
az terernhessc meg mindazokat a jó 
gyümölcsöket, melyektől váram életem 
boldogságát. Áldj meg mély vallásos 
érzéssel, hogy a hitnek fényes napja 
ragyogjon c.aládi életem fölott s még 
ha csalódnom kellene, akkor is abba~ 
találjam meg vigaszt_tásomat. En Uram 
és én Istenem, csak benned bizom ren
dületlenUl. Adj jó kimenetell tiszta szán
dékomnak s kisérje átdásod elhatározá
somat. Ámen. 

24. BETEGSEGBEN. 
Erőnek és vigasztalásnak Istene, meny

nyei jó Atyám. Szivem jóságával keres
tek tégedet, ki az elfáradottnak nyugo
dalma, a szenvedőnek vigasztalója s a 
betegeknek _ gyógyitó orvosa vagy. -
Egyedül csak benned nyugszik meg 
lelkem, mert jól ludom, hogya te tud
tod és akaralod nélkül még egy haJSzál 
sem eshetik le fejemről. Sokszor voltam 
életemben nehéz helyzetben. Emésztel
lek a gondok, ólálkodtak kÖTülOltem a 
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kisért6k, gyotört a bánat ,fenyegetett 
nagy vesudelem. Oh, de mindig Ort 
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, 
hogy terhére vagyok magamnak és kör
nyezetemnek. Ezért a mosoly és derU 
elköltözött arcomról. Most bizonytalan 
érzelmek, majd gyotrO aggodalmak kO
zott töltöm napjaimat és éjszakáimat. 
Úgy szeretnék mindennapi mu~ká~ban 
forgolódni, az emberek kOzt Járni s a 
te szent házadat látogatni, de akaratom 
megtörik erötlenségemen s kénytelen 
vagyok tétlenségben élni, ami. napr61-
napra lankasztja életkedvemet IS. 

M'gáldottál Uram, de hiszem, hogy 
most sem hagytál el engemet. Hiszen 
te nem csak akkor szeretsz, amikor 
derUben kél és nyugszik a. nap fOIOt
tank j amikor vidámság tölh be sllvün-
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kel s az egészség CI ' 
cunkon. hanem ak~o;S~1 viri,lanak áf
boru van a láthalá o IS, amikor sötét 
csalatkozunk. Hisz:m" t~:~ényeinkben 
én betegágyam fölött · ,hogy az 
gondviselésed, hogy me~:zá~:ál~~nk a te 

:;;'~~a~lgat~~gOb~;;óa~má~~;i~~~~~~rY; 
Oh, bárcsak lenne elég lelk· . O 

elviselni a testi fáJ 'da lma kat , 'B ,er m, 
ne es·t é . arcsak v ZI en m el hitemet és toreIme-
met a nehéz megpróbáltatás alatt! Bár
~sak mmdlg csengne fUIembe a te szent 
Igéd, hogy .akiket szeret az Úr azokat 
megdorgálja" s ez adna elég 'eröt Jé
zusommal egyUtt imádkozni: • Atyám, 
legyen meg a te akaratod I' Oh, mert 
JÓ Atyám,. csak most tudom igazán 
megISmern" hogy milyen nagy áldás 
a Jó-egészség s milyen nagy és meg
hAláihatatlan lótéteményed az, amikor 
szorgalmatoskodhatom a munkában s 
teljesithetem kötelességeimet. 

Adj békességet lelkembe, hogy el 
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tudjam nyomni a mindegyre lelkiván
kozó panasz és zugolódás beszédét. 
Figyelmeztess idönként, hogy ha a jót 
elvettem szent kezeidböl, a rosszat ne 
venném-e el? De bu.zg6n kérlek, szent 
Istenem, hogy ne kisérts erOm felett, 
mert gyönge vagyok. A kereszt sulya 
alatt hamar összeroskadok s a csOgge
dés örvénye szUntelen előttem kavarog. 
Állj őrt beteg gyermeked mellett s mu
tasd meg szabaditásod jobbkezét, amely 
fOIemelheti az elesettet, letörOlheti a 
könnyeket s begyógyithatja a sebeket. 
Uram, én csak benned bizom. Oh 
jövel és gyógyits meg engemet! Ámen: 

25. OYERMEKEINKÉRT. 
Örökkévaló Lélek, mely a mindensé

get betöltöd s sziveink legtitkosabb rej
tekében is ott vagy - dicsérUnk téged 
erőtelen ajkunk, gyarló lényOnk min
den erejével. Áldott légy, Atyánk, hogy 
e nagy világ ismeretlen mélységei fö
lött a hozzádvezetö lelki-hid, az imád-
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ság e percnyi szilárd pontján megálla
nunk hagyod. Áldott légy, hogy az élet 
viharában megrémül t lelkünket magad
hoz fogadod, hogy éreznünk engeded: 
mmden bánatunkban, féJelmUnkben és 
megpróbáitatásunkban vigasztalsz bá
toritasz, gyermekeidnek fartasz mi'nket. 

Hogyan háláthatnánk meg másként 
nagy jóságodat, mint hogyha azokért 
Imádkozunk legel sősorban , kik az é!et
nek még csak a küszöbén tapognak 
boldog ártatlanságban : a gyerme
keinkért. 

Remegve gondot unk jövőj ükre. Tud
juk, öket is megUzi az élet, Ok is meg
ismerik az aggodalmakat, a fételmet, a 
könnyet. De ha te velOk maradsz, min
denek javukra lesznek s Ok diadalma
san kerülnek ki minden ha rcből. Ó, ol
vasd ki lelkünkből azokat az elmond · 
hatatlan aggodalmakat, azokat a néma 
fohászokat, melyekkel ter~el n i nem me
rDnk s változtasd erős hitté, napsuga
ras bizakodássá legalább egy részOket. 
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Hiszen tudjuk, te minden teremtményéd
nek gondját viseled, tudtod nélkUl nem 
eshetik le megfagyottan a veréb az ág
ról s nem görbül meg egy hajszát is 
a fe jünkön akaratod nétkül. 

Egy-egy nemzedéket telken üt a sor" 
vagy önmaga játsza et jövendöjét. O, 
taníts meg hinnUnk a feltámadásban és 
a bocsánatban - gyermekeinken által. 
Tanits meg, hogy bármily megrázó is 
a sorsunk - diadallA válhatik gyerme
keinkben, bármily sötét is fölöttünk a 
táthatár a te igazságod győzhetetten 
fényét ;"egtáthatjuk gyermekeink tiszta 
szemeiben. 
. Ó, örökkévató lsten, kinek arcod elOtt 
nemzedékek szüleinek és haladnak el az 
elmulás felé, az enyészet utján, de ki 
mindannyiszor megujitod az élet ván
dorainak tOnö sorai ! - áldd meg jó igye
kezeIUnket, keserves könnyeinket. ve
rejtékes fáradozásainkat, hogy meglát
hassuk az új nemzedék csúcsra hágÓ 
menetét s közöttUk saját édes gyerme-
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kein ket is, amint a boldogság hajnalló 
napja reájuk ragyog. Ámen. 

26. HALDOKLÓ MELLEIT. 
Minden erő és hatalom egyedüli for

rása, egy igaz Islen J Félve és rettegve 
de gyermeki alázattal közeledem hoz~ 
zád, mert erőre, bizialásra és bátori
tásra van szüksége lelkemnek. Ime, itt 
állok és virrasztok súlyos betegségben 
már-már a halál-tusáját vivó szeretett 
testvérem betegágya mellett. Nehéz a 
helyzetem, mert vigasztaló, bizialó sza
vakat kellene szólnom neki most, midőn 
az elvátás órája nemsokára elkövetke
zik, de most érzem, mily erőtelen, 
gyenge vagyok és nem tudok vigasz
talással szól ni. Nem, mert mig a halál 
k~ze ledését nem láttam, mig erőben, 
v ld~mságban jártam az élet útain, a 
hatal gondotatát elüztem mint alkal-, 
matlan vendéget. De érzem e nehéz 
órákban, jó Istenem, hogy . csak egy 
lépés az élet és halál köze" s ezt a 
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lépést lelki elökészület nétkOl megtenni 
nehéz és gyötrelmes fel adat. Oh, hát 
adj nekem lelki eröt és készségel, hogy 
tudjak a bátoritás, vigasztalás hangján 
szólni. Tudjam az Ur Jézus tanítása, 
biztatása szerint megérttetni szenved6 
testvéremmel, hogy ha .. a mi földi haj
lékunk sár háza összeomlik, épületunk 
leszen Istennél örökkétartó·. 

Értesd meg, jó Atyám, velem és min
den földi gyermekeddel, hogy ne féllünk 
és reszkessünk a halál gondolalától, 
hanem foglalkozzunk azzal, mert az a 
hivO lélekre nem elmulást, nem meg
semmisUlést jelent, hanem ~ léleknek 
szabadulásál, hozzád való 1"lását. S 
mikor ide földi gyermeke~ eljut, a sár
hajlékot levetkezve .. meghsztulva, szcn
tebb dicsöségben Imád tégedet. 

Ha tehát úgy végezte volna a I~e 
bölcs és szent akaratod, hogya fö l 
kUzködést befejezze szenvedö testvérem, 
ne engedd gyötrődni öt, hanem sz~ba
dilsd meg, lelkét vedd magadhoz. rte 
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fájó szivemre kUldj enyhületet, vigasz
talást Jézus Kri sztus tanitása szerint 
hogy te a ~eseredett szivueket meghall~ 
galod és vlgaszlalásl adsz. Jöjjön ez a 
vlgaszlalás löled, édes Alyánkl61, Jézus 
nevében. Ámen. 

27. TÁVOLBÓL VALÓ 
HAZATÉRÉSKOR. 

Hozzád emelem lelkemet, ó, minden
ség litka, örökkéval6 Islen I Te adlál 
nekem mindent, amivel elindultarn, le
gyen hát a. tied minden, amivel meg
ér~ezelll . Hiszen azé a lélek s azé a 
reltett fohász, aki ludja és megérli azt. 
Te pedig megvizsgállál engem és lel
lesen Ismersz. Elmondhatom en is a 
zsoltár szavaival: "Járásomra és kelé
se~lre ilgyelsz, minden útamat jól tudod. 
~Ikor még nyelvemen sincsen a szó, 
Immár egészen érted azt, Uram. Cso
dálatos e t~dás előttem , magasságos. 
melyet fOldl értelem felfogni ncrn bir. 
Hová mehetnék a le lelked elöl és a le 
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orcád etöt hová fulnék ? Ha a mennybe 
hágok fel, olt vagy - ha az árnyak 
völgyében velek ágyal, ott is jeten vagy. 
Ha a hajnal szárnyai ra kelnek és a ten
ger lúts6 szétére szállanék, ott is a le 
kezed vezérel engem, ott is a te hatal
mad éltet. .. ' 

Áldassék a le szent neved, Alyám, 
méJtatlan szolgád szivében csordultig 
lelt a háládalosság pohara. Áldott légy, 
hogy velem voltál elindulásom 6ta, hogy 
imáimra ráhallgattál, az idegen nagy vi
lágban sem hagylát el végkép, hanem 
szivem mélyén szent templomot emel
Iéi itthagyolt otthonom emlékköveibOl, 
melybe imádkozni jártam, mikor már 
nagyon környezeIt az élet. Áldott légy 
megpróbáJtatásamiért is, a könnyekért, 
melyeket a szenvedö sziv, idegenben, 
csak titokban ejt. Mert terhOk alatt nőtt 
és erösödölt a lelkem és sölélségUk 
ulán vált még drágábbá az otthon felém 
ragyogó sugara. 

Föképen pedig áldott tégy, Alyám, 
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hogy visuahozlál, hogy hazasegilellél. 
Ó, engedd, hogy próbálkozásaim, ki
sértetéseim után válhassak javára Ovéim
nek, kikhez visszatértem. Legyen min
den egyes napom, melyellávol IOIlOllem 
dús lapaszlalal ez ill hon i percek meg~ 
szenlelésére. Áme.l. 

CSAPÁSO I< IDEJ ÉN. 

Hallj m~g engem, élO lsten, 
Csak te ludod, mi fáj itt benn. 
Kit nem ért más, kit nem hall más, 
Elér houád a sóhajtás. 
Elesetlnt~k pajzsa nincsen, 
Csak a sóbaj , csak te itt benn, 
Csak le, mindentlátó Isten. 

••• 

" 
• • • - ,, -

Az Úr meglátja nepe romláaai 
S ve.re8~gének s.e~et beköti , 
Az Ur megzendth 
Dicsőséges szavAt 
S leveszi rólunk 
Bús szomoruságunk. 

• • • 
Hozt<\k, Uram, érzem én, hOl.d.k. 
Az ég s a föld azt harmatozzA\<. 

Harmatozzak ösvényemet, 
Hozzák az én enyhUltemct. 

Qh permeteu, égi harmat. 
el az Úr s küld diadalmat. 

29. HITÉRT IMÁDKOZOM. 
Az érlelem hideg gOgjétöl 

Örizd, Uram, meg lelkemet! 
Ne a világban, itt belő l 

Találjalak meg tégedet. 
Oh végtelen egy- Értelem, 

Forra szivet, oh azt is adj nekem I 

30. ARATÁSKOR . 
• Indi/sd a sar/6dal és arass I" Ked

ves nekem ez a szózat jó Atyám, mert 
nekem, s nem a halál angyalának sz61. 
Nem végitélet meghallgatására, de a 
legkedvesebb földi munkára: az ara~ 
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tásra hiv. És boldog örömmel hallga
tom, szeretO Istenem, ezt a parancsot 
mert a reggeli szellő is szeliden súgja' 
hogya megsárgult gabona felOl mele: 
gen érkezO és rezgó napsugarak nehéz 
munka jutalmát, a gaba nák megérését 
lelenlok. 

Lelki Orömmel keresem tehát és ké
SZltem eló. sarlómal. Bizó reménységget 
hlvom segitségre rnunkatársai mat, akik· 
kel egyetemben a szántás és vetés ne
héz munkáját végeztem. Boldog öröm
mel szemlélem a minde nfelő! szemembe 
tfinO tátványokbót, hogy beteljesedett ez 
évben IS szent igéreted : ,Akik könny
hu/laldssal velellek, örömmel aralnak" , 
hogy ,MegdidolI minket Islen a mi 
~:te:r~1~"1 hogy .. aki bőven vei, bőven 

Nem tagadhatom el ugyan bánato
~~t I sem, hogy veszteségeim is voltak, 
. e yek örömemet zavarják szenvedtem 
~! ta~án többet, mint amen~yit érdemel-

m . hanem azért ezck után is vigasz-
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talódva és reménykedöleg óhajtok az 
aratás munkájához fogni, tudván ezek
böl, hogy .amit vet az ember, azt aratja". 
Legyen hAt tied, jó Istenem, a lelkem 
elsO munkája, a hAlás köszOnet éle
temérl, amelyet megtartoltál, fOldi va
gyonomért és szerelteimért, akiket és 
amelyeket magam is gondozhattam. Ál
dassék nagy neved a fáradságokért és 
szenvedésekért is, amelyekkel hozzád 
való bizalmamat és hitemet csak erő
sitetted. 

Hallgasd meg, mindenekfelett, alázatos 
kérésemet segitO és megtartó erOdért, 
hogya rám várakozó aratási munkát 
megkezdhessem és be is végezhessem. 
Áraszd belém atyai lelked jóságát, mely 
az aratás munkája folytatása közben nem 
feledkezik meg a szegényekrOl és bele
gekrOI sem. Ne hagyd elfelednem azt a 
parancsodat, hogy az aratás áldásai 
csupán csak eszközei a hazai, a vallási 
és embertestvéri kötelességeknek. Fő
képen pedig azt jultasd minden pilla-
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nalban eszembe, hogy .aki vel a lélek
nek a /élekool aral örökélelel" s hogy 
an~ak is elíön aratdsl ideje I" 

• Ilyen előkész Ulelem re adjad hál, ke
gyelmes Islenem, a le lelki erödel, és 
őrizd meg szdmunkra az aratdsnak 

:endelt heteket" kedvező járásáv,al, a 
béke és öröm állandóságával. Amen. 

31. HISZEK EGY ISTENBEN. 
Hiszek egy ISlenben, mindenhaló 

Alyában, mennynek és földnek terem
töjében. 

Hiszek Jézus Krisztusban, a 
Urunkban. 

Hiszem a szentIeJkel 

• ml 

Hiszek egy közönséges keresztény 
anyaszentegyházat. 

Hiszem a biinök bocsánatát és az 
örök életet. 

Ámen. 
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32. AZ ÚRI-IMÁDSÁG. 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, 

szenteltessék meg a te neved. 
Jöjjön el a te országod, legyen meg 

a te akaratod, mint a mennyben, úgy 
e földön is. 

A mi mindennapi kenyerünket add 
meg nekünk ma. 

És bocsásd meg a mi vétkeinkel, 
miképen mi is megbocsátunk azoknak, 
akik ellen Unk vélkezlek. 

És ne vigy minket kisértésbe, de 
szabadits meg minket a gonosztól. Me~ 
tied az ország és a hatalom és a dI
csöség, mindörökké Ámen. 

(Máté VI. r. 9_13 v,) 
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