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 _

) Ovel hál, jó Atyám , s átlj metlém
végtelen hatalmaddal. Vezess kéze n
fogva az egész év folya'!1an a te szent
és igaz útaidban. Segélj. hogy legyek
hiv a reám bizoUak teljesitésében. Legyek olyan, mint a jó fa, mely nemes

,

gyUmöJcsöket terem. Ne csak ismerjem
parancsolataidat, hanem kész szivvel
és buzgósággal teljesitsem is azokat.
Ha atyai támogatásod mellelt valami

példájából okutva azonban hivO lélek-

jót tehetek. ha elvégezhetem kötelessé-

geimet, ha nemcsak magamnak, hanem
embertársaimnak is élhetek, ha a szeretet munkáit gyakoroihatom : akkor
add atyai áldásodat törekvéseimee s a
nyugodt lelkiismeret édes örömével
boldogitsad gyermekedet. HatIgass meg.
Ámen.

10. NAGYPÉNTEKEN.
Mindenható lsten! I:letnek és halálnak Ura! Ki elkUldöd földi gyermekeidet, hogy a bölcsötől a koporsóig
végigbotorkátjanak egy-egy étetet s fáj-," -

dalmak és szenvedések tisztit6tUzei n át
emeled Oket. feljebb és feljebb a töké~
letesedés utján, - remegő szivvel de
hivO alázattal is borulok le a te te~eid
magasabb bölcsessége előtt ezen a nagy.
pénteki reggelen. Ma még nem látom
tisztán céljaidat. melyek az első nagy·
péntek után annyi új nagypéntekkel suj·
toltAk Oseimet és engem, - szent fiad

I

kel keresem a magyarázatot. Remegő
lélekkel emlékezem az elsO nagypéntek
drámájAnak szivetszorit6 eseményeire.
Ugy érzem, mintha én magam állanék
ellenséges szemek, gú nyos szavak. ke·
gyetlen szándékokkereszUozében.Mintha
én magam árultafnám el, csúfoltatnám
ki, ostoroztatnám meg. Te látod. Atyám,
hogy van okom ez érzések átélésére n~
kem is. Ó. hányszor elbuktam én IS
legnemesebb szándékaimmal, hányszor
tagadtak meg legjobb barátaim. hány·
szor ostorozott meg a világ rosszakarata szavakból és tekintetekbOI font kor- 30-

-bácsokkal, hányszor gáncsollak el har-

is,. mindeneknek Ura, hogy szenvedé_
se imet bátor lélekkel viseljem hogy ne

caimban felebarátaim I Legszebb ál m a ~

im löviskoronákká vállozlallák s mosl
ügy égeli k azok megalázolI homlokomat, -

vélt eröm, hatalmam a gúny

gyUlöljem _eltenségeimel, hogy áldjam
j

nádslá lává salnyull, melyet Uldözóim
adtak keze mbe. - meggörnyedve hureoJom keresztem et az élet kálvária-ut-

azokat, akik átkoznak engem s főkép
pen , hogy ne okozzak én is annyi bánatot embertársaimnak, mint amennyit
Ok okoztak nekem.

Engedd, Atyám, hogy lássam meg :

ján s ncm jön sehol az új cyré nei Simon, hogy azt vállamról levegye I Mö-

nem csak én szenvedek, nemcsak e n ~
gem U1döznek az emberek. Szerte a vi ~

göttem szin te látom eszményeim és ál-

lágon millió és millió sziv sajog fáj

vérzik, zokog az élet terhe alatt s' ne~

maim elhullott vércseppjeit, lába m el-

elbotlik a gyUlölködés éles kövein, föl-

látja, aminth ogy én is csak néha látom,

tör sokszor az én ajkaimról is a nagy-

hogy mi magunk rakjuk egymás vállaira

pénteki Jétu s szivszaggató kiáltása:
"En Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet l"
EgyedH lvalóságo m és csUggedésem

a gyötrö kereszteke!. Ú, nyisd fel sze-

•

meinket, tanits meg szeretni, megérteni
és vigasztalni egymást. Változtasd át az
emberiség hiábavaló jajjait a hit d ia~

óráiban azonban tovább is emlékezem
s hallom a meggyötört Mester ajkairól

da lmas zsolozsmájává, a fájdalmat tedd
tanulságot adó, drága tapasztalaItá, mely

a megboesáló Igét: .Alyám, bocsásd
meg nékik, mert ncm tudják, hogy mil

sziveinket megtérésre és megjobbulásra
kéuti_

cselekesznek '"
ErOsitsd meg hát az én lelkemet

szent fiad, az én legszeretőb b testvérem,

-

:Ji -

lit ülök, Atyám, gondolaiba n a Te
-
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•

a názáreli Jézus keresztfáia alatt s si-

emlegelik, -

ralom Vele -

magamat. O. világositsd

gUkbcn, vagy földi hatalmuk h Ol ragasz-

meg lelkemel, könyörOlel Islene, hogy
merilsek erOI gyengeségembOI s leljek
meg szent bátorsággal a kereszlrercszileli Jézus példájából, hogy munkáIhas_
sam a le örökkévaló lerveidel. A fáida lrnak éjszakájában mulasd meg nékem a le húsvélol hozó világosságod
hajnalodó fényél. Ámen.

kod va, léllenOI nézlék megpróbá lialásait, a 1clcdés pora alatt nyugosznak.
I
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akaratod,

OrOmrnel lele lélekkel csallakozom
én is a tanaiban fellámadt Jézus szellemi alakját Odvözlö meneihez. Lálom,
hogy mindaz, mely t ő led jön, meggyőz i a világot. Látom, hogy aki egész
életében téged és a tc igazságaidat
keresi, az végUI is diadalmaskodik. Én

,

is kereslek téged, ó, Uram I Földi
gondjaim, hélköznapi elfoglallságom
nem állhatják utamat. Tudom, hogy
élelemben azok csak múló bajok, ideig
való nehézségek s hogy életemnek van
nagyobb és szenlebb célja is, minihogy

t

azokon sopánkodjam, vagy azokban elvesszek. Mikor téged kereslek, kiemelkedem a lét kicsinyes viszonyaibóJ, felJélckzem s mintegy újjászUJetek, ha a

mint amennyit ez az én fáradt két sze-

tétek, _ akik megkínoztAk, keresztre
feszitették, azokat a megvetés hangján

Áldott legyen a tc sze nt

mely nem engedi eltiporni az igazságot!

11. HÚSVÉTKOR.
Mindenhaló Islen I Ki szenIlelked ereje
állal meglanilollál magasabbra is néz ni,
mem bezár, élelem nagypénteke i után
tanits meg keresni és felfedezni a vigasztalásl. Húsvét Onnepét oli a világ.
A slrba tell Mester meggyötört alakja
fölmagasodott e világ fölé, sok évszázad ködös homályán át is lisztán IM)a
és rajongva szemléli öt minden Igaz

ak ik pedig közönyössé-

magasságok világál járom.
- 30-

Kereslek is hát, Uram, te tudod
hogy vágyódom utánad, mint gyöngé
virág, mely elalélt a hófuvásban. Lelkem dagadó vitorlák)<al utrakész hajó.
Oldozd fel horgonyai!, irányítsd kormánykerekét, hogy száll hasson ki a
minden til kók szent vizeire s érkezzék
meg arra a boldog szigetre, ahol te
vár~, ahol .~~ megnyu osztaisz, felflissltesz és uJJáterem tesz.
A lelkUnkben feltáma ott názáreti
Jézus példájára én i s beléd vetem
minden . reménységemet, mert érze m,
hogy te mindent javukra adsz azoknak, akik téged szeretnek . .A te atyai
szeretmed IAngja vil ágoljon az én földi
éjszakámban s adjon diadalmas húsvétot. Ámen.

I

,

12. püNKÖSTKOR.
Mindenható Isten, örökkévató Erő,
mety e vitágot s tetkein ket áthatod ,
hálával borulok le szined elOtt most,

-

.. -

,

hogy az ~tsll pUn~öst 'gyö"nyörÍí emlé-.
kezete felujult lelkemben.
Töredelmes szivvel vallom be néked ,.
sokszor gyönge voltam, amikor e rős
nek kellett vol na lennem, léha örömök,
a felOletes élet csalfa szivárványa sokszor elcsábitott nemcsak komolyabb feladatai mtól, hanem tő led és a te országod é p itésé tő l i s. Hiába harcolok
lelkem burjánzó bUnei ellen, ezer kisértést hiába győ zö k le, - ha az Uresen marad t helyre be nem költözik a várt, sp..
várgott vendég : a te evangéliumod, új
burjánok nOnek lelkem talaján.
Ál dj meg hát, Atyám, s kü ldd ct nekem is, mint régen a tanítványoknak a
te szentlelkedet, hogy ann ak világánál
lássam meg evangéliumod igazságát,
helyezzem el azt érzéseim és gondolataim meleg-ágyában s irisam véle gyarlóságom és tétovaságom dudváit.
KUldd el nékem a te sze ntl elkedet
imáim feleletében, igéd hallgatásakor,
elméJyUlésem közben, áhitatom idején.
_ 41 -

JöjjOn az, miot éles kard, mely létova
gondolataim szövevényét áltaJvágja, vagy

szálljon reám, mint sebet gyógyitó batzsam , én alázatos és hálás szivvel fogadom, mint a te ajándékodat. PU Bl -

I

"n és az én házam népe érezzük a
te Atyai jóvollod teljességét, mert sokszor láttu k és bebizonyosodott rajtunk
a szent könyv szavainak igazsága : .H iA·
bavaló az em be rnek reggel idején fel-

titó viharodbót, vagy átdó mosolyodból
hadd olvashassam ki a boldog felfede-

kelni és este késő n fekOdni menni, mert
nem a gyorsaké a futás, nem az erO-

zést : te most is gyermekednek tartasz

seké a diadal, hanem lsten az, aki elOmenelelt ad. " Légy áldott, jó Isten, ezért
a segedetemért, melyet munkáim közben
megmutattál és az áldások bő ségével
bebizonyitottál.
Önként fakad fel lelkemből a z.olláriró dal nok kérdése: .Mivel fizessek az
Urnak én hozzám való sok jótéteményelért?" Lelkem megtalálja az ö áldozato. szavaiban a feleletet: .A hálaadásnak poharát felveszem és az Urnak
nevét segitségUl hivom.•
Oh irgalmas lsten, ha sokszor háládatlan voltam hozzád, ha elfeledkeztem

és szentlelked mindig simogat. Áld ott
legyen az óra, melyben meglátogatsz.
Áme n.
13. ŐSZI HÁLAADÁS ÜNNEPION.
Mindenek csak te reád néznek e
föld kerekségén, megnyitod bősége dnek
tárházát s rakva a föld a te gazdagságoddal. Jót esik lel künknek csodálni
a te hatal madat - G o ndvi s e lő istenünk - és hálával emlegetni a te nagy
nevedet. Ime, megmutattad ez e s ztend ő 
ben is gondviselésedet, betelt igéreted,

melyet az ös hajdankor prófétája állat
szólottát : .Amig a IfJ/d lészen, Iéi és nydr,
vetis és aratds meg nem szünnek lenni."
- 42 -
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•

,

rólad s károm oltam szent nevedet ha

lugol6dtam ellened, mert nem kedvezett az idő tervemnek, Inunkámnak, bo-43-

csásd meg gyarlóságom. Tanits megismcrni s mind jobban és jobban megszcretni ,lényedet, metya jóság, irgalom
és könyörület, mert ha igy lelkem m eg~
talál tégedet, akkor sem magasság, sem
mélység, sem erö és hatalmasságok nem
válaszinak el töled. Akkor nemcsak a
lermék<ny völgyek. halmok és hegyek
dicsérik és magasztalják a te nagysá~
godat, hanem lelkem versenyre kél a te
dicséreledre és igy szólok : , Aldjad én
lelkem az Urat és el ne felejtkezzél sok
jÓlélemé nyei ről. melyekkel megáldo"".
Tanits meg szerető Islenünk a nekem
adott földi javakkal takarékosan, hasznosan gazdálkodni. Ha anyaszentegyházam. egyházközségem segilségemet
kéri, ne engedd, hogy szivem beláruljon
s fösvé ny. fukar legyek I Adj könyörületes szivet, hogy a nyomorultakon, szegényeken segitsek. Aldásod, gondviselésed legyen továbbra is mezOinken,
barázdáinkon, munkaeszközeinken. Engedd jó tslenünk. hogy telki alázaloS-44 -

.

,,

#.

sággal vegyük fel mindig a mu~ka terhét, ugy, amint azt a názáréh . Jézus
KriszluS inléséből lanullam : , Vegyélek
fel az én igá mat és lanu llálok meg lölern hogy én szelid és alázatos lelkij
vagyok és nyert ek nyugodalmat.' Az ő
tanitása szerint imádkozom hozzád, hallgass meg. Ámen .

14. ŐSSZEL.

,6

Uram , kinek kezében élet és ha,
lál lilkai rejlenek. kinek hatalmából vagyok s kinek szerelme el nem enged,
nézz reám kegyesen s öntsd ki rajtam
szánalm. d poharátl Bocsásd meg, hogy
mind mostanig elmulasztatfam megfelelni azoknak a céloknak, melyek elvégzésére küldiéi el engem. A napok
és évek úgy tüntek el mellőlem. hogy
bár az arcom ráncos, a szemem fakult,
lelkemben még sem mondhatom : elvégeztem, amit rám bizott az én Uram I
O, adj eröt, Atyám, hogy szenfelhessem
az én megmaradt életrészemet családom
-<&5 -

boldogilására, gyermekeim felnevelésére

embertársaim szeretésére s hogy hord~

hassak gyöngaJö vállamon még legalább egy nehány téglát a te országodnak épitésére itt a földön! A te lelked
gazdagsága világosiIsa meg az én lelkem szegénységét I A te legjobbik fiadnak, a názáreti Jézusnak nevében kérlek, hallgasd meg imádságomat. Ámen.
I. Imádkozni jerlek, jerlek :

I

Gyámolához gyönge gyermek
. Orvosához orvúl vert seb.

j

I

15. TEMPLOMBAN.

•

I

'

o

• • •

16. URVACSORÁRA VALÓ
ELÖKESZÜLETKOR.
Irgalmas lsten, ki könyöraJeles vagy
ez egész világ~~ZI t:szeretetedet és irgalmadat érzi
gés9. mindenség;
ehhez a szeretethez és irgalom hal folyamodom én is, a te gyarló gyermeked;

ki bizonysága vagyok a te édesalyai

2. Kit elölnek a keservek
Ki~. az élet kínnal vert' meg,
jÖllön, mert itt vigaszt nyerhet.
3. Boldog, aki ide térhet
Boldog, aki itt hajt té~det
Boldog, aki Hozzá tér még ..

Uram, peretd meg bús lelkem perét
Hozd fel nyugalmam rég várt reggelét.
Nézd csQggedésemet,
Gyötrö kétségemet,
Ne próbálj, jó Uram,
Eröm felett.
Ámen.

szeretetednek, mert érzem, hogy nem-

csak lesli élettel áldottál meg engem,
hanem lelki éleHel is, mely összeköt
.
veled, édes Atyánkkal. Ez a lelkI össze-

,

-

köttetés, a mi fanitómesterűnk, Jéz~s
Krisztus tanitása és útmutatása szennt,
arra a szép és dicsőséges e!h!valás ra.
kötelez engem is, hogy sZIvJóságra,

- - --_I
•

tisztasagra, tökéletességre lörekedjent
Oh, de érzem édes jó Istenem, hogy
éppen ezt a nagy és magasztos célt

engem a Jézus Krisztus tanitása által
hogy te nem akarod a bűnösöknek

sokszor tévesztettem szemem elöl nem

jártam igaz i em beri rendeltetése'; szerin t, mert elfeledkeztem lelkemröl s csak
a testnek, világi anyagi 'érdekek nek szolgáltam, nem veflem figyelem be az Úr
Jézus intését : . Mit használ, ha az egész
Világot megnyerem, ha lelkemben kárt
vallok '" Óh, most érzem, jó Atyám,
hogy csaIuJ világ útjain való haladás
búnre, lel ki kárvallásokra vezetet _iféves
útakon jártam, szereteflenség,'lln és vefl
erőt lelkemen.
voltam irántad
ijó ~tyám
elvefl sok javaidért
nem hoztam
lelki áldozatot. Keresztényhez nem illő érzések, indulatok
vezettek embertársaimmal szembeni magaviseletemben, találkozásaimban, beszédemben. Harag és gyúlölség fogták
el lelkemet.
Kétségbe kellene esnem és gyötrödjem, ha nem figyelmeztetnél, jó Atyám
-48-
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I
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halálát, hanem, hogy meglérvén éljenek.
S te alkalmat is adsz, édes jó Islenem
s igéddel figyelmeztetsz a meglérésre :
Térjetek hozzám. . . szaggassálok meg
sziveteket Uoel. 2. 13)
Ilyen bű nbá n atra serkenlő és késztelö alkalmak e ~bánati hét töredelmes napjai, lMt
Úr asztalához
va ló járulásra és az urvacsorában való
részesedésre készUlök. Tudom és érzem, jó Atyám , hogy csak alázalos sziv
és bűnbánó lélek járulhal méltón a szent
asztalhoz, ezért hozzád könyörgök : . Kö- nyörUlj Ur lsten én b űnös lel kemen".
Megvallom vétkeimet. Tudom, hogy 1
sokszor rosszat cselekedtem, bosszú, d
harag, gyúlölség vett eröt lelkemen, <it-

az

töredelmesen megalázom magamat a
te szent szined elött és búneimet meg-

bánva könyörgök hozzád : • Uram, teremts bennem tiszta szivet és az er6s
lelkt.! újitsd meg én bennem.· Irányitsd
- 49 -
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le l~i szemeimet, látásomat az Úr jézus

Knszlusra, hogy hallhassa m meglérésre
kész lelkemben szavainalc biztalását .
. Bizzdl! a le hiled m/![!Iarlléged.· lIye~

bűnbánó

érzelmekkel járulva szined elé,
könyörgök légy. méltóvá a szent vendégségre, az Ur jézus nevében.
Ámen.
17. ÚRVACSORA UTÁN.
Hallottam lelkemben hivó szódat óh örökkévaló Islen - .jer az Urnak
aszialához, Krisztus áldott serege." Magamat megalázva lelki bűnbánattal csatlakoziam én is a hivek seregéhez s részi
vettem a szent vacsorában. Most, hogy
részesUltem abból, érzem reám áradó
melegségét, gazdagságát a vett javaknak. Önmagam megpróbálása volt,
hogy vajjon ludok-e jobbá lenni és a
názáreti jézus nyomdokait követni,. ki
számunkra "úl, igazsdg és élet". Ugy
vagyok, jó Atyám, mint a kis gyermek,
ki az elsö bizonytalan lépésekel teSZI,

I

félve indul, de aztán bátorságot nyer
és öröm mel fogódZIk meg szülOi karjában. Én is érze m az újult lelki eröt,
mely reám kiáradl s kegyelmed és irgalmad karjaiba fogódzva haladok tovább édes atyai segedelmeddel az élet
TögÖS útjain, Nem dicsekedern azzal ,
hogy bűnnélkUlivé lettem, megtisztultam.
Nem. Csak azl érzem, jó Istenem, hogy
az Ur Jézus példaadó élele és halála
által megmutattad és közelebb hoztál
ahhoz az úlhoz, melyen lárnom kell
ezután ha alázatos gyermeked és jézusnak hűséges tanitványa akarok ma·

rati.
zért könyörgök hát hozz ád'
,"gaIol as
Atyám:
Tis2togasd lelkemet a Te irealmaddal
Ényhitsd meg szivemet viga5zlaI4sod~al. del
en

.. '

kUl, bátran járok az élet u am,

'

Forditsd rám szemedet, nyujtsad ~~el:d;1
Hogy megtisztulhassak, add seg

Mert, ha ezeket megadod, jó Atyá~I':
akkor szivem megenyhOI s ftél~le~u~va
_ SI -
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hogy a te zemeid vigyáznak reám
Légy hát vigyázóm, gyámolóm s a te:
benned való örömet gerjeszd fel szivemben, vigasztalj meg lelkemben.
De tanits meg arra is, irgalmas lsten
hogy mindennap foglalkozzam a te szent:
séges dolgaiddal, lelkem agyével ne
csak akkor, midőn egy-egy szent O~nep
közeledése bünbánatra, számadásra figy<imeztet. Legyen mindennap gondom
lelkem táplálására, mint ahog gondom
van testem táplálására. És amiképen
jóságod tisztességes munkám után kirendeli a mindennapi táplálékot, éppen
úgy megnyerem a te lelked inditásából
az Ur Jézus evangéliumából, a te igédböl a napi lelki eledelt. Ha részesitesz
ezekből, cselekedd, bogy ezeknek ereje,
batása legyen olyan mérlékkel bennem,
hogy családom tagjait, rokonaimat tudJam a megtérésnek és alázatnak erre az
6tjára vezetni. Igy és ilyen nemes elhatározások által munkáld bennem, jó
Atyám, a jót, amit elkezdtél, hogy a
-52 -

tökéletesség felé közelebb julva neked
alázatos, szeretö (fiad .(leányodDlegyek,
az Ur Jézusnak pedig hüs~J!és ta nitványa, kinek tanitása szerint könyörgök
hozzAd , hallgass meg imádkozásomban.

Ámen.
18. IFJAK IMÁJA.
Mindenhaló Isten, ki ura és kormányzója vagy az egész teremtett mindenségnek, a menny a te királyi széked,
a föld a te lábaidnak zsámolya. Hatalommal és ékességgel uralkodol s minden teremtményednek kijelölöd munkacéljál, rendeltetésél, amiéri teremtetted.
Az;emberi életkor minden idejének meg·
adod a maga szépségei I és .örömeit,
épen~ugy, mint a természet világában
minden évszaknak megvan a maga é!~e

zete és gyönyörosége. A tavasz az UJUlás, fejlődés örömét adja; a nyár az
érlelés _

meleg sugárzás ideje i az ősz

áldásaid sokaságát adja a hiv munka
és fáradozás után; a tél a csendes, boJ- 53 -

