4. VASÁRNAP REGGEL.
Gondvisel/j jóistenem, mennyeiAtyám !
A hél munkás napjai ulán a mai ünnepi napra virradva, lelkem téged keres,
hogy megköszönjem atyai szeretetedel,
mellyel az elmult hét verejtékes,
munkás napjaiban segitettél, hogy
hálát adjak az új napért, amelyen hitem és vallásom szent dolgaival foglalkozhatom. Csak te vagyegyedUl, aki
soha el nem fáradsz e világot fenntarló
és kormányzó munkádban. Mi az élet
apró kötelességei teljesitésében. elfáradunk eröink és tehetségemk kImerUinek ~ idönkint pihenésre vágyunk .. Köszönöm jó Atyám, hogy ismét egy Ilyen
testet és lelket megujiló napot adtál ér-

nem. Hiszen igaz, hogy mmden ~a

punkat neked kellene szentelnünk. Kmt
a term észet kebelén, a munka müheIyében embertársaink körében, nundenütt téged dicsöitö gondolatok és érz~
sek kellene, hogy eltöltsenek és vez _ 16-

I

reljenek. Oe a mi gyarlóságunk mégis
ugy elmerül a világok és löldiekért
való szorgalmatossagba, hogy megfeled-

kezünk üdvösségünk dolgairól. Köszönöm azért, jó Atyám, hogy rendeltél egy
napol, melyen a világ zajálól félrevonulva, magamba szállhatok, magamnak

számot adhatok s lélekben hozzád emelkedhetem . Az ilyen napok élelem igazi
ünnepnapjai, amelyek, mint a csendes
nyári esö a növényeket, felüditik szom-

jas és epekedö lelkemet.
Sokan és sokféle érzelemmel, vágyakkal és reményekkel keresnek tégedet.
Sokféle nyelven hivják segilségül szenl
nevedel KUlönbözö felekezel fiai és leányai énekelnek dicséretet és zsoltárt dicsőségedre. Te mégis mindeniket meghallod, megérted s mindenikre kegyel-

mes választ adsz; mert egyedOI csak
te vagy a közeli és távoli népeknek Ura
és Istene.
.
Engedd, jó Alyám, hogy az én ajkam
gyönge rebegése is_vegyülJön bele abba
_ 17-

- --1-A lmjIuztos összhangba, amellyel mll
• vilag tégedet dicsér és magaszlal. VilágO'dld meg lelkemel, hogy lálhassam
meg és foghassam fel Jézus evangéliumAnak fényességét. Annak szelleme
és igazságai járják ál szivemel és lelkemet, hogy az élet minden viszonyai

közben aszerinI éljek s arról legyek bizonyságot cselekedeteimmel, hogy legyek lili és igaz követője Mesteremnek,
kinek nevében könyörgök, hallgass meg.
Ámen.
5. VASÁRNAP ESTVE.
A mai szent nap végéhez érkeztem,
jó Atyám, s ugy érzem nem lenne csendes nyugodalmam, ha köszönetet ncrn

mond hatnék sok jóságodérI, mellyel a
mai napon is elhalmoztAJ. Nemcsak

testnek vetettem , nem olyan

rozsda és a

a világ

I

.

koztam felsObbrendU kOlelességeimröl,
lelkem fölemelkedett azokba 3Z eszményi
magasságokba, ahol megszUnik az Onzö

világ ádáz IOlekedése, ahol a szer.lel
lesIvériség és béke lakozik. Oh m ilye~
jól esett eme lelki elmélyedés kOzben
hallanom Jézus szavait: .Jöjjelek énhozzám, kik megfáradlalok és meg vagytok lerhelve s én megnyugtallak titeket."
Milyen boldogiló volt látnom evangéliumának fénylő
mely megvilágositolta az én
látó szemeimet s mutatta az

som és rendeltetésem
tét volna az a föld, ha

18 -

sö-

világosság nem szómá

a

ncm járna folyton
aki az út, élet és
Köszönöm,

is részesévé

cseknek,

a

Jézus gazdagitotta
_ 19-
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. hivatá-

dalt sugarait. Mennyit

lemet larlottad meg, hanem
lelki élet sokféle áldásaival .
gyOjlésében fáradozIam,

éltem .
EIméikedIem élelem céljáról, gotrdll -

hanem hitem és lelkem javainak

---,~,---

ezt a szeg~ny föklet, hogy engem is el ~
bivfál a te országod munkálására s a

mai napon is alkalmat
ressem annak
csupán megismerni

I

zom magamat és kedveseimet. Viselj
gondot reánk az éjszakában . Amen.

hogy kebár nem

6. ADVENTI IMA.
GondviselO jó Atyám I Re m é nykedő
szivvel várta egykoron Izrael népe a
botdog idOt, melyben megérkezik számára a szabaditó, a prolétáktól megjósolt Messiás. Minél terhesebbé vált életsorsa : annál közelebb látla az Ur követét ki megtisztitja az utaf ó előlle ...
Az én szivem is mind gyorsabban
dobog abban a botdog várakozásban,

Jézus

tanitásait, hanem azokról cselekedeteim
által is bizonyságot tehetnék! A hét
napjai közal nem csupán egy napot

szentelnék a te .országod igazságainak
keresésére, hanem soha egy pillanatra
sem feledkezném meg ~eresztényi nevem ,,~t és hivatásomrólJ)
Á1tj metlém, jó Atyám, erösits meg
nemes ethatározása;mhan. Segélj, hogy
amiket kijetentettét Jézus áttal, azok tegyenek életem vererszOvétnekei. Ne elégedjem meg az Uram, Uram kiáttásokkal, hanem az élet hétkoznapjail?an is
csetekedjem a te akaratodat. AmIket a
mai napon láttam és hatlotta m, amIket
lelkemben és elmémben fo rgattam, azok
szolgáljanak hitem nOvelésére, UdvOSségem munkálásá ra Uram, te voltál és ~
vagy eros váram és paizsom. Reád bl-
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hogy "eljön Sionból az én ~z~momTa
is a szafJaditó", ki megkönnyJtI ne?éz
gondjaimat és leveszi családi, állami .és
társadalmi kötelességeimet megnehezd6
terheimet.
.
Csakhogy, amiként [zrael reményei

naponként mindjobban erOsodtek , az
enyéimeta valóságmmdennapon apaszt ja.

I

Nem könnyebbUlés ugyanis számomra
az a rideg valóság, mely c5alád~m szU.kségeit ma nagyobbnak mutatja, mmt
_ 2'1-

amilyen volt a tegnapi napon. Nem
enyhitO ~b az a rideg közönyösség, amely_
lyel segitséget váró reményeimet Cmbertársaim mindenfelől ma is leh Otik.

Nem biziaióbbak azok a kilálások sem
amelyek sokszemű kölelességeim és ler:
heim sikeres elhordozására feljogositanának. Es igy valób,n kélelkedö kérdéssel kell jövöm felöl fogadnom a biztató szózatot, vajjon valóban .. eljön-i
Sionból hozzdm is a szabadi/ó ".
Pedig OsztOnszerU sejtelemmel biztat
valami belsO sugallat, hogy reményeim-

nek valósulniok kell. ErOs hillel ébredez lelkemben egy titkos szózat, mely
azt sugja: .eljOn nem a Sionból, el kell

tál, komolyan mérlegelni is 6hajlom a
kérdést: valóban meg kell· é térnem az
útról, melyen eddig haladtam ? ... Vajjon nem tévcdtcm·é, mikor sok sikertelen várakozásomért nem a magam tétlenségél, hanem embertársaim rossz in-

dulalál okoziam ? .. .
Tévedésem, sOl gyarlóságom gyermekies beismerése mellcIt : imé ő szinte
szivvel teszek igéretet és fogadást a

meglérésre és megjobbulásla, jó Alyám.
Adj

lelkierőt

az önzés, a resteskedés

hibájának beismerésére. Add belálnom
a munka és fáradozás nélkUli cselekedeleim céllalanságál.
Add megértenem isteni rendelésedet,

jOnie saidt Itiktmból a szabadilónak,
mely megliszlilja az ulai a boldogulás
felé, amely megmulalja a megtérés Osvényél az ujraszUlelés felé, ha ~om<>
Iyan figyelem a prófétaI !Dlésl .ler/tltk
meg is kertsztelkedietek mtg, meri elkllu1itett a mennyeknek országa".
Es hallván lelkemnek ez inlO szóza-

mely anyagi szUkségeim kevesbilésében,
igényeim szerény lefokozásában sajál
magam érdemét biztosilja és gylhelemre
jutIalja. Add megérlenem az IdvezilO
áldall, lelki szépségél, mely a lermészet és az emberi élet jelenségeiben mindig meglalálla a lelki igazság ts lesl-
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véri szeretet törvényét. Add kUlonoseD

megértenem a fe legfőbb törvényedet,
mely mmdlg a lélek tisztaságát és gazdagságát keresi e földi életben is. En-

régi népnek amaz égi szózat hallatára,
mely hirOI adta neki; ttMegszi1letett a

gedd, jó fstenem, önzetlenOl és elfo-

ezrek óta azokban a vallásos szivekben

gultság nél kUl gyakorolnom az ember-

is, amelyeknek számára aj ánd ékul hozta
volt a "meg/arló" egy minden népet
szerelJ Lélek drága ajánd ékát. Felújul

meg/arló'" ! S fel ujul ez öröm már év-

szeretet erényeit bármely fajú és vallású polgártársaimmal szemben. Adj
nekem olyan érzést és g~ndolatot, mely

az én lelkemben is a Megtartó szüle-

hUséggel engedelmeskedik az elöljárók

tése mai emlékünnepén az örOm, hogy

törvényes parancsainak és szeretettel in-

én is tagja lehetek annak az embervi-

tézi a reám bizottak igaz boldog itását.
Add meg nekem, szent Atyám, bő
mértékben a te félelmedet és tisztele-

lágnak, me ly magát eme szeretö Lélek
gyermekének mondhatja.
Ámde ez örömem felujulása nem tudja

tedet, hogy cselekedeteim mutassák a vallásom és egyházam iránti áldozatkész

elfojtani azt a bánatomat, hogya régen

jóindulatot, mások által is követendO
mértékben mindenkor és igy igaz követője és tanitványa lehessek Jézusnak,

akinek nevében most is imádkoztam.
Ámen.

I

szUletett Megszabadifó ajándéka még

mindig nem született meg az öt váró
népek szivében . A magát kiválasztott-

nak hirdető nép ma is csak magáénak
hiszi a minden népnek hozott Atyát.

Felséges Istenem, szeretO Atyám I Kimondhatatlan örOm töltotte el szivét egy

A bálványok istene szellem alakjában
is kUlönbséget teszen és elsöséget ad
azoknak, akik Ot képekben, szobrokban
több személynek hiszik. A lélekben és
igazságban imádók is igen sokan felté-
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7. KARÁCSONYI IMA.

vagyok megállapilani, hogy személyvá_
logalónak és igazságialannak álli lom Öl

netes hatalmad, hanem kifogyhatatlan
szereteted megértésére és belátásAra.
t:reztesd meg és szerettesd meg velem
a ma született Jézus ama lelki szépségél és erejét, mellyel a fOldi és emberi

sorsom és helyzetem terhes voltáért

terheket saját önzetlen lelki és testvéri

avagy az idOk kedvezőtlen járásáérI.
Mindezek alapján ugy érzem, jó Isle_

érzéseivel hordozni és legyözni tudta.
Inditsd lelkemet arra a lörekvésre, hogy

nem, hogy a mai karácsonyi ünnepen

embertársaim bánásmódjában ne azok
rosszaságát elitélni, hanem ahelyett sa-

lelezik 8z egyetlen személyO hatalomról
hogy jdv~zUlökre és elkárhozókra OSltj~
gyermekeit. Sőt magamról is kénytelen

"szl1kség nektek ujra szOlefnetek- a
Megváltó Jézus hilében és az Ö állala
megismerieleIt égi Alya liszlelésében.
Ugy érzem, hogy ennek a liszta hilnek
szUletése volna és lehetne számomra is
a legliszlább karácsonyi OrOm.
Azért hát arra kérlek én szeretö szent
Alyám, hogy Onnepi örömem igy megszOlelése céljából kOltsd fel szivemben
a le szerelö alyai Lényed hitéi és gondolalál, mely az egész teremieit vil ág
bölcs és igazságos kormányzását szerelö lényednek lálja és ludja. Vezéreld

gondolataimat mindig és minden jelenségben nem a te haragod vagy _ .0«0-26 -

ját lelkemet vizsgálni és a bántódások
indiló okál magamban meglátni. Szeretlesd meg lelkemmel a szerelö fiad, Jézus testvéri szeretetének azt a szép

lulajdonságál, amellyel a bűnOsOkhOz
k özele del~ a szegényekhez vonzódott, a
gazdagok és hatalmasok elött gyermeki
hűségében nem ingadozott. Tarlsd meg
szeretö szivem igaz örömét, mikor családom minden tagját a családi szeretet
melegével vezetem, boldogitom és OrömOkben vagy fájdalmukban hiven osztozom. - Ne engedd, hogy szivemben
rossz indulat támadjon akár a rosszak

--~~~~--. --------------~

él II Ilséget szálldékunk Irllnl ls. _
Ne o ll ~c~j lalIkadási s. lvembell " kOlelc.8é8ér.clllek, lIIég " ilMállall. óg és
BtlvlclclIség lapos.I.lása 111loU sc, sOl
Inkább er0811s<l bl.alrll. lllnl, Illoly " jó-

tam lIIögé IOnni egy évnyi szakalzál
ismeretlen méretU életemnek. Ó. mennyi
örOm, lI1ennyi remény ség, mennyi szép
ál om cs mennyi nemes szándék marad
cl vele - beváltatlanúl. K á rörve ndő arccal
trónol cz az ó-év álmaim összeo ml ott
fcll egvárain, reménységeim clhamvadt
zsa r.1tnokán, (Igy érzem, mcgrabolt ez
az elmult eszt e nd ő s most rohanva 10-

IIl1kJutall1lál clnHlrad halllllallllnk hiszi.

égOl ojóndékozd Illeg lelkelllel aztnl II kMácaonyi OrOllllucl, hogy szomoru szivU IIlbcrtltreoitllut nz tI/mcp
87,ép C8cndJtbcIl 11IcgvigLl sztalhassnm 8

nik cl zsak mányával a sOlélségbcn.

bclegségOkre a ré..vélel gyógyiló lelki

CStlk ilycnkor érze m, mily keveset ér
mind en emberi erőfeszité s ünk . Meghódithaljuk a tcr messzeségeil, felszállhalunk a kék IcvcgO-égbe, lemerülhe-

balZ5onu\1 cscpcglclllcssCIII . Amen.
8. Ó-eVI IMA.

rOkkévnló Islell I Kezdel és vég nélkUti, IdOllen lIolalolll l KI elOIl si/Ólly
porszclllckkéltt peregnek Ic !lapok, he-

lek és ilóll upok I Tele sziv vel és el ko1II0lyo"ull sze lllek kel borulok Ic elOIled,
most, II ",y 1:1 sO,rs komor óráján cgy
C8zlCllll0 Ismét lejárt.

Mini a lislovirltg, mcly percnyi lété-

bell megremeg, ha pályáján a Ilap :tr-

nyékba borul, én is riad Ion Idlom hó,-

- .. -

I

lUlIk a viz és a fOld sOlél mélységeibe,
felhOkig érO palolákal épilhelUnk, gyep10be fog haljuk a villám eikazó erejél,
_ dc életunk óram utatóját vissza nem
tudjuk forditani bár csa k egy perc~el
is. Felállithatunk szép elméleteket, éplthelUIlk pompázó gondolat-várakat, honnan kevélyen és fölé~lyes~n nézzük I~
az érzelem gyenge vlrá~alt, - meg
tagadhatunk minden I, ami két szemünk
- 20 -

Látásán kivlll esik - de a halánték unk
OszUlO fOrt jein, hátunk hajlásán, vállaink

álmai, kUzdelmeinknek eszményi tar-

talma, - azok az idOn diadalmaskodni
fognak.
Gyermeki hálával borul ok le hál el ől

gOrbGlésén nem tudjuk visszavarázsoJni
az elmúlt ifjúság friss harmatát.
Hiába minden lázadozásunk a múló

ted most is, hiszen a mögöttem elma-

idO szOk korlátok kOzé szorÍt s tépi
morzsolja lelkünk álmait. Mint a lepke;
mely lámpacsőbe tévedt, mi is riadtan
vergödOnk
átlátszó
.
. bOrtOn-falaink kOzott,

radó év csak azt vihette magával, ami
az övé volt - lelkem igazi tulajdonai

mig egyszer majd a szárnyunk megég ...

jOn nek velem. KOszOnOm néked, Alyám,
hogy adlál nekem sok Orömel is a bánalok mellett, s főképen, hogy megta-

Egyedül te menthetsz meg minket
időnek és térnek, elmulásnak és rneg~

nitottál felismernem ami mulandó ~s
ami örökkévaló szerzett kincseim között.

Megadó lélekkel hajlok meg előtted ,
akaralod előtt, mely olyanokat is elvett

maradásnak Ura, OrOkkévaló lsten I Ha
te

megérinted lelkünk szárnyait, le-

pattannak az idő rabbiIincsei rólunk s

tőlem,

mi boldog szabadulással szállunk szabadon s .feléd. Te vagy az az Út, melyen az IdO bOrtOnébe zárt lelkünk szabadulásra talál, meri le feltárod elöllünk egy másik, jobb és szebb világ-

tosabbnak láttam. Elfelejlem, amik ke-

nak

boldog

igéreteit, megnyitod az

Orökkévalóság reményének kapujál s
bizonyosokká teszel, hogy ami e földi

I

I

melyeket egykor mindennél fon-

servesek voltak, elsiratom, akiket elvesztettem, megbocsátom, ha vétettek
ellenem, amint én is bocsánatot remélek gyarlóságom sebző töviseiért.
6, engedd, Atyám, hogy az elmúlt év
csak szép emlékeket, csak bOIcs tanul-

ságokal, csak megbékélt vivódásokat

vándorlásbOl megmarad: lelkOnk drága

hagyjon nálam, hogy az új esztend6

-iO -
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érjen erősebben, tisztábban, mint eddig
és hűségesebbe n Hozzád, a te örök~
kévaló terveid szerény munkásaként.

A multat tiszlán .Iátom, jó Alyám, de

tolt a te nagy jóságod, hogy még mun-

a jövöt k~tség és btz~nytalanság takarja
el szemeim elöl. Mtt hoz reám az új
esztendö? Megvalósulnak-e reményeim?
Célt érnek-e törekvéseim? Vagy a nehéz kOzdelemben elfáradva, sz.árnyaszegetten kell lemondanom az élet harcár61? Mindezt csak te tudnád megmondani, oh, mindeneket tud6, jó Atyám .
De bármilyen bizonytalan legyen a
jövO, egyet hitem erejével bizt~sa n látok. Utom azt, hogy te az tgazt el
nem hagyod; hogy a szorgalom nyomában áldást osztogatsz; hogy az erényt,
ha ideig-óráig el is nyomja. a bűn, de
azt te mégis győzelemhez jutIatad. A
jövO bizonytalanságaiban látom, hogy
te vagy az a kiapadhatatlan forrás,
melyböl az élet vize buzog. Te vagy
a világosság kiapadhatatlan tengere,
mely fényt sz6r az én gyarl6 élelem
útjára. Te vagy az a gazdag tárház,

kálkodjam szeretteimért és a te orszá-

melyböl áldás száll az én szegény és

Ámen.
9. ÚJÉVI IMA.
Jó Islenem, édes Alyám! Gyermeki
szivem mély áhitatában tégedet Szomjuhoz lelkem az új esztendő reggelén,

hogy

miel ő tt

elindul nék a kétes jövO

bizonytalanságába, beszéljek veled, meg-

tartásom és gondviselésem jó Atyjával.
A mult és j övő ezen határdombján
állva, lelkem visszaszáll az emlékezés
szárnyain a multba s annak minden
változásaiban : örömében és bánatában,
csalódásaiban és sikereiben, munkájá-

ban és nyugal mában téged látlak, oh,
én megtartó Istenem. Köszönöm, hogy
velem voltál s midőn oly sokan elköltöztek e földi hazáb61, engem meglar-

god eljöveteléérI.

-,,-

•

szűkölködő

életemre.
_ ll _

