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IMÁK 

I. 

Is len! Fenséges lilok, kil magasság es mélység leborulva 
liszlel, alázallal állunk meg szen t szined előlt. Lelkünk leveli 
a hélköznapok poros ruhájá l s be lemerül az imádkozás liszliló 
ha ngula lába . Várjuk megje lenésedel. Minden vágyunk, egész 
lényün k. é lelünl, téged sovárog, léged keres. 

Siess mi hozzánk, ne késsél! Ha nem jössz, elvész a virág
ból az ill a l, lell,esedésböl a mámor, szivböl amelegség, könny
böl a csillogás , élelböl a hil, re mény, szerelel. Társialan marad 
az á rva s nem ér révparlol a bujdosó. 

lsle n I Nevekkel ille lü nk, de nem ludjuk, ki vagy. Csak 
li l l<űn é rezzük . sejljü k lélezésedel. ha lljuk lelkiismerelünkben 
megzendül ni szavad s lá ljuk a világban kinyilalkozni akaralo
da l. Benne vagy a világol fenn la rló roppa ni eröbe n s egy el
szálló sóhaj ba n. SzenIté form á lod a bünös lell,et s megáldod 
a bánala l. Küzdelem re serkenled a lankad l aka rási, éleszled a 
boldogság ulán i vágyaI. Szünlelenül munkálod országod eljö
ve lelél. Jóságos lslen I Mi mégis oly lávol vagyunk annak eI
é résélöl, vágyva lekinlünk fe léje , mini egykor Mózes az igérel 
földjére, d" vajj on beléphe lünk-e o'da ? Nagy a mi eröllensé
gü nl<. fele ll e mega pad l a hilh Arcosok se rege s viharléple lobo
gónk. Te ludod . Uram, mily gyenge az e mber. A lerem lés ko
ronája ugYr'ln, de egy eltévedt porszem elveszi szemének látását, 
egy ha rma tcseppnyi viz lélegzeté !. Egy alig lálha ló fekete fa li 
időve l beborilja lelké l. érzék le lenn é les7i aszivél. Óh , ha néha 
va lónk a liedhez mérjük, kics i n y~e gü n l ~ tud a tában csaknem 
összero ppanunk. T e vagy az éle t mély ágyu szent zenéje. mi 
egy hang csu~án; le vagy az ollárok örökéliü lá ngja , mi egy 
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kilobbanl mécses; le vagy a soklilku lenger. mi egy felszálló 
harmatcsepp. 

Véges életünk csak a le na gyságodban lel érlelmel. Ké
rünk, könyörgünk. maradj velünk. légy a mi egyetlen nyeresé
günk. Világosságod nélkül Ura m. örökre beesleledik. irányilá
sod. megsegilesed. felkarolásod nélkül céltalan: bujdosás lesz 
életünk. Hilerősitő sugalmazásod né lkül reménytelenné válik a 
küzdelem . Maradj velünk. hogy pihenjünk el benned. mini 
csepp a lenger mély ölén. hogy nyerjen erő i a mi gyöngesé
günk. bálorságol a mi la nkadásunk s ba rálol. lestvéri. alyál a 
mi lárslala n árvaságunk. 

Úristen I ki ugyan titok vagy. de a legmegérzőbb Valóság, 
hallgasd meg esedezésünket s áldd meg imánk a l. Munkáld or
szágod eljövetelét az emberek között. most és mindörök ké. 
Ámen. 

Simén Dániet . 
• 

II. 

Kinek akarata rendezi világok sorsát és bölcs go ndviselé
sed által. csillagoknak és parányoknak rendezed é letét, köszön
tünk téged. az eszme tündöklő csúcsai felelt élő fenséges Iste
nünk . mennyei jó Atyánk I Oh szent, szent a seregeknek ura. 
nél küle kiveszne az élet földünkről, vak sötétbe boruln a e mo
solygó világ. mely telve van a te le lked fé nyével. szereteled 
melegével és a karatod csodás a lkotása ival. A te akaratod a 
megvalósulásnak minde n formáj a. a történése k minden lehe tő 
sége. A te aka ratodból valók a mi éle tünk adományai; az ér
zés. gondolat és öntudat t eremtő erői. amelyek által sajá t ha
sonla tosságodra formáltá l s a te ak a ra tod az is. hOR Y itt bűnök 
és szenvedések próbáin keresztül e melkediünk a lökéletesség 
Isten·országa fe lé. hol megfejtést nyerünk annyi bántó kérdésre. 
megnyugtatást annyi unszoló. forró vágyra, vigasztalást annyi 
fájó sze nvedésre és újabb e rő forrást roskadó lelkünk szá mára. 

Ki rr. áshoz menn énk hál elborult lelkünk báloriló laná
csá ért, ha nem tehozzád 8 Z igazság, a szeretet, az akarat ÖS~ 
forrásához. az örökélelnek Istené hez. 

Hozzád jöttünk óh n"gy Islen. lelkünk hozzád vezel. 
szenvedéseknek óceánján, gyászos pusz taságna k vak éjjelén 
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a rem é nység re mego kezével keresünk. esdve szólítunk : óh 
jöjj, jöjj Atyánk és oszlasd e l a kétsé~e k , a bizonyta la nság, a 
búsongó bá na t sötét fe l hő it felett ünk és küld el a te világos
ságod , a le lke k a ma világosságát, mely a megértés, a szeretet , 
a békesség, a jóa ka ra t sugaraiva l hinti be e sira lom völggYé 
vált golgotás világ kie tlen mezői t. Küld hozzánk a zúgó szel
lőben , a na ps ugár fényé be n, a madá r dalába n és nyiló virág
ba n a próféták tüzes beszédél. hogy értsük meg á lta luk és 
aka rjunk mi is telj es sz iv ünkbő l és minden erőnkbő l egybe
hangzó szóla ma i le nni a le d icsőségedre szerze tt felséges köl
te ménynek, e világna k, a melybe n a teremtés minden a lomj a a 
porszemtő l a csill ago kiK téged imád , téged magaszta l. Imádkozó 
le lkünk tiszta é rzéseive l borulunk le elő tte d , ha llgass meg 
imádkozás un kba n. Mi Atyá nk .. . , , 

Ifj , Máthé Lajos, 

III. 

Igaz biró, szent Úris ten! Lelkünkben egy jobb é lei őszi nie 
vágyáva l köze led ünk ma hozzád és gondviselésed igazságá
ba n bizó h ittel várj uk azt a na pot, hol békesség lészen a há
borgó, egymás ro ntásá t viha rzó világon, békesség a há borgó 
szivek ben. 

• 

Minde n na p kedves ne künk , meri minde n na p fe ladatai
ban, küzdelmeibe n, ta paszta la ta iba n, nyereségeibe n és vesz
teségében a le jóságod ajá ndé kát lá tjuk. a te á ldásaidnak sok
félesége it é lvezzü k. - Oh Atyánk. ne gyuljon ha ragra a tya i 
bölcs szived, ha mi még is pa nassza l fordulunk te hozzád, mert 
a na pok terhei fájda lmas erőve l hullana k válla inkra s bár kész 
a lé lek a fe nnszárn ya lásra , de a test e rő tlen és gyarló, meri 
nagy a körülö ttünk terjengő bűnök sulya, me ly magá hoz húz 
le a mélységbe. 

Fárad t le lkünk má r csak benned bizik; óh te biztass mi 
jó Atyánk, hogy va n sza badulás á te gyermekeid számá ra. Te 
mutasd meg s ha ke ll, tégy csodá t, hogy kezed nek egyetlen 
érintésé re le hull rólunk az á lok sulya és mi tisztá n, megja vu l
va és megszentelöd ve leszünk részeseivé az á ldott Isten or
szágának, 
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Lelki élelünk azl súgja, mily szép, mily boldog állapo!, 
ha ember az embert megértve és szeretve munkálhat közös 
szent javakérI. a testvériség eszményéért. de testi életünk a rút 
kicsinyességek es gyülölségek korlálai közölI forralja átkos szen
vedelmek tüzé!. Tedd óh Alyánk a lelkel urrá a test feleli. 
Tedd. hogya lelkünkben lakozó erők ne a rombolásnak. ha
nem az épilésnek szolgálalára egyesüljenek. Fokozzad tisztán
lálásunkat, hogyaragadozásnak önző gyermeke legyen az 

• 

áldozal fényes bajnoka. Hadd szolgáltasson igazságol a jobb 
úlra Iért lélek az elfeledell és megtagadolI szildasirba zári ná
záreti prófélának. a mi Urunknak. Jézus Krisztusnak, aki nem 
azérl jőll. hogy neki szolgáljanak. hanem. hogy ő szolgáljon 
másoknak. az ő nevében kérünk. hallgass meg. Mi Atyánk . . . 

tfj. Máthé Lajos. 

IV. 

Jó Istenünk. édes Atyánk I Ezen a vasárnapon is a te 
jóvoltodból megjelenhettünk hilünk templomában. EljölIünk há
lákal adó érzelmek közölt. Köszönjük a mult napok segedel
mét és köszönjük az elmult éjszaka nyugalmát. Köszönjü l, éle
tünket. egészségü~kel. Te látod jó Alyánk. hogy nemcsal, meg

szokásból jÖllünk sze nt házadba. Lelki éhség és szomjuság 
vezetett ide. Jöttünk ide azzal az elhatározással. hogy mind
nyájan hozunk ide neked valamit s azzal az édes reménység
gel. hogy mind viszünk innen magunkkal valamit. 

Nem jöttünk hozzád üres kézzel. Ha nem is hoztuk el 
marh áink kövé rét, gabonánk zsengéjél. hogy füstölgő olláron 
áldozatul neked bemutassuk: ide hoztuk magunkat. úgy. ahogy 
te látsz. Elhoztuk hozzád számadásunkat a mult napok sáfár
kodásáról. s im elődbe tesszük . Vizsgáljad és mondd meg ne
künk. vajjon a te búsulásodra folyt·e a mi élelünk ? Hoztunk 
hozzád mindnyájan szivet. Egyikünk örvendező t. másikunk 
búsulót. Te lálod. hogy milyen boldog az örvendezők szive. 
kik hálával néznek reád. mert a mult napok ad ta k előha ladás t • 
vigasztalási. remények valóra válását. És látod a búsongók 
szivét. kik csalódás. veszteség. bűnbeesés terhéve l dobogna k 
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fe léd. Szivünk mellett ott van a lelkünk is. Egyikünk lelke 
büszke és boldog. mert jól volt nekünk sorsunk. Másikunk le lke 
kétségek között hányódik. mert nehéz keresztünk. fájdalmas a 
sorsunk. Úgy állunk előtted. mint akik biztosan tudju k. hogy 
te a szivünkbe látsz s előled elrejteni semmit sem tudunk. 
Állunk eléd erényeink s bűneinkkel s könyörgünk hozzád • 
hogy vizsgálj meg minket. Megkönnyitjük magunkat előtted. Le-
tesszük elődbe boldogságunkat. terheinket. Tudjuk. hogy jó 
kezekbe tesszük. S tudjuk. hogy ha magunkat megüresitjük. te 
minket megelégitesz. 

Lássad meg azért. hogy le lki éhséggel. szomjúsággal ál
lunk elődbe. És kérdezzük mindannyian hittel. reménységgel: 
.. avagy csak egy áldásod vagyon-e neked édes Atyám? áldj 
meg engem is. hisz én is fiad vagyok." 

Azért jó Istenünk. nézz kegyelemmel e gyülekezet minden 
gyermekére. Áldj meg mindnyájunkat a te áldásoddal. Adj az 
örvendezőknek boldogságot. a búsulóknak vigasztalást. a bű

nösöknek kegyelmet. Adj eröt agyengéknek. segedeimet a küz
dőknek. vigasztalást a szomorkodóknak. 

Te tudod. te látod legjobban. hogy itten kinek van legin
kább valamire szüksége. Ne engedj el magadtól senkit üres 
kézzel. Hadd érezzük mindnyájan. hogy szent házadból min
den ember megelégedve távozhatik. s hogy itt mindenki kap 
kérdésére választ. szükségében megelégittetést. 

Jó Istenünk. édes Atyánk I Szomjúságtói gyötrődö szivek. 
éhségtől elcsigázott lelkek állanak előtted. Adj innunk az élet 
vizéből és adj ennünk az élet kenyeréből. melyböl aki iszik és 
eszik: megelégittetik. 

Hozzád jöttünk hálaadással. dicsérettel. Jöttünk vágyaink
kal. bünvallomásunkkal. Bocsáss el magadtól megelégedéssel. 
hogy zengje minden ajak a te jóvoltodat. 

Otthon is légy velünk. hogy jól legyen nekünk dolgunk 
itt e földön. Magunkért. szeretteinkért. minden gyermeked éri 
könyörögünk hozzád. hallgass meg és áldj meg minket életünk
ben. halálunkban. Ámen. 

Fazakas Béta dotgozataiból. 
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V. 

Jó Istenünk. édes Atyánk I Számunkra a legföbb jó. 
ha találkozhatunk veled. Ha oda állhatunk szined elé s kö
nyörgő szóval kérhetünk: .. nézz és láss meg minket. vizsgálj 
meg minket és mondd meg nekünk : vajjon a te búsu lásod ra 
telik·e életünk és vezess minket a jónak az utján. " 

Édes Atyánk I te folyton keresel minket. mint jó pászlor 
a ő juhait. Szép kies mezőkön . fri ss forrás-viz mellett akarsz le· 
geltetni, hogy jól legyen dolgunk. Megkeresed az éhezőkel, 
szomjuhozókat, egészségeseket, belegeket. Keresed gyermekei
del a munka mezején, a bűnök széles országulján s mind
annyiunk számára azt akarod adni. ami nélkül mi szűkölköd
nénk. Adni akarsz a gyengének erősilésl, a belegnek gyógyu
lásI, a bunösnek kegyelmet. S mi sokszor hálás szivvel kö
szönjük neked, hogy vigyázol reánk . De olyan sokszor szeret
nénk elrejtőzni előled, hogy ne lássad dolgainkat, ne tudd 
cselekedeteinket. Megyünk, mint a bűnbeesett Ádám, fu tun k, 
mint az üldözött Kain, mert nem merünk szembenézni veled. 
Csak amikor megpró báltunk minde n utat, csak akkor ku lcso
lódik össze kezünk, nyílik imára a jakunk, hogy könyörögjünk 
hozzád irgalomért. kegyelemért. 

Nézd és lásd meg Atyánk, hogy most is ilyen bűnbánó 
gyermekek állunk előtted, kik szeretnők a rcunkat reád emelni, 
szeretnénk hozzád beszélni és hajolj hozzánk véghete tl en 
irgalrnadJal. Mondjad nekünk, hogy nem haragszol reánk, meg
bocsátasz nekünk. Mondjad . hogy láttad tévelygésünke t, buká
sunkat. de azért mégis Atyánk akarsz maradni továbbra is, 
hogy visszahivj a bűnből, megjavíts minden gonoszsá gtól. 

Cselekedjed Atyánk, hogy ha szemeinkből hullan a k a bűn
bánat könnyei, szemeinket mégis reád emeljük s mint a büné t 
bánó gyermek édesapja e l őtt, úgy hallgassuk feddésedel. jóra 
intő szózatodat. 

Tudod és látod jó Atyánk, hogy mi nem óhajt juk a lesli. 
lelki halált. Látod . hogy szeretnők épiten i még a te orszá goda t. 
Szeretnök elvégezni a reánk váró munkál, melyet önm agunk, csa . 
ládunk, és a társagalom érdekében reánk biztál. Segits: .hát, 
hogy azt hiven elvégezzük. H ozz vissza a rossz útról és állits 
a jó útra, bűnös gondolatok helyeit adj jó !londolatoka t. Hibás 
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élc I helyell lanils igdz élelre. Allils meg minkel szörn, Ű fulá
sun lIban. mid ő n e lrej lőzni akarunk előled s kényszerils. hogy 
ve led szem lő l- szembe megá llva igyekezzünk kedved szerint élni . 

Te ludod jó Atyá nk, hogy mi is olyanok vagyunk. mint 
a milyenek nek nevezle Jézus la nitván ya it. midőn i~y szólloll 
hozzájuk : .. a lélek kész. de a tesi erőle l e n ... Mi is lelkünkkel 
légede l óhajiunic Siess azé rl hozzánk és ne késsé l. Fogjad 
meg kezünke t. meri gyengék vagyunk. 

Mindenekel meg lehelő drága jó Alyánk I keressé l fel min
ke l 0 11. a hol vagyun k és vezess minket a jónak az utján. hol 
szám unkra üdvösség és boldogság vár. Ezekben kérünk. ezek
ben hallgass meg. Ámen. 

Fazakas Béla dolgozalaiból. 

Harangszentelési 
(pünkösl ünnepén) 

• lma. 

lsten. gondvise l ő Atyánk I Szivünk hálaadó érzelmeit. ma
gaszta lását emeljük hozzád az ima szárnyain e gyü lekezet ket
l ős ünnt' pé n, Hálaadó ünnep ez nekünk a jézusi eszmék első 
nagy diadaláérI. a szenIlélek munkásságáérl. örömünnep. midőn 
e lőszö r kondul meg a dicsöségedet hirdető harang. A vallásos 
lélek Téged keres örömében. bánatában. 6h mert a tiszta szív 
öröme megnövekedik. ha buzgó imájával fölkeres Téged. a 
meggyötörl lélek mege nyhül. ha hozzád emelkedik. a siró sze
mek I,önnyei felszá radnak. ha egeidre néznek . Hozzád imád
kozunk mi is, szivünk sebes dobogásában érezzük örömünk 
növekedését. s bár véges ésszel felfogni nem tudunk. szerete
tednek munká it látjuk körülöttünk. atyai kezednek irányítását 
érezzük keblünkben. A szeretetnek szava volt a legelső legyen 
szó is. mellyel az elemek zü rzava rából e dicső világot alkotád. 
B Te kibocsátott lelked újjászülő teremtő ereje nyilvánul meg 
minden tavasszal a természet diadalmas előretörésében, Ott 
voltál. ott vagy nem csak az anyagi. hanem a lelki világban. 
min' utaidon vezértö gondviselés. 

Te vezérelted egyházunk hajóját. s ha ennek életében 
voltak és vannak nehéz. megpróbáló idők. hitünk nem inga
dozik. hisz te a csapásokban. megpróbáltatásokban is szeretsz. 
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Megpróbálsz te azért is, hogy ön tuda tra ébredjünk. me~Rcélo
sodjék erőnk, megerősödjék benned és önmegunkban va ló hi
tünk, s szent lelked ereje nem engedi, hogy a csüggedés, az 
elfásultság, a közöny diadalmaskodjanak feleltünk. Szent lel
ked ereje volt, me ly az elsö tanitványoka t szólásra hevitelte, 
tellre buzdilolla, szent lelked munkálkodásának bizonysága a 
nevedre emlékeztető, hajlékodba hivó, ércnyelvü harang, melyet 
dicsőségedre szentelünk és ama kegyes adományok. mel yeket 
el ötted bemutatunk. Hálaadásunk magasztaló érzése száll tró
nusodhoz a közös áhitat szárnyán jó Atyán k, hogy kitöltvén 
most is a te szentlelkedet, adtáI:buzgó, nemesen é rzö lelkeket, 
kik az anyagot megszentelvén lelkesedésükkel. a közjó oltárára 
helyezték az!. Hála minden áldásaidérI. gondviselö szeretetedért. 

Atyai jóságodban bizva, megha llgatást remé lve, kérö sza
vainkat is felemeljük hozzád, jó Atyánk. Lebegj feleltünk gond
viseléseddel az élet szakadékai köz!. 

S ha bölcsességed úgy látja jónak, hogy az élet terhei 
tovább is ránk nehezedjenek. vagy még növekedjenek, támassz 
szent lelkeddel buzgó, áldozatkész sziveket, kiknek nemes pél
dája tegye általánossá, egyetemessé, sok viszontagságot átélt 
szerete II egyházunkért való lelkes, áldozatkész munkálkdás!. 

A nemesszivü adakozókat áldd meg minden á ldása idda l. 
Add, hogy már e földön érezzék a mennyei boldogságot és 
örömet, a jótell s nemes cselekedetböl fakadó lelkiismeret bé
kéjé!. Szeretett családtagjaik boldogulásának látásában add meg 
saját szivüknek is a boldogSágo!. 

Neved ércnyelvü hirdetőjének minden kondulása vezé
relje e gyülekezet minden egyes tagjának szivét hozzád, s em
lékeztessen mindnyájunkat a ma kötelessé~einkre, melyeket meg
te~m tart?z,unk egyházunk intézményeinek fenn tartására , fajunk 
elohalanasara, nagy nevednek örök dicsőségére, Ámen . 

• 

Bedö Árpád. 
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