr jl\r unk
n\'llllld .. kulhllll . irti (, el 1I11/llrrnK
1,,1"l1il nk, tl'tld (1Iil( l "lmll~~t\ IWll n llnK nl Orbó •• '\01,17.'4-1
rv,I'lI{'tlwl Tedd , IIh Umm. ('/1 It :m"m!t'kd II I ,'~ n llwyo hh SIl"
kl·h, 1l1U11r K/,(' rl' I(>1 WI"VI', uhul/oljrl IIlt (I f"IlSI'ill'II t· r/,l't/w " .,. t.
nu-ly IWIII 11'1111'1 hulllll '::I('lt· 111t/ll. 111\·1, oh' Url ' ·olt , mi ni 1'111kutlullnn lobll!ollll.hml ('II" tilI I"hr f'llvI·lm" / lt·/llt IIlInk" 1 tilt
Ulllkk""ul,\ It·lt·k. h ll\" II ml 1"lkt''''t'd'-'''lIl1k SI- 1")1"'('11 oh·nll,
lIlIni II/IIIIIIIIIIIIIW , hlllu' nI 1It.(·I\·""uk (' f'lld(' I_ rII)lI1II./KlldJu nk fuurllm

Jllllklllll II tlllMJUK 1Il1'14 /I 11I\IIIJIII I'!II "lkll lml\l IInlluK. 1wllY
,'II·k\·1I nrl ,,..1 t"h lwl kh.·.... II"k l' mrn(>1 ú ltlo/utcllwhhml 111 1111·
klllk", I IIII"'~ II II K
TI·dd U' ,lm .- 111'1\'1'1 II It/.,·kt'i\'tk I.mllndnkl/I.. mll. k hl'I\'t·vt'
II .,k,k \'1I1"h" ktl/l-]"WIrWK ,. MIIhol, """de' lwk lhh'ksl Or biiII
B" ltl/." 1,·lkl·lol MI'w III i .. , k. (·IJ/\I o U lit. lI 1t m , (' '' 'lIt' Int-Il,
I.. ,wy lllilld'·I. "/I·k,·I.,.rwK f,·I/11I,,11I "'1'11'"11.1)1 IU·IIII(·l llIlIj/l lllllllnll.
\ "IH'/III UI I"W" ...· III('K klll lwlI IIl.ollIl\llIllI h llll /I flt.ln 'd.1 mu nK'"
I [,'I{I""II 11/,1'1 II 1I/.·lIi' l ' II I1IWIII'II1Irl\1 II 11:1:11 "KI" ('II\ lwk.111I"1I1I1.1
~: I h iv fUJ ' ,'11 fol,1. 1\l'1I11t'1l IlIIlIt II II I '~ " 1I1I" 'hld,',, ,,'.t·wh·II'1
\"Ild \'('tldltl(,tI ulu Urunl l' Itl'l·IllI(·kl\t· 1 1'j,!)'tl lt f ' I hhnnltll,

,
Ilo
h OIfY ne hóborilsn HZ bilini pihenő I('lemnek nyulfnlml,t 8('nki
<.'8

semmi.

természetel onnyi 117.'·P!l~lflld ókesllc'd, onnyi
elbájoló! és mély jclcnl6M'/fúl ludllz olkolni. védjt>d Kirjlll, kelti
itldotta C'mléki·l. Il nemzl'l IlIlIjnibrm ürtlkö!llIt, fl 117.I'II('m{·' IJmk
Urmn. lIki

dicllósl'HCdrl'.

ti

Amen .

Silj mfm" Jriz~"t
~7 "k .. ly"dv", 1,,·lyl

1,·Ik. '.,

25. Ima.
(l:lmon,lvII Sn'k ~l ykf'l('8~hlron , 1032. !lllnkl",1 3·nd "nillim ... ,,<1 .. ,,-1( 11,,1,,·
v .. ' .... ny dőlt lIlIIolt .. 1('"""I('ItI('")

Megil1t'\ödótl lélekkt"l ólIunk (·Ióllcd. örok biró. Vhlll'\('n
!l7.('r('\('lö II jósllyu Atyánk. ebben lIZ ünn('p(~ l y('s o ritb"n, S midón megállunk előtted, szivünkben rdlsóhnjl cl kérdéK : i\ tyfmk.
Vlln.(' zllklllloll cs mCilkinl'oll é letünk szltmó ro CIlY o lyoo hel ....
hol rölderü ljön búbóntllos (Jrcunk, mCI{sz6radjon kö n ny t ő l {,zoli
~zcmünk s mcgcnyhü ljön f6jdolom tol pihegő k('blü nk'l Kl'rell"
lIünkrc halljuk isteni szavad 7.{'ndulé~é t : va n . é dcs uyc rmrkf'i m,
CKY ilyen hely zaklatolI II mcuk inzolt {·Ietelek sdunilru' III.
imádság hóza. az én templomom. A Tc templomod. Atyónk. /lZ
imáds6g háza. ill ölelő ki'! kiHod 8 megnyugta tó (odc8 kebl,l ed [
Idc válCytunk mindig. é lé lunk ZivlltiHOS. hullómzö tCOlw rérííl ~
itt megnyugvást. békességet, gyóuyulltst találtu nk mindl·nk()r.
Ide vágytunk S ide jöllünk most i, kozdböl és távolból, n6k
és ferfiak. dalos szívű ifjak 8 mult 87('J)ségcken melrngő Ölr·
Iwk, ide 6 Tt· szent tekin leted elé. ebbe a szépmu hu teltlplomhn,
ml', 1 úgy éreztük ('S úgy gondoltuk. hOHY ill mil kÖ7.1·1. nlluyOl I
közel lesze\ hozzúnk. ts jó Atyánk. ne m jöllünk ürt'8 kl,/'/'(·J,
de hoztuk 11ldozatu'1 6zt. ami Neked é rtékes. nekünk d r/,u"
kincs: 8zt. amiböl szclc lel·virógok nyiJnfik, cmb('tI boltlouít6
(orz/'lI~k !!Izuicinek. ami összeköli é letünket fi Te {·Ieleddel. hn/.
luk fl szivi.lnkel. Iloztuk illOZ áldozatul. hogy megengedted for·
nunk e fölemelő idöl, c szCp n8POt. f' napsugll rtl8 órá l. ml''''
ben blzonyságol lehetünk tmÓI. hCJifY II Cugy {'S II IIZI'P Nyiko,
{I Kis· f~ " Nagyhomo,od vol"ye
111.{',c!{'lre! olrlik {'Kymó,,1 s t'
völlfy{'k bee suletclI. IIl:orllülmnll, iJnludnh/1I unilluiulI nf'lJ{'f or·

HYÓIJyit6 81.{·ruIl'lOt Ilkmntlk lHJni f'nnck /J
bf'teli:. halódó vil6I1n',k, me!ybt'n uly nehezen "Iúnk,

Vf,!i."(IIl(J I ,

flZOl!\flIU,

8\

Ig6<:. jó Istenünk. hogy kicsinyek vagyunk

fl.

nagy világ-

hoz mérten. parányok. porszemek az embermilliókka! szemben.
szavunk csek halk sullogas e világ végtelen elerjeben. de ugy
~rczzük. hogy

II

mi legdrágább kincsünk. a szívünk nagy, meri

igazság vágytól duzzad, szerelel érzéstől dobban s benne a Te
\'slóságos ismereted lakik .
Oh. ha ('zeket ft szenl sziverzésekel mai testvéries ölelkczésUnkkel is vilégkinccse akarjuk lenni s az emberiség boldogiUi.sáre igyekszünk szenlelni : édes Islenünk, adj e rői. hogy
ebben ft nehéz, de szép munkában. ebben fl fárasztó. de jézusi
kötelességteljesítésben ne fáradjunk ki. Segits meg, hogy öntudatos unitárius elelűnk által s egyleti testvéries összekapcsolódásunkkal szépitsük az életet, könnyilsük 8 terheket. töröljük
o könn yeket. kölözzük a sebeke!. deritsük a bubánalos arco'
kat s sURározzunk fényt ti fájdalom felhövellakart emberi sze·
mekbe. Ezt a munká!. ezl a törekvest. jó Atyánk. áldd meg
mindörökki:, Ámen.

Bólint Wón.
küTl\csoll)falvi klk"",,_

26. Ima.
(Nrh~z \'ihar után,)

A Tc hatalmad örök. fi Te irgalmad végtelen. gondví!K'Ié-'
sed ezerszer megáldot\. drága ~lcnedékünk. egyetlen Ollalmunk.
egy örök Istenünk l Leted világosság számunkra ft sötétségben.
közclseged bátorság a fé-lclemben. megnyilatkozásod er6 ft
gyengeségben A Te jelenléted eloszlatjQ a magán)· fdelmCl s
szíveinkben betölti ft sötét ürt, melyben ft lélek húrjat n<"m leli
s sokszor fázik önmagtilól. Sugalmas ihletesedre ti mardosó ón·
,úd kietlen luskéitöl a megbimás. megbocsátáS. megjavulás f{'.
her virágai nyilMk ~ 1\ ff"lma\:8i'1ztosull. i'f8Z emberi élet ter'
mt'>sC! i~erik.

Útuid belálhah"lnnok, eszközeid megfejthetetlen talányok
töldi emberi l'r\('lcm szAmAra. Sokszor tull}aladják fl legc1cM"bb
t,lmt"k fC:' n)köTf" s n{'ha csak fl hit imbohgó mécseS<!. \Hgy II
1I~_i\ m{.lt'~f'n{'k ill_cHd tÜl{' v('t {'ID"CR" enyhe sU:;:-lImt n TI' lór·
wn\l'id olok TcnJH'be. ~t)ndvisf'll'lIl'd mElgnS(lbbrendü nlkot·
mlln}ubn.

,

,-",

.. ~

- - --------------------82

Sokszor az örömök szárnyán emelsz a boldogság nopSU'
garas megesieiaire. hol sebesebben ver e sziv. tisztábbak az
6lnlOk. magasztosebbak a látások s úgy véljük . hogy atY8i ar·
cod bizialó mosolyát látjuk a kéklő messzeségben: Ilyenkor úgy
érezzük. megfejlettük az élet rejtelmeinek Iitk61. szivünkre ölel·
tuk az egész világot.
Meskor fájdalom nyiláva! sújtasz, mely sziven talál s sok·
szor úgy érezzük halálra sebez. Elsötétül körülöttünk a Világ.
halottnak látszik az öröm s kínná válik a lét. Testünkben fáj.
dalma k tüzes parazsa égei, lelkünkben összetöri remények,
rombadölt eszmények áldozata emészt.
Máskor a félelem lilokzalo!f ereje tarllenyügözve, remegés
járja itt egész valónkat s a megfélemedell tanitvimyok esdő
zokogásával könyörgünk Tehozzád; "Ments meg Uram. meri
elveszünk lU Milyen remegő félelem, milyen aggasztó rellegés
tartolt h81almában csak néhány órával ezelőtt is. Milyen fullasztó volt 8 leg, milyen nyomasztó 8 csend s milyen aggasztó
M . ég alján feltűnő sötétség s nyomában a mennydörgés távoli
lompa moraja. Milyen ellenállhata tlan volt a szétvesz. mely
hirtelen tá madt s fákat tört derékba, hajlekokat döntölI romba.
Hogy cikázolI a villám, hogy lombolt 8Z orkán, hogy zúgott.
csattogott II mennyeg. Mint vergödött II fészkel kereső madár,
mini hejloll meg 8 virág s milyen feleimelesen hullámzott az
áldást igé rő zöld velés. Hogy rohant a szülő és a gyermek
kézenfogva, hogy remegtünk kenyerünkért, hogv rebegtünk élehinkért. Mennyire éreztük semmiskgünk, mulandó por voltunk,
~ mennyire nagyobbnak éreztük 8 Te félelmes erődet, vi-glelen
lu\lalmadal. A vad félelemben csak egy bizlató hang voll. kis
falunk harangja : csak egy biztaló érzés. Benned való hitünk.
Iliiünk s hatalmad ime megtarloUak. A súlyos. nehéz fel ·
h ők szerleoszlolltlk. nApod ismét ragyog. karcsú szivárvány iveli
át az egei es a földel. A lég felfrissüll. a szinek élénkebbek,
uj elet temén ys~gé től dagadoz a keblünk. A virágok űjre ki·
It\rják kcl" hüket s az cg madarai vidám dallal szelldosva kő·
!\zönik Neked . öh mindenek Atyja, létünk. életünk.
Mi is dicsóih.ink, hálál zengünk . hozzád imádkozunk e
pillanniban áldó. gondv i st'lő. mei/tarló Istenünk r E félelmes órák
('ml... kt" á ltal Idnl!!1 meg arra. hogy a mi erőnk csermd)'e a Te
he iaimIId örök forrásából fakad 8 fI nntIk v"~telen tengerébe
szakad ismet vissza. Emelj fel minket földi büszkeségünk mu·

83
[ondó I)orllból II !l7.ined el ő tt való 0 167.61 n e mc ~ tudatá r!". h OIlY
fclcl lt'bb Illlliju nk,.t lIoha el IH' b iauk, kcvdy(·k ne legyünk .
GYlljls \ '[('1:01 clmrn kbt.'n villlg(cnlt\rló torvényeid liszlia bb is('Zze! ewyült hitünk i·pül..-.scre. Engedd megiumt.' rniJ nk
II mCKlálnunk. hOllY leled vilé~ol ft nAP tiszl6 fényébe n. ft vil·
merclére

II

lá m Illu'ben ,

til.

': rlc1cm \iláyéban II

kedd. hog) eze kben Te reád

II

fl

sziv melegében. Csele

<

hatalmod végtelen vóllozalúnuk

cg)'.euy me,j'rl yilvll nulás6ra ismC'rjünk. Tanils meg un a, hogy

Zú!Jó mennydörijéscd . lomboló IIzdvcszcd , a z enyelgö szeUö 8.
s7.lvünkn!-k. ldk lismcrclunknck csak általunk ha ll ható cl>Cndes
SUJVtI , mind egy' cgy düJlorn II ,'ilégmindenscg o rök zt.' nt'ji'ben ,
melynek öSlIzhangja Te vogy , egy örök Istenü nk 1 Ezek meglá\n 8a, 6tt:' rzcsc, mel/ismNl'sc utá n ne engedd, hogy ti rele lem

(eleUt' bb urrá lei/Yen rllJlunk. dc nye rhessük ti Tc erödnek II
lelkt'!, mely mc ynYUi/llll, eltet i's bo ldogit.
Á ldá10d lel,l) e n mczöinkc n , bc kéd ha jléku nko n , jósli.yod
mirdjiunk . Adjad , hOIlY jelen mcqpró bá lta lás unk is lellyen szilmunkrH UJ erő rorrása : szabadu lásu nk, f,/o nd visc\ö e röd újubb
blzon YlJáYft, Iyy bizluIJ8, iyy bá lo rits, ii/Y la n ils e köze lmuJt órák
rt'lelnle'i e nMkei\'cl. mC \l rindt szivei nk ezer érzése ivel. Neve d
I ('u~l' n ll ldol! , ezerszer mel/szentelt szabadulás unké ri, sól. ha
t'SIlIlÓ'J, \ CSl.!C!Ú'1,l is érne, c~e l e k edd , h o~1)' sem ma gassá g, sc m
mt'lVlK'Il, SCI11 j(>lcnlevok, sem t ávo ll evők T öled el ne vülasszanl k, dc rn,lrodllllss unk meg mind ig Nólud es á ltala d . Mif\lyánk .•
Ámen.
K60<Íri Jako b. k~ no.., Idk""l

27. Ima.
t ~.c\hl\lkOn S.OZlllU If'd

So1c"

alkaln,a\<lU.

Te rem tő I Szent lsten l Az imádkozós htmgján cm-

II!Juk ne vedel, hogy kiJli.lnoo.l.ó ó rhei). ckró l összejön; segjle ll ~l.
huJ.ly szenl SIonkent e~l)eSulJ bn kulönoozö szivek érzése, e mbe·
rck vondoltllll Ti .. d e pefc ~n ajk u nk há l fl re~ése, T icd hálás
bZlvunk eSl·dN.t'S('. hogy fel nem ~ rt('kel h e lő kincseink vcd el mt>·
\)(On eZldeill b/('nl ('rfil adtál. fl mindennöpi bizOnylölönsáll közl
n~'mif'li t'. !en&tge. hiv8lá'iunk belólteni ökfHásában töre k\' ~
lIun\..el ('r önkk('l, Irlkt' d vilt\w(,J~.tl.wáv81 sellilelled. Áldott IMlY.
R~)ln T('/t' mló I SJ:t'nt UfI!ilen I hov)' fö ld i II ömkknaJo jd\'öiOk
'('I.·U hu \..mns. " röf" 8zll{oIl!l('1 III, d(' ört6l1 halftnk, 6 mt'ul('vrl}"("
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------------------r
.~~ ~." ---~

8-1

dell lelkek támadásait, ti ,ilágosséglól félők ro~zindullllu;1. a
II közön)"össe~ bántó jelenségeit. ha veszben is. de sikerült el·
hárilanuk. S hogy hitünk e lelkek viaskodó harcában meg ne m
ingolt, II tudomány szükse8C"égc, intézmenyeink soha el nem

muló értéke. őszinte, dicső ki.izclelme, példaadó élele. meglé tá:<unk elöl egy pillanatig is el nem homályosul!, mindezt hitünk
erejének, Te benned veteIt erős bizalmunknak köszönheljük.
mert Uram. Téged tartollunk hajlékunknak.
Most. midőn II Iflek nyugalmát rabló, 8Z ember lólóké·
pességél homályosit6 s II jövőt féltő emberek lelkére reánehe·
zcclö korunk romboló szelleme tüzkenl emészti egesz valónk:
mosl, midön II faji tudatosság hiányá.nak szórvanyonkénli rel·
túnCse. az erkölcsi vilag kataklizmajának szennye homályositj8
el tes tvéreink szüklátóképességél ; 8 nyugalmát elrabló folytonos
reánehezedés veszélyezteti sok lélek hordképességé!, mire a
prófétai lélek szerető féltése sóhajt fel; Én Uram s én Istenem.
Te légy ezután is erős kővá ram l - erre fe lragyog e szen t pillanetban is hitünk világa, bizta tó e r ővel tölt el ennek szellem i
fölénye, történelmünk kimagasló eseménye. vallásos felfogásu nk
megragadó ereje. elődeink prófétai e reje és ö nfe lá ldozása. vallásunk kevés számbeli nyilvános hive mellett a sokszoTOrw n
velünk hivők száma, a messze országok és föld részeken lAkó
lelki és hilrokonok testvéries szeretete. Ez erőt ad a mu nkára I ..
Oh nagy lsten! Atyáink Atyja! Találkozásunk e drága
unnepén gyermekeid Hozzád imádkoznak a szellemi fólényérl.
melyet tartanunk kell a reánk bizot! seregek vezerietében ; a
lemondas és önmegtagadáshoz szükséges erőér!' a sérelmek
clhordozhatásaerl. a feletlébbvaló megszükile lt kenyérrel meg·
elegedni ludásér\. Hozzád imádkozunk e lelki ta lálkozás szent
órájilban. világosil<j erődér!, hogy annak segitségével tanácskozhassunk s halározhassunk egyházunk fennmaradásának oly
biztosilásáérl, melyből országod e földön közlünk terjedési és
megerősödés! nyerjen.
Hozzád imádkozunk ft prófétai lélek egyensulyáérl, hogy
dnnak vezérlete mellett továbbra is szólhassuk 8Z igél s min·
denulI hirdethessük Jézusnak. a mi mesterünknek. evangéliumát.
Hozzád imádkozunk 8 világi papság kitartó buzgóságáér!.
melynek segitségével a szenl népet és királyi papsálJot az üd·
Vöstieg hom\ felé vezelhessük.
Áldd me~. lslenünJ., II t·máC'Ikozók le lkél a Il"ondo!,' böl·
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h,Ilt1.ro.ttl lai nkül jótékonY dn kihaló erövl'l. E
-'1~
munkójal hassad tit \8!1ásos-hilünk magasztos szd!cmh("~YhU
nnek !üh <.ltó ereje IClI:yen szent kapcsolat d rága inlezmen .. e~
kel. ft 'O i\680:&::I6801 ilr8szló iskoláinkk.tll. Vigű! áldd me,,: Islen
e \cnd"lI'laló iyülekezetel hi!Unk ma~aszlos szdlemé\'el. til: al:
duzo Ide-k önm8~ában rejlő julalmli.val mindorókké. Ámen
S:m M,1Icifw.

28. Ima.
Ildtölmds Szelle m. Islen. jó Atyánk! aki mindenütt iden
\<<llfi. jelen voltál ~ jelen fogsz lenni, aki ti legfájdalm8S.!l.bb
csemenveknek is ismered az okát es rendehelé!Sé1, légl iden
e bben ft pillana tban mi közólhjnk. Szenteld meg érzelmeinket
('8 gondolatainkat. ih!esd meg ajkunkat tlzzal az e\evt'n szénnel, melJyel megihle Ued ti prófélád ajkél so melynek segilsegé.
vel e l tudjuk mo ndani azl. ami a SZill benső, Iilroll ko mrrijában
uon a nelkül. h01lY ist~ni szentséged égi valóját megsértenők.
Oh . mert ft mi !>zivünk telve .. an mélijséges fájdalmakkal. ellentd e s, zavaró gondolatokkal és kibékülést alig talá ló keserü
ke rd esekke l. Itt e hideg marvanyban, mely e szent he lyen vM
a z ötökkévaloság számára e\hehezve. 36 nev jelzi a kötele.
!IeIludá s hósí e re n yel. 36 rérri. aki - rö ldies go ndolko rh'ssl
_ volt es ma r ~élen nincsen többé. 36 eidnek kilobba nö lánaia
hagyott a rálddlo m és szenvedés sötétségében aNa gyerme ke-ket. ko rdi ozve~ ekel. szemerényukel. boldog b üs7.kesea-ükel
"~Zltett szültikel. .Öh. h0911 elhullottok a h63ök. Hogfrl eloesztek a hadi .!Zt?I'S:-cimok. · (II. Sam. L 27.) . b rae/. a If! ~
ged eksell ho/mnidon (II. Sam. I. 2'7.) Mennyi piros vér óntozte avila i különbOző tajalL Van-e szeles e vilason hely. ö h
Cram. dhol a mi tesivéreink "'ére nem dalta volna met e szomjas fold el. van-e hely a földön . ahol a magyar erő. malO'llI
ktk~hl nem via~kodott. ahol rTl<'gy8r elei ti nu nem lorolt ?
A kere~leny~nek e IN" veszlőhelye. ei)' kilhiloBja van: a G~·
R,..th" he'iYe. A mi népunk Golgolhája az etén viIiIR· f , u"
n del. kele I " n yugat liizhá nyóirutk lAvafolyama o.uec*lpoll
fol"llu nk II eh/Lit. o h . mily sokat elvitt. mml 8 me __ brii Mr'
köny _ az erŐllt'kböl. 8Z ifjakból. \ 1iérl volt ez a nagy I~le-I
4
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Umm? l\1IrcQc' 'hIllv hun lerhdt<, 1{,Ikiink('l holt Y ily MilY vü lt
SlIl.tol 1.1,II('tt flll'hlUllk '/ 1\111'11 kell!,tl epPI'1l nlind<.(ink kUld, ' llI
onn,'i n,l~y n"!lhlIMn'l ~"'I' 'lId(1(1 Umlll.lml/IJ t' IWp 111'111 ullUrf.

('.'mk I.fm. dm ,;.'i ""Idill/wi drl'luiml s:::('111 rtl'Wt' (GYIJIII) hl('·
\trn rolelre 11('111 vlÍloI\lu n k. rnu"\J\( boldOK!Hi.ylll neln ilLWydl uk.
Jln'tUf" HllIllIl kl'\ (, .. bbt, tUdunk E.. Illl-','ü' 1\ vilflgomlól\ IlOItY
\e~7.{'dl.lcnt.lx'n 1111 nl'kimk kellel1 kUl.dellunk. tZl.tldnunk. ('\V("
rczmink Kinek VUIl olylm nugv vC)U.!CSt'i:C, mini mim'kunk. ki
ldl 01)/111 I\lVII. mini mi \'fH:lyu nk . kinek \un o lv n UIlY bllnnl.!.

mini

ti

mi blinlltunk 1. ...,1 111

II

tnenn\'i könn)"

VtUl 1\

:v('lI1ek·

bl'n. lusSlIn kihull ,.. (mnc! p{'rrne!i'gbe!l ~ (Jnkllil. hu ü ....z{'SI.O·
rult s/h unk IIlI'Hhmwd i .., nwgis cSllk ridclt mArv{,"y, hidl'H n('v
vlln II :J6 IfJU, crot' elei ht'lrdl. IlidclI dic:iuS('K, m{uvnnybn
\ e:.lcll 11('\ I I kli/.do, ('r1.Ü (-lel hc l>-c ll. A köllő szavu! vulosullilik m('~:

r",,,

Oh I'/.t ll, uh ~/."p" hir borU$I)tln
N,·m l... ~tld". h" 11{'f \lndl1~ IWIlI buntju,
l1i",,'n 1()H'1 fl nll·I:I\I\·Ukul! buIJI)g'lIi1
!\wntult I'tn' .'s ki}nnyul llIoMIIt',k.

A dicsuSl'HIlt'k

I

cit.'!

boldo)lSú" ti
"tlllsu~n : o!csubb lln nem lI/.l'rczhcló mCij. A sok c!vcs ..,clt elei,
fl sok ki1/.dti IltIlitll 1II('",,('lö rerf, meysLcrezll" ft dicsosl'ij hillhulutlflll bHbl'rko~zorujfll. I~!I m('ijscm mele!,lil II dicsós('g feny('.
lelkunk lcsuJlol1. S7.Ul1loru. hulilloslul s7.omoni.
Umm, sl')lils 11'1('1/. ho~y legyen oly hilünk. tlmely 'Win
plIIulszkochk. nem zUKolódik ('[lcncd. Adjod. hOHY fl márvliJl)"bll
\Iescl! nevekel őrizzuk mel:l cmll'kezetunkbcn. mcgjeyyez\'e uzl,
hOHY CStlk !urpe nel' r('ledhe! ntlYYSt'lgOI. Adj6d llzl fl hitel.
mc\y hegyekel lllozlo/fltlwl II omely mewgyóz minket orról. holo/y
fi OfIRY szellvcd l'Sck és nugy IIldozolok nem hiáblwulók. Jézus
koveló; ~ gyongc. Jclcnlektelennek Imlo U nők es szegény, villi!!"i
hnl uJom n('lki.ih rt.'rfink. a me1(vtílló sirjtínál kcr('slck t.'s lul/iltuk
vigu~zllll"~I. rCllll\n)'t. elől l-S 1{'lkesedé\1.
Adjad. óh 8zl.'nl l~ten, hORyez ('mJek melleti mi is luililJuk fl Idkc:iilu ('~ bálorih, Il:1(okct II jövő küzddmt.'fc. Tl'lrluouk
mell. hovy Slro könny(.kkd. punO~Z08 soh6Jlói'lokkal nt'm hureolhtltiuk nw!; 6Z (,lel hureitt; d(' ÖSSZ(,!tlrliti'l'lll. hill('1. biwdnIOm!ll6\ \"010 ICIIZ l\ IdH'tCtll'jl ill. LCl:lyi.mk ko!(·lc1I8é tdudok.
elO'nltlsl mClo/bcclI(lIük. mincll'lI sz(opnek. jUIHtk. t'lI il:ltlzsliKlwk
Iclkt'8 IIIvci. Amil kl'rllnll mindenEtoL)! lmúnkboll: It'lOicn metl
IlU ).!V

{lrlt VfIIl :

Vl'r,

i·s
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Ic tIktIrtItod. - vtllóba.n ne is ekerjunk mási ft Te aKaratod·
nál, bölcs szándtk.odnál.
Az ft sok SiT pedig, emely ft mi véreink leslel takarja.
]cll)'('n föltámadás remenyének biztos olapjo. ~Csak ahol sirok
vannak. olt leh el feltámadás (Ibsen). Rcmenylclensé"ünknck.
csüllgeleHS~llünknek éjszakájéb8n ne engend elaludni, óh Atyánk.
ti (ó]lámtldás hih; nek (inyes csillagál. Hadd világoljon. vezessen nlinkel. mini ehogy vezetle voll ti hajdankor bölcseil II
ti

M

Meg"liltó hoz .

A nagy hit mellé add ft szerelet egi halalmát. Szeressuk
egymást. kik cgy Isieni imádunk. egy kálváriás élelnek \'agyunk
osztillyosai; küzdjünk. munkálkodjunk ti jövö diadel!iérl s
ebben népfe;unk es SLent vallásunk jövó eszményeinek. ti meg-

ElZ

v uJÓsittisMrl.

Jöjjetek ti is, ti harminchat elszállt lelkek, li üdvözült szelle mek I Imádkozzatok velü nk, imádkozzatok élő bajtérsaitokkal.
tegyétek lehet6\'c. hogy imádságunk könnyebben a mennyei
Biró elé jusson, Óh add Uram, hogy a sok kiontott vér, sok
összcomlott élcl ne legyen hiába való, Ne lesyen II földön rabszolgaság, harc. háború és igfl,zsaglalanság, hanem jöjjön el ft
llilógs::.nbadsóg. 8 leslllériesst!g, az emberiesség dics6 korszaka,
amely ft Te országod megvalósulása I:l föld ön, Uram . hadd
jÖjjön cl 8 Tc országod ... Ámen.
Benczédi Pál.

29. Ima.
(lA!lkenkö r; 10 Ql ...

81k8tmt1l81J

Ilonád jövünk óh nasy lsten. lelkünk hozzád vczet. Kihez mennenk. kil dicsérnénk inkább, mini tégede!. Örökélet
beszéde van tenálad,
Úgy l"rezzük . hol.ZY iti van az örökélet vizének forrli!ltl.
ümei)- böl aki i!ozik , meg nem szomjuhozik soha. iti borulunk
le o[ok halülm6d elöli , amellyel a nagy világollcremtetled, fenn1{\Tlod és iWllzgfllod . Tc Atyánk \ol1ál. mielőtt formállatolt a föld,
[nár mC'g\'oltál erős lsten és megmar6dsz minden időben. Mi
pedig mulf\lldók. porok és hamvak vagyunk, hasonlók ti falc\ éihez, VOity ti mezők fUveihez, omelyek elszáradnak, t"lenyéSZnek. ha az ő sznek szelc fuvall tmo.

I
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De vsn halhatatlan reszünk is. Ez

ft

lelek. melyet kcb-

Ijjnk~n le gyújtollál lángra. Ic áldeltél meg hillel. reménnyel
es -szereletlel, sok jó !u]ajdonSÁggsl. nemes \'8.gyokkal. hall)'

munkáliunk országodért. Te irtad törvényedet e lélekbe. mely
úl. igazság és élei ft téged keresőknek. Vsjha mindig ez ulon
járnánk. ez igazságéri küzdenénk, hogy életünk értékes cs ked·
\'es lehessen előtted. De be kell ismernünk. ho!.')' nemelykor
megfeledkezünk e kölelességünkróL be kell ismernünk. hoVY
mcgl60kadolt aszerelet 82 emberek fis! közt.
Ezért kérünk jó Atyánk I Világositsd fel érteimunket. Indilsd
jóra szíveinket. hogy fl lankadó szerelel újra ebredjen. Teremts
bennünk liszia szivel óh Islen s 8Z erós lelkel ujits:J meg mibenn unk. hogy eróss hillel. lankad8t18n lélekkel munkálkodjunk
országodért : embert8rS8ink boldogitásaert, 8nyaszentegyházunk
elóhaladásaerl. Ne feledjük soha, hogy kincs, hir, va~von, \'ilági örömök mind cS8k hiába\pftlóség és a léleknek Ilyötrelmt"'.
a dohrok summája ez: az Istent feljed s az ó törvényeit meg·
tartsad, mert ez 6Z embernek ft födolga.
Kérjük áldásaidat t
Áldd meg e hajlékot. hol annyi szep imádság lltm~zott
el dlcsóitésedre.
Áldd meg e gyülekezetet. enepel. mely szeretettel fOtl8'
dolt otthonába.
Áldd meg e gyülekezet lelki \ezetóit. különosen lelki
pásztorál. ki ol)' tevékeny munkásságot fejtett ki az egyházi
~Iet mezején.
TtlTtsd meg hitünke!. vallásunkat, e szent örökseget. melyér! annyit küzdöttek és szenvedtek óseink. Tegy 'eró:'!ckkl',
hogy nc lankadjunk. hogya próbti.kal elhordozhassuk. ha megméreIünk. hijjával ne találtassunk E nehez próbák idejen {'gy"
házunk mul\ja tanitson meR" \ürni. benned bizni es remélni. E
rcményünk meg ne szégyenitsen.
lIallgasd meg imánkat i\li At\"tlnk... Ámen.
Ború J,;: ....,r.

