lágosabbá válik elOttem, hogy te vagy
az a nagy Adakozó, kinek mindnyájan

l. KIHEZ IMÁDKOZOM?
Láthatatlan és megfoghatallan Hata10m! Minden emberi élet keresett Titka I

Minden szépség, j6ság, tisztaság és
igazság OrOk Lényege I Kit el ménk erejével felfogni nem tudunk, de akit lel-

kUnk mélyé n mindnyájan érezU nkJ Kit
Isten-·nek nevez a bölcs és "Edes;tyánk"·nak a hivO ! Téged kereslek,
utánad tudakozódom, valahányszor za k-

latott életem gondolkozni enged.
Mint távoli, fcn s~es dall am az útszéli kintornás lármála 1010tt, ugy ze ng
hétkOzllapb61 szabad ult lelkemben a r6lad val6 édes-halk sejtés. Millt szátlong6, csodás illat, mely sekélyes mo-

csa rak fOIOtt ellebcg, - ugy csap m~g
néha a te gondviselésed lehellete. Mint
messzirOI derengO hajnal betegágyam

gyOtrO sötétségében, - ugy 1110solyog
rám a szcnt bizonyosság, hogy a te
áldásod tUze lobog valahol.
.
Minél többet gondolkozom, annál

- ,-
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boldog adósaid leUUnk; te vagy az az
égő Szerelet, kiben minden didergő lélek mcgmclcgittetik; le vagy ill a mérhetetlen Áldás, kivel oly sokan meg teIilteltO nk s te vagy az a rendithetetlen
Sziklaszál, akin ez az ingadozó világ
megpihen.
Dc azt is jól látol1l most már, hogy
gögömben és felfuvalkodásomban sokszor elfordu ltam tOled. Nem egyedtU,
egész nemzedékü nk rossz utakra lépett
s csak késOn, ó, mily késOn vettük észre
tévedéseink gyászos végét. Mindent sa-

ját gyarl6 el ménkt61 vártunk s csodálkoztun k, amikor zsákutcába értünk.
Tévelyegtun k, mig csak végleg eltévedtlInk. Torkig laktu nk és mégis éhesek
voltunk. Tudásunk fáiból óriás tüzeket
raktunk s fáz iunk melleItOk. Meghóditoltuk a természetet s kOzben magunk
estunk rabszolgáinknál rabul. ÁtrepOItOk
II nagy tengereket, de most majd bele-

-.-

fulunk sajói könnyeink árjába. Ó, nagyon sokat megtudtunk, igaz, dc közben még löbbel elfelejteItUnk. Va kmerö
szivvel megmászluk a !Old magas C.S U~
csait s most nem találju k az utat VISZsza a békesség és a boldogság CSöndes' völgyeibe. lit állunk a minden földi
tudások csucsán, mennydörgések, vil!AmcS<1pások közölt s bár magunk idéztuk fct azokat, most mégis rémUllen
takarjuk szemeinket lölilk. A sors vad
orkánja slIvit felén k, félü nk, egyszer

csak magAvat ragad.
.
Riadt!!" vágynkozunk Ismét Hozzád,
kit Isten·-nck nevez a bölcs és ,. Edcsatyá';,k' -nak a hivő. Hozzád, kirOt anynyiszor megfeledkeztüllk, kll1ek arcodat
sohase láltuk, kirOI nem bcszélle~ tndós

könyveink és akit letagadolt a bn nében
szégyenkezO ,'ilág. 6, engedd, hogy
tatátjuk meg ismét a hozzád vezetO
ulat. Amen.
-1 0 -

2. REGGELI IMA.
Gondv iselö lsten! Minden áldások
Atyja! Gyermeki érzések közölt borulok le szent szined elOtt s keresztényi
alázatossággal veszem ajkaim ra szent
nevedet e reggeli órában, mikor újabb

kölelességek és fel adalok várnak reám.
Hála legyen neked, hogy az el mult éjszaka sötélségében gondviselO szárnyaiddal lakargattál s az új hétre megújult erOvel és egészséggel vi rraszlotIál,
hogy ismét felvegyem hétköznapi mun-

kám eszközeit s teljesitsem a kötelességeket, melyeket isteni bölcsességed
reám bizol!. Jól tudom, édes Atyám,
hogy csak a szorgalom nyomában fakad áldás; hogy csak a hüség nyeri el
az élei korOnáját; hogy csak. a lelkiismeretes vetés ulán következIk a gazdag aratás. De azt is tudom. hogy
egyed at te vagy minden enlnek kiapadhalallan kútforrása; hogy csak •
te áldott segilségeddeJ IOlthelem be
-
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emberi és keresztényi hivatásomat. _
Azért minél számosabbak az e lőtte m
aggodalom, rnely lelkemet eltölti: annál nagyobb hittel és tisztább szeretet-

val , hogy ~kiket szeret az Úr, azokat
megdorgálja. Az az én legforróbb óhajtásom, .hogy n~k~d éljek e héten s életem mlOden Idejében. Dicsőitsd meg
azért efl~det az én erOtJenségemben s

tel kereslek téged,

nagyságodat kicsinységemben hogy AI-

Alló feladatok, minél több a gond és
jó AtyAm, hogy te

em elj, te vezess és te vigasztalj gyarlóságomban és kicsinységemben.
JOjj azért az én támogatásomra ma
és az egész héten át. Szent lelked vitAgol jon elOttem , hogy minden lépé-

semben megtaláljam akaratod helyes
útjait, amelyek országodba vezetnek.
Isteni eröd nek ki fogyhatall an bősége
tAplAlja és erösit, e az én gyarló, Agomat, hogy veled és Altalad elvégezhez-

sem a munkát, melyet reám biztál. Ha
mégis nehéz napok következnének reám;
ha az emberek részérOl méltAnytalanság
érne, vagy szUkséget és nélkUlözést kel -

talam is terjedjen országod ~ szenteltessék meg neved. Hallgass meg.
Ámen .
3. ESTVÉLI fMA.

Gondviselésed szárnyai alá menekülök, oh, jósAgos Istenem, édes AtyAm

hogy napi munkáim után nálad csön~
des nyugodalmat talAljon elfAradl tes-

tem és lelkem . Mert csak te vagy örök
lsten, ki soha el nem fáradsz a munkában, el nem lankadsz a jó cselekedetek gyakorlAsában. Mi, gyönge em -

lene látnom: ne engedd, hogya csoggedés örvényébe essem, hanem biztass

berek, hamar cSOggedOnk, a kötelességek teljesítésében kimerülOnk s nyugalomra vágyunk. Minél érthetetlenebb a

a prófétAk hitével, az aposlolok bAtor-

körUlöttUnk zajló élei ; minél nagyobb

sAgával s az evangélium vigasztalásá-

a sötétség és a bizonytalanság, mely-

-12 -
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ben fut juk földi pályánkat; minél Súlyosabb a kereszt, melyet az élet hét_

nehéz feladatok elött csüggedten é
szárnyszegetten állottam. Ezért ol a~

köznapjaiban hordozunk: annál nagyobb
bizalommal mene kU Ja nk hozzád. Mert
az élet bizonytalanságaiban te vagy az

kevés az eredmény, amivel napi

kám után beszámolhatok.
De köszönöm mégis, jó Atyám, ho
életem és egészségem fölött örködtél~

egyetlen bizonyosság; a minket kör(1lvevö sötétségben te vagy az egyetlen
világosság; csalódásaink közben te vagy

munkámban és nyugalmamban, örömemben és cSUggedésem óráiban velem

voltál s nem engedted, hogya körülöttem leselkedő kisértések hálójukba
kentsenek. Ha valami jót tehettem ha
a reám várakozott kötelességekböt' valamIt elvégezhettem : add áldásodat fá-

az egyetlen reményUnk s a szivet és

lelket kisértetbc ejtő viharokban te vagy
az egyetlen kikötö part.
Hozzád fordulok most is. jó Istenem,
hogy napi munkám végeztével számot

adjak neked sáfárkodásomról. Mindent
töled kaptam s ezért mindenért neked
tartozom felelösséggel. Oh, ha úgy élhettem volna a mai napon s úgy teljesithetlem volna kötelességeimet, hogy
meghallhatnám jóvahagyó szavadat: "Jól
vagyon, jó és hú szolgám" . De tudom,
hogy, ha volt is akaratom a jóra, de
nem volt elég erOm annak a végrehaj-

radoz~saimra. hogy munkám iu.falma

I

I

lelkeSltsen és buzditson több igyekezetre, még nagyobb szorgalomra Az
éjszakába n adj csendes nyugodal;"ats
gondviselésed szárnyaival oltalmazzad
szeretteimet, javaimat és minden boldogságomat. Ámen.

tására. A sútyos körülmények elcsüggesztettek, hitem ereje elhagyott S a
-
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