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
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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 -
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dog egyUttJét örömeit hozza a családi
hajlékokba.
Ifju életem a virágzó, szép tavasz
reményteljes idejéhez hasonló, melyben
sok örömet, gyönyört és igéretet rejtettél el számomra, édes jó Atyám. Dc érIcm és tudom, hogy ezeket mind nekem kell, hogy kimnnkáljam lelkemben.
Ne engedd Istenem, hogy i1jui élelem
célt tévessze n s eimerUIjek a világi élet
hiu örömeibe, élvezetébe és csak mindig ezeket keressem. crtesd meg velem

a nagy Mesternek, az Ur Jézusnak felém is hangzó clhivását: "Kövess cngem" s adj olyan elhatározást, hogy

ne azon igyekezzem, miképpen menekUl hetek a hivás elOI, vagy miképpen
kerUlhetem cl a vele való lelki találkozási, hanem segits. jó Istenem, hogy
lelkem hi vségével álljak szolgálatára az
evangéliumi nemes eszméknek s tegyek
hivséges fogadást: .Követlek, Uram, bár~I~vá mcncn~esz, II merI csak igy lehet ifIUl életem nundenki elOU kedves és tetszO.

- ,.

Midőn

ezeket forgatom elmémben
és gondolatomban,. sokszor lálom, hogy
hány ellévelyedeU Iflll csak a világ élvezeteinek, gyönyöreinek utját keresi,

mcgvetvc, lebccsUlve az ész, értelem és
tanulás elOnyeit, kerUlve a te szellt hajlékodat, szent igédnek hallgatását. Ezek
pedig a kárhozatnak, romlásnak ut jai,
melynek vége siralom és késO bánat.
Hozzád könyörgök, jó Atyám, menls

meg, szabadits meg engem az ilyen gonosztól, adj én nekem értelmet, a jóra
segedelmet, hogy tudjak elkerUlni minden kisért ést s ha körUIvenne, cs.íbitana, legyen lelki erOm ellenáll,ni és
llloll(IhasS8 111 én is Jézus Krisztussal:
"Tdvozz lólem, sdldn -, mert az IStC!lnek kivánok szolgálni, szcnt nkaratJtII
tclj !siteni.
Adjad, hogy c világi orömöket, . szórakozásoka t ugy élvezzem, h,ogy fl1lndlg
elOttem álljon a prédikátor flgyelmezlelése: örvendezzek az én ifjuságOIll OOIl .
járjak n szivemnek utaiban, szcmcmuek

_ ,1 _

,
lálásaiban, de ne feledjem, hogy mindezekért, te, jó Istenem, ítéletre vansz."
Adj komoly elhatározást, vidám élet-

kedvet, szUlőim iránti tiszteletet és sze-

reletel. jó tanácsaiknak, intelmeiknek
követését, az engedelmességnek lelkél.
Tégy mélló tanitványává jézus Kriszlusnak, az ö nevében könyörgök hozzád, hallgass meg imádkozásomban.
Ámen.
19. KONFIRMÁCIÓRA VALÓ
ELÓKÉSZÜLETKOR.
GondviselO jó lstenem! Ugy szeretem mindig gyermekednek érezni magam, mert Atyai szereteled melege reám
száll s csendes bizalommal szólhalok
hozzád . Ilyen bizalomteljes érzelemmel
kereslek most is tégedet, szerelő JÓ
Atyám hogy kitárjam elOIted lelkemel,
aggas;tó érzelmeket, gyermeki félelmeket, melyek gyötörnek s várom, hogy
azokra biztatást, bátontást adsz lelkemnek.
-00-
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,Ezideig gyermek voltam s úgy éltem,

mint gyermek . Jó szUlőim gondozása
és irányitása mellett teltek el gyermekéveim. Ime, most elkövetkezett az az

idO, melyben kilépek a gyermekkorból
s a konfirmálás állal unitárius anyaszentegyházunk önálló tagjává leszek,
melyben már nekem magamnak is fe-

lelnem kell telteimért, cselekedeteimért.
Az a drága és érlékes tanitás, mely
állal a konlirmációra készUl ök, naprÓlnapra mindinkább mutatja azt a nehéz.
fáradságos, de gyönyörüséges utat, melyet a lelki élet terén meg kell tennem,
ha az Ur jézusnak hU követöje és tanítványa akarok lenni I

Világosilsd értelmemet, jó Atyám, és
erösitsed lelki készségemet, hogy nemes elhatározással, szilárd akar.llal törekedjem a cél elérésére ! .
Ne engedd, hogy a klshllUség, könynyeimUség eröt vegyen raJtam. Mert látom vannak körülöttem klshtlUek, könynyeimuek, kik nem lörekednek kellO
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komoly ággal a cél felé, hanem elh n~
nyi goJ~ik ft fontos kötelességeket. Miután pedig iH lelkiélet nagyfontosságu

kölelességei rill van sz6, könyörgök hozzad, j6 Istenem, . dj kellO komolys .go~
meggondol ás1 számomra. h~-ry tudj am
nnnak a napnak jelentő séget felfogni,
melyen szent szined elOlt, II te templomodban megállva , hitemrOI valIAsi fo-

gok tenn i. Munkáljad bennem az elOkCSIUlctet. a nemes elhatároznsl szent
lelked segilO ereje Attai ugy, mini egykor lelted Jézus KriSllus v.lastlol!
lanilványaival, kik lelkednek ereje ált.1
oly csod;I.losan lerjeSllelték n terólad
val6 igal hitet és az Ur Jézus ludományM .
' b . d·
Oh jó AtyAnk, ki nOvekedos e ID \tod a term6 t.l.jba Ultet, 1t csemetéi,
gy hogy aIIAn lerebélyes fávll nOVe~edik és izleles gyOIllOlcsöket ad , e~.
edd bogy lelki eletem filia ez el6k -

~z.ül~t, hitvallás letétele és urvacso

ra

vélele Allnl unitArius vallásunk olyan
-t\!:-

-

term6 talajába legyen Ottelv., hogy nilvekedjék , fejlMjék s teremje az Igaz!s
szolgálat· Idot tkész kereszlénységnek
gyü mölcsét. Erre segits, jó Atyam, Utot
lel kednek ereje által, alázatos gyermeki
hittel kérlek Jé:zus Kriutus tanitása
szerint könyörOgve houád. Ámcn.
20. IMA AZ ÉOESANVÁKERT.
Világok Ur. I Csodálnlos orstAgod
aprÓ polgárai, mi, fiatalabb, vagy öre~
gebb gyerekek láb.idhoz om lu nk és
mAgasztAl unk téged . KörUlöttunk 11lg,
roh an ez II nagy, idegen \'ildg. mindig
tovább es tovább 31 é\~e.k ktreké.n. E1~
szédUl, Ilki érzi, megremeg, aki uelét
megérzi. Áldott I~gy, hogy e n.gy forgatagban érez.nem engtded a megtartó
eröl, a szere"'e\. Áldotl légy, hogy nem
kUldlél el cgyediJl, árván, fegyverlelenOl életulamnt, hanem adtad nekem,
adtad minden ember-gyermeked számára : lU édesanyákat. t.rItm, hogy a
le teremt6 szereteted megtestesil6jt itt

- "' -

-

a. földön. az édesanya. Tudom, ho a
vl!ág minden kincsét, szegénYSég~m
minden gyötrelmes könnyét oda kelfene
áldozno~ ezért ~z egyért, aki egyma_
gában mIn~en, kincs, könny, önfeláldo_
zás, gyógyJtó, vigasztaló szeretet édesanya.
'
Elmondhatatlan hálámat nem is
próbálom kifejezni, csak arra kérlek
szerető Atyám, áldj meg minden édes:
anrát - ~I sem tudom mondani, anynyira a sZIvembő i jön, hogy ezek közölt . áldd. meg azt is, azt az anyát, akit
én a legjobban szeretek I Áraszd ki rá-

jok jókedved gazdag ajándékait - adj
nékik egészséget, sok örömet, boldogságot, megelégedést! Földi ki.:cseket
nem kérek számára, hiszen annyi, mintha magamnak kérném: tudom, ugyis
mind nekem adná. Csak azt kérem

tOled, adj nékik, amit mi gyarló, gyönge
fiak és leányok nem fogunk, nem tudunk adni: lelkinyugalmat, az agg6dá-

sok végét.
- 0>-

. Nem merem kérni tőled, hogy távolits el t ő lUk, töle, minden földi megpróbáltatást, hogy tű ne vérezze, tüske
meg ne lépje, bánat meg ne rázza éret·

tünk fáradó lábaikat, ért Unk aggódó
szi ve ikel . .. Hiszen tudom, hogy ép az
ö útuk a legtövisesebb, mert ott járnak,

ahol késObb mi megyUnk végig - gondtalanul.
Hanem adj nékik erős sziveket, hogy
ha majd annyi könnyet elhuJlattakértünk - amennyi elég lenne elárasz.
tani ezl az önző, véres világot, - a sze·
relet omló záporának eme új özönvize

után is tudjanak még legalább bennUnk
és általunk boldogok lenni.
S áldd meg azokat is, akiknek már
nem fog több könnye hullni értllnk: az
édesanyákat, akik egy másik világba

költöztek s talán még ott is aggódnak
értank. Atyám, az életem nél is eröseb·
ben hiszek abban a másik világban,
mert kell lennie olyan száJIásod nak is,
ahol az édesanyák is megnyugodhatnak.
-
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Gondolatban átfogom édesanyám áldott kezeit s ide térdelek eléd Uram,
- áldd meg, áldd meg öt - helyettem
is - búneim , ellenére is - atyai kegyeimeddel! Amen.

FelWnnek életem és cselekedeteim a

2!. ÖREGEK IMÁJA.
A nyári nap lehanyatló sugarai nem

emlékezésem gyöngesége, a rosszak és

bántják nagyon érzékenyen szememet;
ugy érzem, mintha ellankadott volna

világitó ereje. Pedig csak megnyultak,
meghosszabbodIak a sugarak. Nagyobb
árnyékot mulatnak a tárgyak és az én
gyarló szemem

már nem elég erOs,

hogya homályba burkolt lárgyakat Iisztán lálhassam. De homályos látásom
szelid megnyugvást okoz a sok tárgyon
ragyogó fény és homály vegyillt színeivel: OrUlOk a sok életnek, melyet a magasan járó nap fénye fakasztoft.
Emberi életem szép hosszuságu vége

fény és homály vegyUlt fényében, amint
azok letolylak, avagy azokat véghez vittem. De nem bánt azoknak látása: a
jó cselekedetek fényességét tompítja
hibásak bántó élességét pedig atyai
megbocsátó kegyelmed mérsékli. És én
megnyugvást, sOt lelki OrOmet találok e
látványban. Ezek hatása alatt, az evangéliumbeli ifju példájára, Onkénlelenül
hozzád sietek, jó Atyám, és szólok hozzád: • Vé/kez/em Atyám ellened és az
ég ellen.· Sok adományod at és kincsedet
tékozoltam el, de te láltad, hogy csak
gyenge volt akaraferöm a gonosz csábitásaival szemben és most látod s tudod is, hogy megbántam: .. boc.sds~ meg,
hiszen én is fiad vagyok-. Nem dJCS~k
szem és nem is kivánom emlegetni a

mit jól és letszésed szerint cselekedtem,

des lenyugvásában ilyen OrOmet kelt
szívemben, gondviseiO jó Atyám. -

mert csak akaratom volt a jóra, de ke~
vés volt erőm, hogy egészen véghez
vigyem azokat. Bocsáss meg hát, és ne
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felé, hanyatló napom is szeliden csen-

tagadd meg bocsá natodat. Étetel remelek még es elég eröt arra, hogy hibáimat, févedéseimet imé megbánva, foga-

dást tegyek a megjavul ásra.
Oh add meg tehát kegyelmezö alyai
szeretetedböl. Számom ra a bocsánatot

és megjavulásomra a te segedelmedet.
Ujitsd fel naponként hanyatló erömet,
hogy családom és embertársaim iránt

még köteles tartozásom megsokszorozásával pótoljam ki a hiányokat. Tartsd
meg a tehozzád való ragaszkodásomat

továbbra is. Ne engedd ingadozni erös
hitemet, mely a veszélyek és vi harok
közUl kivezetö utat és módot elmémnek
megmutatja. Értesd meg lelkemme: fö képpen azt a drága kincset, mely a
harag, a gyUl ölet és rossz akaratlal
szemben is talál valami megbocsátó és

elnézö eröt.
Ilyen módon reám árasztó áldásaiddal áldd meg öreg napjai mat és hátralevO életemet. Ámen.
-64-
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22. ÁRVÁK IMÁJA.
Sokszor hallottam már a nagyoktól :

..Szép ez az élef, és j ó a mi szemeinkkel ld/nunk a napot! JIr De nem szép
ám nekem, ami6ta hiányzik nekem édcs
szUlém, ki meleg csókokkal szokott volt
engem felkelteni. És én nem is tudom ,
mi lehet oka annak, hogy az ö elmenetele óta még a nap sem olyan ra-

gyogó fényességil. Az én jatszótársaim
sem olyan barátságosak, miként addig
voltak. Az én kis áJlatkáim sem sza-

ladgálnak olyan vidáman elöltem. A
felnöl! nagyok is olya n idegenUI és sajnálkozólag néznek reám . pedig én most
is csak ugy szeretem Oket, mintha testvéreim lennének. Bizony-bizony mégis
csak "Könnyhullalds az én kenyerem
éjjel és nappall. ., " Hiába mondoIta
szegény apám és anyám : .Nem hagylak dr.dn lilekel I" Mindkeltöjükel betakarták a hideg sírba, s most az sincs,
aki föl keltsen, az sincs, aki biztasson

-,, -
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ebben a IéiOs, idegenné lelt hajlékban
És oh I vajjon kihez forduljak hát vi:
gasztalásért, hol keressek vidám játszótársakat ... Elmennék a temetőbe, de
tudom, úgy sem felel a néma sírhalom.
Lefekszem hát, lehajtom fejemet hideg
pámámra, s álmomban édes anyám tól
kérdezem, hallgatom az anyai tanácsot :
.Ne félj drága gyermekem, mert élelemben mindig hallottam jó IslenOnk
biztató szavál : .Igazsdgof szolgdl/af az
Ur drvdnak és özvegynek is . .. ' Az Ur
szava ez: "Az drvdnak is én vagyok
segedelme I ... ' .Arvdk otyjo, özvegyek
birdia az Islen? .. '

ÉS az édes anyai szeretetnek a néma

sirból is keblembe sugárzó emez erejét
érezve, most már vidáman ébredtem, és
vig. . sztal6dva tekintek szét magam körül jó Atyám I Bátorodott szivvel nézek
embertársaim szemébe! Most már megértem, hogy csakis szivem szomorusága
és bánatos könnyeim miatt látszotl. könnyhuJlatásnak az én nappah és éJleh ke-00-

'

...------------------------------nyerem. Most már nem félek, Uram, mert
imé .megmentetted a feléd kidl/ozó
drlllif!" Oh I legyen tiéd szivem hálája e
szent kegyelmedért. legyen rajtam tQ-.
vábbra is atyai védelmed, hogy tégedet
mondhassalak atyámnak mind-örökké.
KOIönösen pedig neveld értelmemet
és érzelmeimet olyan engedelmes erő
ben, hogy hálás tudjak lenni az én segilő és jóakaró emberlársaim iránt. Tarts
meg abban a szelidségben, amely az
emberek netaláni ridegségét turelemmel
viseli. Tartsd meg lelkiismeretemet abban a gyermeki tisztaságban, amely a
lesti és lelki ellenkezéseket a le tanácsod szerint választja el. Ne engedd eltévednem a kölelességek helyes útjáról,
hogy mindig ezen járván, az emberek
jóindulata legyen árvaságom vigasztaló
jutalma. Ámen.
23. HAzASUlANDÖK IMÁDSAGA.
ISlenem, jó Atyám I Te nagy szeretettel s alyal gondviselé...,1 irányitod
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het egy életnek minden bánata és keserUsége is. Azért, ha kisebb jelentOségU cselekedeteimben is lelkem keresi

a tc jobb kezed útmutatását, hogyne
szomjuhoznám cz ethatározó lépésem
elOlt atyai tanácsodat s isteni szavad
figyelmeztetését. hogy az vezessen, irányitson, bátoritson és megnyugtassoIl?
En nem láthatok a jövO titkaiba. Nem
vizsgálhatom a szivek rejtelmeit. A legti sztább szándékom s a legbuzgóbb
igyekezetem mellett is csalatkozhatom.
Jöjj seg itségemre, jó Istenem ebben
a bizonytalanságban. Tc, aki jó szll10kkel áldottál meg, akiknek gondos
nevelését eléggé meghálálni nem tudom, áldj meg jó élettárssa l, akiben
megvalósulva lássam ifjúi szép reményeimet, akinek testi és lelki épségében
találjam meg életem Ohajtott boldogságát. Vezessed érzéseimet, gondolataimat
és szándékaimat, nehogy azokat rabul
ejtse a kisértO s a kUlsOt elébe helyezzem a be l sőnek, a látszatot a valóságnak s igy önmagamat csaljam meg.
Engedd, hogy testi és lelki tisztaságot
vigyek a családi élet szentségébe; hogy
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minden embernek élclc történetét A
~ölcsölöl a koporsó ig kisé rsl l11ind~ .1lunkai s é/elUnk minden kis és n%g

eseménye előtted tudva van. Enge m i~

a tc gondviselő kezed oltalm3zolt gyermekkorom sok féle veszélyei ben. SzíJ/ő;m

ébersége mellett te kisérled minden lépésemel. Hogy testi és lelki épségben
felnOvekcdtem, czt is elsOsorban neked
köszönöm, oh, én édes Istenem. Te
ébreszleUed fel érzelmei met, le érlelfed

meg ~zon. elhatározásomat, hogy most,
a te Isteni törvényed szerint, a családi

élet szentségében keressem életcm

to-

vábbi örömét és boldogságál. Jól tudom, oh mindenható Isten , hogy menynyire fontos és elhatározó lépés ez az
én életembe n. Jól tudom, hogy e lépésem nyomában teremhet a lelki békesség, életem boldogsága, a világiakban

való elóhaladásam; de

másfeU~ 1

terem-

az terernh essc meg mindazokat a jó

kisért6k, gyotört a bánat ,fenyegetett
nagy vesudelem. Oh, de mindig Ort

gyümölcsöket, melyek től váram életem
boldogságát. Áldj meg mély vallásos
érzéssel, hogy a hitnek fényes napja
ragyogjon c.aládi életem fölott s még
ha csalódnom kellene, akko r is abba~
találjam meg vigaszt_táso mat. En Uram

állott fölöttem a te isteni gondviselé-

sed. amely a legnagyobb szukségbe.n
van a legközelebb hozzánk. Ime, jó

Atyánk, most is meglátogaltál. ErOm
lankadt, testem beteg. Nem v~gelhetem
mindennapi kötelességeimet. Ugy érzem,

és én Istenem, csak benned bizom ren-

dületlenUl. Adj jó kimenetell tiszta szándékomn ak s kisérje átdásod elhatározásomat. Ámen.

hogy terhére vagyok maga mnak és környezetemnek. Ezért a mosoly és derU
elköltözött arcomról. Most bizonytalan

24. BETEGSEGBEN.
Erőnek és vigasztalásnak Istene, menynyei jó Atyám. Szivem jóságával kerestek tégedet, ki az elfáradottnak nyugo-

érzelmek, majd gyotrO aggodalmak kOzott töltöm napjaimat és éjszakáimat.
Úgy szeretnék mindennapi mu~ká~ban

betegeknek _ gyógyitó orvosa vagy. Egyedül csak benned nyugszik meg
lelkem, mert jól ludom, hogya te tudtod és akaralod nélkül még egy haJSzál

vagyok tétlenségbe n élni, ami. napr61-

forgolódni, az emberek kOzt Járni s a
te szent házadat látogatni, de akaratom
megtörik erötlenségemen s kénytelen

dalma, a szenvedőnek vigasztalója s a

napra lankasztja életkedvemet

IS.

M'gáldottál Uram, de hiszem, hogy

sem eshetik le fejemről. Sokszor voltam

most sem hagytál el engemet. Hiszen
te nem csak akkor szeretsz, amikor

életemben nehéz helyzetben. Emésztellek a gondok, ólálkodtak kÖTülOltem a

derUben kél és nyugszik a. nap fOIOttank j amikor vidámság tölh be sllvün,

_10_
•

_71 -

