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Kin.'k Ir,,"od a k.·k azur 
Gyön~c lányod dóll,' d í,l t 
~lintll'1I jút n;.k T.,t', led v{,r· 

.l őjj ll- i(l(' kCJ,:p'l m t'ddd, 
A r~kh1lt·t Ült! cl, \Nlt! (.]. 
SzcrdelO,'d harnmh:s<' ,,]'j .. , 
Cse]H'!!jl'1I il ~d"~djcnll" ", 

G~'úJ,:y ít,d mcJ./ " Ilet"/( sd,'cl 
l~ brC'7.(1 fü l :n ;·10:; hit el. 
En)!1 ur:l lkodjtk 1)I.' lll'cm, 
S"J,:él)cll T ehou.{.d l!len nelll · 
\ m:l;;"~ ;'t; ~:r.c n lcld ~I':kcd , 

.\ l i~t ta niv o l!{\ rképed. 
n .. ményclII :l fé u}"ö csilhll;· 
FoM.nom :IZ éső iIIal. 
ll ou{uJ emelem szivemet 
Oh l' l\ II":'hU IU"'~ !" '-rc_i met · 

t~I,\[>S,\GOK 

.1\11 NI)E~NAI)nA. 

Hétfőn reggel. 

---

~ IOl7.Úd fordlllok jó Aly:'nn . '3I. í\"Cmci 
hozzad emelem. 

Egy hívó szól hall olIum. mclyb&l n('
,"emet ~lJ(.~é rICllen!. Xem yoll nyugov:\
S~Ill . 1I11g fel re IleIll \'onull:llll. hogy imád 
saga i vegye k ajkainHn . 

.. Sz61j lIlo~1 Uram , lIleri ha llja n Ic 
gYO~lgC lcú nyod. Szólj és parancsolj, hadll. 
ludJ.:Il~.1 m eg , mit kell csel('kednelll . hogy 
az orok élele t és boldogs:'lgo l cll1~ crhe3-
st' lll . 

, .. I:írj e lőtt em ,z íín telcn es légy alá· 
1':lI os." EZ! a szell t parnllcsola tol igyckel.
I p lI\ l>1I is llIeg lnnu lni l's híven ll1 eg! arlani . 
ml'd bi zon y úgy erzem, hogy csak Tc 111-
dull Ill egny uginin i szívCIlWI. l" ~ak Tc ludod 
:'zl cselekedni , hOf(y a harmat csepp édes 
Ulczzé és Il e pusz tít ó lIIén:Of(gé v:"illozzéJ;:. 
L:itom 1II 0s1 m úr nyih·lll1 . hogy gyiimöl
lséröl ism erh ető lI\ ('g il f:l. azl is megél"
le ll e l1I. alllit a mes ler mondotl \'olt , h O;;l: \' 
:llIlcly fa i{' gyiimiiJcsöt 11('111 I!'rem. kh·fi.
gatik t'.~ a tíiue ,"('II('Iik. 
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11!~' l'kt·7.lIi fogok jó blcn, hogy szívem 
tTZt·~('i. /elkem J.{ondolalai {'zenIlll T\~gcd 

dil'''l'nj ,'neke! zcngjcllC'k , Téged :Hd6 be
·zÍ'dekt'l hil'd e .. scnck. 

~Iindcn óní nak llleg\':1Il a mn:.;~ vj 
r:íg:i , minden Iwlandon:!k lesz halha lal
lan~úg:l, hH II T(' h-Ih-d eJöI nelll rcjtözik 
\ I s h:. a Tc igt;d ct 1ll'llI zúrja ki a kcbc
h;böl. fil is igyekezni fugok jó hten, hogy 
.,zenl lehzéscd lIzc rinl <' Ijck s híven végez
n'llI minden dolgom. 

1I:',lúl adok l\'ckcd, hogy bár méltal-
1:1Il ,"ollall1, gondol ,"iseltél dm. 

Buzgó köszö net ei mondok , hogy búr 
ncm ,'oltam hív munk:'. >;, úl díisodal llem 
\ on llld meg tiilcm. 

I\i-rlt'k :cj 1., lclI sze reteted ercJ"ével , , ' 
lal'ls vi"sz:t engemet minden rossztól és 
I{" "ozl;),,,., el jiitem nlind en gonosz!. Kérlek , 
oh thz\íhd Illeg gondo lataimat , hogy még 
\ :Io kban .,e tegyek olyat, ami lIle;.:rontja 
\ 1lllwrj nu:·1tú.,:'lgomal ~., előtted kedvcs 
gyermeki ~rzelmeimet. 

Szín' miJe ultsd be az irÍ\nllld való 
"zcre ll' t s veze<;<; útaidon mindenkor. 
.\mcll. 

UI.\I)S.\(;O" 

Esh·c. 

F l'ldelll ,>'1.:'111 S7.ÍVCIll rt.', lI1('rt ki"oll' lg 
a sö tét éjszak a. Nem tudom, hogy l,iti)1 
félek . Ill'IU tudom mi érl remegek, meri 
bizonytalan l'<; tit okza tos körültem Ildn· 
den . Ki IIlUlH.1hatnú Illeg, ki 'ilH had it IIJ(.'~ 
('ngelllct , ha eljön a veszély. 

Uram hten! Az elemek II Tc k .... /.tt.1bell 
van nnk , II hajnalnak sz:'rnyakal Tc ad.,z, 
;1 h o tdat és csilhigokat Te bori!od cl a rI'! 
lcgck kcl {'s Tc szabadítod fül. Tc Ilulod 
e ltávolítani II veszedelmei i'i. 

lIozzúd forduluk. Tőled ki'ref .. se({c· 
dclmct, oh ne hagyj cl jó .\Iyilm. ho;:}' le· 
gycn csöndes lIyuf(odalma m i's Sz.'fI.'IlCS{'S 

t!hredésem . .\ 111 Cll . 

hllll't fiibiilüll .. :1111 fi'nye, u:qlUd. \Ih 

:dd:h,ok at~'ja. jó htclI~ hm~t ajkauwlI 
n UJllak a h;'lla es küsziinel SZH\':li. Tudo!!\. 
hogy Te. kinek a mindenség egy legy,'n 
sza vndra :'dlull eli;, nem kívilJlod :Il l'n 
t-!yünge I\HHgom:lI h:dlani . ch' mégis. szi-



'elll ügy sugallja, hogy >,zóljnk és Te meg· 
hall~:ll!.z ('ngemet. Te, akinek országűdbau 
hely,' \an a legki,,>cbb ;.:yermekJlek. magad 
el~be boc'i:itod :u:l, aki alúzatos tud lenni. 
Te J1H';:gyógyítod a "7.h filjdahnúl (i., :Jlf'g. 

en:yhíted II ~zolllju hozó ajkú!. 
.'Ilily bölc"ell alkol!úl mindenekel oh 

i!idol! Teremtő! Sok"7.0r fordul! IlU'l! pl· 
Dll'mhen az a gyarló gondola I. hogya nőt 
gyöngcblmek teremtetted mils leremtmc
ny·eidnél. (';:y I:mul!alll, hogy' a nő löbb 
lo~s/..nak \'olt II lIZCrzőjl', lllint jónnk. Dc 
most, midőn gyerm('ki biz:.llollllmll :lIlok 
dölled . álhHolll, hogy T(' mindenekl.l oly 
bölcs('il, oly lük l'k l(',,>ell rendezlt"l , hogy 
l>ch ol ,,>elll lehel hiú ny . .\I(I~I, midiín a g~'er· 
lIleki híz..:tlom fült'brcdt sz ívemben. (>rLem. 
hogy Ilck('Jn is ~za b:ld megjelenncm előt· 
I('d. úgy \"all jó .-\tyúlll. Te nCIlI hl!;zí!n sz 
el enf.(eme l sz incd e](jl. h:lI1l'm , ha "noll.lk 
i .. \'étkci m. azokat ell1l'zl'd, ha "annak i o;; 
;.;yöngf'<;égeim, azokat eriill1nu:' nilt()z· 
IH lod. 

L'gy van hatalmas lsten . aTt, (l'ild 
I'ro<;ili gyenge karnmal, h ogy' :1 muI1~úban 
('\ Ilf' f:hadjak .-\ '1'(' halalmad szaporít jn 

:11. itldit <i l kezem alaII, hugy' al. eny,"im 
~ziikségel ne ~zel\"cdjellck_ 

Qh milyen boldogító ez a ludaI! Oh 
lI.ilyell holdogiló ez a hi l! 

!'lbzőnőm jó ht('lIem mind ezl, am;· 
\'d bírok. Kihzőn(illl l'letemel , köszönöm 
al..ikl'l neke lll :ldt:'II , kö~zönöm a lewgŐI. 
ami\'el iidilel>l. az eledeli. amin-I liiplúhz. 
I,ihzüniim a hitel. amelynek horg'mya 
hizlo~ parthoz erő~itcll. 

!\ü<;lőnöm a \'all:'l .. 1. amely megnyitja 
t,!iillcm az im:'ldknz:'1'> húz;',! ~., llwgpngedi, 
!fogy' "a j;'11 hajlékoIIIban is kii'onlhessem 
dülled a lIZiYCIH l'l'zclmeit. 

.\Idj mcf! él> ~ze ntelj lll('g FI {~r7l·"s.~1 
"> li!. zla életl('1 az egész nap folyamiin. Bi· 
;:alollllllal ki·rlek l'dt" j,í AtyúlIl , hll'llt'm. 

.\llIl·n. 

Est",,_ 

.\[I'j.:kuu,l"l Itlúr !ijra (lZ e"h~li h"rau).:. 
Hctt'p·c j;ir köriil 1'7. (.t'r~. nl,·I;, "a"lt
S7.(,,'á Ic~z njkamon , :I n'; :I Tt' n.· ..... 1. 
\ld';l léll,. Mtnl:lllt .\ t~'áll1 j'::' "h·n~t1I. 
\'~lIe v:ln :t nupuak. véGe :I ,UOllkItIlUI.: 
S cl1li:t ll I.:iirn)'t'·kl'l I'IlJ:emel (l b:tnal. 
S"klll jeli.iltrlll ki, soknl I.:.\rtek m!l..so~, , 
'I im ke,-tl~ ... .,11 munkám ,Ie ,ol. :IZ aMa_ud 



". 

T., "1I1{'rv "Itj.Wl1lct, tud lad mil Idwlck. 
(Ih k"l'll'k "l' n'~, m<'1: ':~';lrt{, nM, ~yerm{'k l' d . 
1'"1,,ld I.i ,·rtillll"l. ,wH·td nk:'flll"m 
1"/la ,,{, 11110"1."111111 ('1If:l'(ld I11<"S Il ,"iIlIIlUII1 
I ;lr l ",] 1';"111 t,'mJud lú l " rn~u emhereket 
" II,· .'nr-:,·dri. " ul-:)" WIl' ,.u)~~:, k erl'd jerwk. 
\"'"d,,lululII láplálu. hit cm {'ni~ílsl'u. 
"1'1',1\1 " Ii,,",; bell tl l'm munk(,~ ~zl' r e l dl'd. 
l, ,j \öh' l j':'u:m \ilá!(,,~rb 1I"kl'I11. 
'w cnSl~hl c.s:.loidui !;yerml'ki remi·u rern. 
\ld Il1l'S kikel udla!' ri'rjem, !(" crlll{'kt"im 
Tl' Ilfked ~/('nldcm i'::l7, üZ" l llIci m , ' 

,4.ruen. 

Iljbö l illlú dkow i v:'rgvolll szerc tet fol' 
r ... ~:1. 1 .. lellt" m ! :'lIa i .. :1 Tc JlC\'cd em!('''c, 
"'~t;\I' 1 ú haj lo k IIwnk(rlllhoz k ezdeni. " 

:'Ilin d l'n Ic!"eml m{'n y él. mOzog, 111Im
k:·,lkndi k . ,\ IIlUnk frsok IIl t' lahthi dala, a 
p:ln ir lúk S7.Ú I·lI~· cs :lll og:'l sa , a k is fé rgek 
,iJf'g .. · .. e mind Ct-D'-cgy h:í la- illlll T .. houád 
az {·lelí·rl. az eni"'r!. II n :\p" lI g:'lr~ I ' ! , II " i 
r:'tg illa l{>rt. a h a rmah:sepér t és :IZ "'d es 
1,l1.í·/l' rl. AL t'j l:!'Ii tlaga i, mintha lIsúgyen , 
t I'Z\" .fog la vo lna el , a kir(\lyi Ilflp fényé I 
ll1egplllnn!l'a, fé lrevonultak , de ö k sem pi
hl' lIl1l:k. hanem e rö l gy iijl f'nek , h (,gy hil 

... 

l.\r.\nS.\GOK -
Jon II söté t l>j'''W kH, !l\t'g jt·!t.'njl'IH·" t·~ ,'Ila l 
lllu lll.'iSa lla k a vú ndorna k. 

Ezck ll ~'k a J{llil .. a növeli erönu'! i .. 
lIlt'g IHn íl , h ogy n ekelll is :IZ én szegi'Hysi', 
bt'lIl {>s g:yöngc,í·gt' lIl . ga zdagsá g cs erii 
Ic~z, m ihclyl kellő idöben {llIok el6 011 - . 
a ho l segÍl ség rc \':In súikség. 

I';s \'a j jon k i vu lna az a gazdagok kö
zl'rI , a ki go ndot viscI nc a z én ked ves kis 
gyen nekci lll l"c, a kik m ég csündescll a !usz 
szirk II bo ldogok á lmá t, hn (> n I,, \ enném 
r óluk kezemet ? Ki volna ll Z, aki Illunk ú
j.:i.ba n izzadó férjem nek gOlldosl,r.;! nék 
It'lphíl ó c led clrül l'S enyhit ő ila ll" (, I·.' Ki 
mcnne e lébe, hogy le tö rö lje hom ll>k:'l ról II 
mu n ka \'e re jt é ké t, Ill idön haza {' r~ezik. ha 
nem é n ? f:s ki " 0111:1 HZ, aki ezt a ki .;; ha j
lé ko ! ban'lt s ir gos~ú, von zó,,:'I. édes o lthonnú 
te nné, ha nem a z édes an ya? 

Ime I:í to m At yú lI l. hogy I"n nH\g~em 
\'aln'o k o ly tUl 1;izegény s o lya n ('fö lIclI. 
a mit eddig hi vem . L:'l to m. hogy {' n ga u !:lg, 
Ill egÍl ldo ll és boldog \-;t g~'ok . Udom. h ~gy 
úldÍ!sokból lö bbet j u lIallíri nekcll!, Illlu l 
a m e nny it Illegc rdemclt em . Ud o m, ho~y 
egy pill:lIla t n Tc gond\'isclésed , :1 Tc ~zt'-
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leleted szárnyai ;11;11' töhh, mint anilkil 
a)' é'gt\sz {-IcI. 

Jól é ... i~ lelkt'Hlllek .. \ IYÚIll, hogy há. 
lút atlh:llok IIcked. hogy' kic~i ll )"'l'g{,IIICt 
fi.iklllcllc(] 1lI:1J.{mJhoz, " megengedted, 
hogy gYÜIl!'(I' imúlIlmal én il> csal !akozzam 
,r,bhi ten'mtnu"nycid h:íl:tadó zC'IH::jéhe7.. 
!lli l;'11 aduk neked. hogy tncgllllllg.lltad 
könyörgéselllet. h;'dúl. hogy iírizcd cny(' i
lllc t. nii\'{' ll'd gycrllll'kC'imd. eriílwll mf'g
lallod jó ti'rjt'llIe!. akinek oldala m ellé 
úllítoltliL 

Kö.",.őnÖIII lI1intl('/.ek('l. Kibziiniilll a 
napul i'~ az {>jlszak:.ít. köszönüm nl, lidHij 
harmatol {,s az iddó lIH'lcg .. t'-gel, I\ö'izti
nÜI1l élelcmel í'S rCIlll-nysi'gemeL l1Iosl (;s 
mindf'1l j(Whel1 .. \mcll. 

Eslvl'. 

Jó Alyúm! Engedd Illeg ma is, h ogy 
(odc:. ki.., hnjlt"ku n k egy pil la n a tru ismé t 
imúd..,úg hnjl .... k:"a\'ú \'úllozz(-k :-. most, m i
dőn vele III vannak mindazok. a kikkel 
engemet megilldollúl. kü<;zőnjem meg Fel
..,('gednek ell a napot. amrly már leha
nyalJaii . 

.\ ~ülCt i'jszakúban lég) ulhdmunk, 
11IIgy ne érjen \'cszcdelclll , I{-SY ürizönk, 
1,o~y e ... ündesen pihenl,rs~üllk . 

"í'rlek jó .\lyllm, fordihd ja\'unknl 
CI. cj~1.akúl1ak csöndes ... i·gél , hogy 'e~,i, 

lelki t'rőhclI Illegújuh'a l'hredhessünk l,j 
napra. 

.\Idj Illeg és ~1.cn ' e l j meg jó Is\en min
denekel , b{'kt~ "'Sl'ggel t·.., nyul:;odl lélekkel. 
1,,"!'I('k , hallg~l'>'" meg, .\mell. 

Csiilürliik reggel. 

~lialy:'U1k , ki a Illcllnyben \agy .... II 

fiihJrwk hal:',rain. ki mindeni úlőleb,z , ,Je 
Ti'get! ~elllmi be Iwm foghat, hOIZÍld szÍIII 
... ólllIjom, i'relled dohog szivem, Onludn
lom mondja , 1I 0!-:)' a lélek, melyel belém 
h·heHé l. :'z a ka r:d, IIwllyel lelkemet fölru
h:'lzlad, csuk ligy és akko r erösödlle~ meg. 
ha le lked sziin lelcn fi.i lüllel1l IrheQ: t'S oly
kor.olykor ihlet II júra. 11 neme~re és a 
lelkiekre. 

:\('111 kivánok panul>zl emelni l>elH les
Icm , !Jcm annak lagj:,i ellen, dr mégis lá-
10111 . hog~ milyen gyakran győzedelmes-



" 
\'úgyain 

t'''' t ii r('kn··~e in . 
,Ezt'r l {', ik jú.~ ]t'l k t' llllll'k , hogy olykor 

IlH'~J('I('nIH' t('k l'Io ll ed .... Ill c rHhelek .~7.ellc
IIl r d \"I!-ghelellt'1l tenge rt'bm, habiIr csak 
('gy r'('PI)('1 is. En yhiiic ici , IIj bi za lmat és 
(lj erö l nyerek ('I IÜl, ), így ismft m ini új 
l'mbe(' fo ly ta to m Ill u nkú mnl . 

Aly:im , Ill('ge mlé k('zc m e h elyen sok
ncm ü sl-ük'it"gcimrül. m e lyeke t az é lei 
körlilll1 .~ I~?,c.~ f' 1ő lll bc ",z:lbnak. ~l egemlékc
z~m , ku lo no~cn arról , a III it az ('n gyönge 
\'all am rn nchcz ilctt él, d c ll em pa na szolok , 
~l~c rt m cglfl ll ul,l:11ll a T e :-'zenl riad p Co h l;l
jaból, hog)' nk. II n eh éz terh et liirclcnmlt'1 
visz i \' ÍIllún , ha ),o k szcn"edé.~"'c l is d e 
e~?~)b -utóbb II Tc dicsösioged közelébe ' j ul. 
1.:. z('~ I . pana sz helyett l' lI is így szólok: :1 7. 

cn Igam terh es , d c syön:yüriíséges. 
Oly bölC\('1l a lko ll ú l mi ndeneke t 

m,ellll)'h t'- li lIagy Tel'(' lllh'), hogy ha jó l t ud
nek olvasni, m ind en a kul'tl loda l nlinde n 
Kötelességem e t pe rcenkint Jútha t;lám m n
galil elt"be II' \'a. ~ ter l vnjjo ll n CIll a T e aka
I'3to~ -e , h ogy cn m ini gyönge n ö a s ze re · 
let ll ldó melegségét hiplúljam k eblembe n 

." 

lI\ illd a z aIlY\'i lll, mind II m úslIké iriUlI. 
Vajjon Il e m II 'fl' :\k al'atod .e, hogy a ~ajgú 
seb ek e t bekötiizzem , II be tegeket gyógyít
sa m , a gy:'unoll a lanok:,t c l n~ hagyja m . 

Ann yi kill c .. e l rejte tt él el SZ:'ll1o mra ilt 
közelemben , hogy ha szemem .... ber. szívem 
tisz ta , m ind en perc ben újakat fedezhe tek 
föl, íljakka l ~azdagíthatom magam al, mig 
nem egy .. ze r o lya n guzdag l{'.,zek . hogy II 
tesli ek hi ú nyú! ne m fogo m e rezni és bol
dog leszek , mint azok, ak iknek szivük 
li szla , mer i ök a z Istent meglá ljúk, 

Alda lak b ma gaszta llak ezérl m enny 
so fö ld a lko töjn . Aldalak azé rt a tudaiért, 
amelye t "l'szemre e ngedté l, a zért az aka
!'até rt , amell yel Vllla sz!a nom lehe t a két 
út közli l, m e lyekne k egy ike boldogságra , 
m úsika Jled ig pusz lu l:'t sra veze!. 

Aldnlak e napé r t, annak ezen boldo
g ító pe reMr!. .\lda lak az imúdságér l és a 
m egha llga l:'! sél' l n lOs l t,,> örökkön ö rükk':- , 

Amen. 

Eslve. 

Lankadnak lag jaim, nz ú lOIll körny~' 
kez, de nem vonulllnlok pihenésre addig. 
nmig veled . jó Ist enem, nem szólok bár , 
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t'gy -kt"1 ~ló l az illlúdság hangjaI!. Meri 
olyan bold ogító az id ö, mclyhcll nevedet 
ajk:lIura ,,(-\'C !>zólok, még ha panasz \'olnu 
l' az. 

lk l1lo~1 nincs okom pan~lszrn , mert 
amike l nim bill:'!!. ('ln"gezlclll, úgy, aminf 
\i'gCLI!(' 1ll engedéd. Inkúbb arra kérlek, 
hog-y II hi:"myokal Ih' tudd fül hibául , a 
Il1Hla~zl:-"'okal tiü:d ki Iljabb kötelesség: 
gyanú n L meri remélcm, hogy ha kegyel
med Ill{'glarl , {':lutilll többről többre halad
halok 1> hozz:íd méltóbb lehelek. 

A Ulrlld.ság helyeit hozz enyhet tag
jaimra, a félelem helyett adj bálorsagol 
sZÍ\'cmbc, hogy az éj~zaka is legyen j:l
va mra. Aly:'!m, hallga.sd Illeg imitdsilgomat 
to!', add meg :nn il gya dó lellnyod még kérni 
.scm lud. Amell. 

l)énlekcn reggel. 

I:.ICII , éde" Alyúm! .\ ldú sodél'l C'ICd l'
zem czen a napon is. Hégen al. emberek a 
törvény félelmébeu júrlak, oh vajha én ll' 
hclllé.<k új ember s j{trhalnék az evang('· 
lium szeretetébcn, Xem "CS zem ajkaml":! 

IMÁDSÁGOK 

IIc\'cdcl hit"lba, hallem ~zi\'clll sllgalmából 
... lelkem bizlal:isúra, Te belát sz a tenger 
mélységéb ... , IlH.' lIuyi\'el ink:"tbb, az én szí
vcmbe. Tc megmutalod a bu"úrnak az 
útat , hogy n tenger mélységéből drága 
gyöngyöt hozzon föl . Illutasd meg édes 
.\ tyúm nekem i ~ :lzl al. illat, amelyen 
járva szívemhől elé jőjjenek azok a drága 
gyöngyök , mel yt' kérl az emberek engem 
megbecsiilnek , ~zcrclnek é~ maguk közölt 
megtarlan:lk . 

Nckem, jó Istenem, II Tc kegyelmed 
Ill ellell :l7. emberek szeret('tére, bizalmára 
és I üreImére o ly nagy sziik~égem \'an, I!:n 
érze m, ho~y az ('mbcrck társaságának 
mennyi örö me Vllll. r~n tudom, hogy ha 
m ind nyájan aka mók II jól, az oly naggyii 
nöhelne. hogy az egész emberiség eg.yszer 
boldog lenn e. E n sZCl'etném lIlegérIll azt, 
hogy egyszer múr kezdödjék az ,a kor, 
mely utún bu zg() imúd .. úg epedez 1izazezrck 
ajakún: amidőn h'nne egy akol í's abbal} 
lenne egy p~lszlor. S1.(' re tll\~~\l, ha az e\'an
!;clinm eljutna újból n IIIcwkrc, el II szán
tóföldekre, mint a J ~7US idejében s 011 nz 
l'ilen !lev!' dicsőit,·!, !'1Il1i1lf'tnék. , 



\IlN m:Nx"pn" 
--~ ---- . 

~Iil )'e ll lIa g~' jó le li Ile, hu llZ emberek 
lI yclv~ rő l clVt, tl' tlll:' k ol kilromli'3 s nhelyell 
,z;i ll na szet a dicsőit ü é n e k, emlegetvén 
llen!1 cg s fö ld Is tr n é ll ek , Szegénysqet. 
avagy gazdags:'igo t nem ké rek Istenem. 
cs.~ k li szt a szi\'ct ~ a hh oz ilJ ü beszédet adj 
Ilekem, hogy td jell l'k CI Ila Jl jaim Té,ed 
dicsü il ve, engemet o r.!oz:'lsodhoz közelebb 
jutta tva, lsten úldd Ill eg sz Í\'em el éltető 
rcménnyel, óvj bl.llso rstól, csapásoktól s 
!'!zen te ld meg igyekeze tem et é ltem ezen 
na pjá n is. Kérlek , ha ll gasd m eg k önyör
gC.!ocmel. Amen , 

Estve. 

Islcn l ~dcs Atytlllk ! Mcg!'!z6lall az e.<. t
"é li h arang, n yugovúsl'U készül minden 
mu nk;ls lén yed . Nekem lelk ed bövségébiil 
:ultúl tudom úny t és ismere te t, melynek sc
;.;íts{'gé\'cl vilúgosságot teremlhelek mnglllll 
körűl t'S folytathatom :\zl , amit rám bízlúJ. 
:\Ie nn yire n agy a T e gondo"kodúsod rólunk 
emberekröl. :\Iennyire kh'illik a Te szere
leted abban, h oSY mi teremtményeidet 
mind ja \'unkra fordlthatjuk . 

.. 
Oh , vll jha Ile lennének mélta llan sáfá

rok. O h, vajha h ű szolgák és engedelmes 
gyerm ekek maradhatná nk hozzád . 

Istenem , j {l Atyám! Közelg a nyugvás 
pi1l:lIlu ta . I!n lezá ro m szememet, de Te 
órkOdj fe le ll e m s vilílgoslts l>ze reteted fé
nyével, hogy l eg~'en édes nyugovásom. 

Szombaton reggel. 

.1(, r.:ggo! l nleghal"Rabz engemet 
l ' nun még vir radt Il elöli . 
Itlejébb m int II na p rcJjön 
Jo: lödbe námlálom Ül:yem~ t 
VlÍrvá n kegyelmet. 

Ámen. 

i\lincl enható szell em , jó At yám! Ma
"asm törö le lket adt :'ll nek em, oh enqedd 
~leg, hogy ez II lélek fe léd ~ özele~.hessék. 
Közelebb hozzfI d Uram, mllld kozelebb, 
meri külö nben Ilem hallonl mes szavadat 
s nem ér tem meg bölcs ta micloodal. 

Eg\' ki clo Íllykc fii ~Zlll 011 :1 ke rl köze
pén . a -faka dó himbó a v irflg t llbltlb~ n eI
" nyl'):oz ik . j' l\'ész, ha ninc!'! gOl\(I(j 1:.6 J~, I.Hl 
lIi nes a ki kö ... sc é k e~ ho kri' lúha. En IS III , 





" 
hatom, hogy hii s:íf:ír \"ollam, mert II :.-ám 
bizolt lalenlumokal nem gyümölcsöz let
ICIll úgy, :uninl lehel ell volna, 

De Te ludod jó Isi en, hogy bennem 
nincsen löké le l(,sM!g, ('s nnnak csir:ija oly 
paráll)' i. Azérl 11(' las7.Íls cl kérlek atyai 
színed e lói . h,welll hocs;'lss békességben a 
kózelgö éjszakába , hogy majd Illidön föl
virrad II T(' ~ze lll napod reggele, új !,;If'k, 
kel , "IjuH le),lIel jclcllhcssek Illeg s feh'é
vén ünneplö rllh:ímat. legyek tiszta és ér
demes arra , hogy elődbe bocsájl{tsl 
nyerjek , 

Irgalm:ll , atyai 'izcl"clelel kérek a Te 
g:lzdags;igod lúrházúból , merI én csak igy 
élek, csak így remé lek boldogs{tgol és hoz
z:ld m éltó (\rZ('sl és gondolalot. AIY{UIl, 
hallgass m eg, ,\men, 

Vasáruap. 
1011. :111 (11 ninC$I'1I inwház,) 

Mint (','ezól veszltell sajka II tengeren, 
úg~' h:'tnyódom ill én :\:b élei idegen htlll:í~ 
mai közöl I, l'h' l kormilnyosa, gond\'iselií 
Islen! ;\{'kem IWIII ,>z6lnak a hllrallgok , az 
t'l\ ... zú lllomr:1 11('111 IIvilllHk h-mplolllot: 

L~ADSA(iOK 

meri nz én kis Jcruzsíllcmem messze ma
rad amott túl II hegyeken! l~ppen ebben az 
órúban indul a kis sereg, hogy összcg-yiil
jűn 011 II Sionon. a Tc templomodban. Olt 
"annak nzok is, lIkikcl magaménak val 
lok, 011 \'lU1nak mindazok, kik engemet 
szerellek. 

Oh ha szilru)'am \'olna. uh ha ')11 Ic
helllek , milyen boldog lennék hozzúd 
i múdko1.\'a l :\lo~ l , amikor nincsen !d a 
jóra intsen , most , amikor IIcm szól hoz
zÍlm II jó pílszlor, most mint eltévedt M
riulY, olyannyira ,,:'Igyom az én ny:ljam 
UHU·'. :\lindhiába \';'rol11, nem jő senki fe
lém, egyedül maradok . egyediii imiulko
zom ~s még scm {'''yedü!! Te hallgatod 

, " " r szavamat , Te hallod szívem dobogása!. c 
felelsz kérdéscimre . 

:\1ilycn idvezítő érzés. oh végtelen sz('· 
releL hogy előtted össze ;annak foglalva 
egy seregbe mindazok , a~lk ezen 3, napon 
hozz{ld imúdkoznak. :\lIlyen lelki, meg' 
nyugvils nekem, hogy lIZ én aggódo gOl~: 
dolatom innen ugyanod:1 szúll. .aho,V~ 
:fzoki', akik amul! a T(' hflwdh:111 rll('sólto 
i'I H' kt'! CllekeIJlt'k, 



" 
, ,,Ie ll cm , l1li l~·(' n kegyes és mil\'CJI 

liik t\ ll'I l'<; nlgy Te, hogy enny irc nlt't(~IH 
Il' k f'Z(' ) róla m. e lhng:vo lI Jcúnyodról is. 
\lil~'(,1I ,>okat kelI c Il I' h OH)' im:h lkozzHm, 
ha IlH'g ak:lrn;'ulI h :"d :ílni , hogy cngt'lllcl il! 
i .. jb e mherek ke l , '{,'ilel körül, iti is m cgvi 
l;'tgíl:t~z t i .. zla lelked f(· n:yé\'cl. 

:\I ihcl)" h iza lo m ma l fordu lta m h oz
ód. Tt, fö lemelt í" magadhoz s IIl cg m u-
1:III:ld k{'gycss~gcd c~ar n okail - m e
lyek be' hn j:írok. nli ndig .-{,d 1<\I:.íl o k . :\1:'1 1' 
többé nem ';.Igyok cgycdi.il. M:tl' többé ne m 
f(-ll'k a m:tgú n ylb l, lH (>r l t udo m , hogy ha 
mindenek elfe led keznek is, dc Tc nem fc
It·d l..czcl e l én r6la m . 

:'I lú .. többé IW Ill l' I' :WIII a z idegen hely 
ridl'g.,ég:él , Int'r l lál olll , hogy itt kö rültem 
mind{'lli't tl a Tc gyc l' !1 L1 'k( 'id v.muak , akik 
l1~kcl1l I{'s\ " erc im t·" a T c a karalod sze· 
ril.l l jóa ka r6i m . Ime 1t"ll o m , hogy e lenyé
"lIk szemem eliil a 1;',,'o lsÍlg, a m ess :dség, 
a magassúg, 11 mt-lyt-(·s s engeJl1 összes 
ember lúrsa im mlll egyb eolvaszt hil ent és 
'-;7(' r el(' I(' I11 . :17:"1 11 :11 a .,7('r(' I(' 1 ú ll a !. nm e l\" 
Tt' vagy, jú .\I yu. 

1}I.\iJ~,\GOK 

Oicstiitl ck (,s lisztell ek örök l sten Tc· 
ged el s nem fe ledelll el soh a. ho~y ha 
mi nd enek id eg(,ll ck len nrnek is, Tc La r;i ~ 
lo m , ú lit :'u· ... am , ,-;egitiim és vezerelll vagy 
S az is m arad,-;z. Ebb en a bo ldog erzelhen 
im ád la k t-zii nlclell ill cs minden helyen. 

.\ nlcn. 

VlUSlirnall (·s lve. 

Jó b lcn . í·d ('s .. \l y:'l.'m l Szíve Ul elö lt 
:lll ok s kereselll a szava k a l, melyekkel he· 
\·é ... IIClném l:'Ibl:'ljúra a Ic neved el. hogy 
\'a la h únyszor rúlekinlek mi ndig 011 lú l· 
h aSS:lIl1 . Dc m it' l ő tt ezl Icnne m, Illeg kell 
Ibz lflall olll m inde n id egen ncvlöl. milllle n 
fo Hlól és h Olll:'t1\' IÓI. .\ ma i nap {'hbe!} a 
... zenl 1IlItnk:"lba ll' na gy seg ítségelll re \'011 , 
\11('[' 1 gond jaimat fél rel é \'e, II ,!e szeni or· 
szúgod ti)rvc nycil t'.~ .... w hfl ly:lI t ronlo lga t· 
la lll . :\ tll'III:l1II jó AtyúlH . hogy Ill eg va n 
a ha jdan Il lCgigí'rt pa radi csom: o~t van· 
lIa k alisz la Iel k('k 1'·<; azok . akik Jól .(·s('· 
k k ed tek ('s a rújok bizo lI a kba n 11l\,('k 

,·oll a k . . d 
Atl:\tlam. hogy ak i T<' neked te!s1.t· 'i<'. 

'izc-rinl nkm' éi uL flll lla k 1I('1Il sza bad :I , '1-



" 
higiakban mélyen e lmerülni. Meri Te 
ugyan erre II földre hclyeztél minkel, s 
ennek a világnak :lvattál polg{traiv{l, de a 
Te (jad :Hlal ad is ludlunkra adtad, hogy 
senki nem szolg:ílhal kél llrllak, nem szol
gálhat Istennek és a világi gazdagságnak. 

Nem, Istenem, én nem kiyánok gaz
dagságot , sok ldncve nem vágyom, hiszen 
nékem mi6ta szlileItem nélkülözés és 
munka voll leglübb~züri kenyerem, mo!'.! 
pedig l>ok idő óta a néma magány hajlé
kom s mégis a 11ll'.Hérl nem panaszotok , 
meri érczem s lútom. hogy bölcsebben 
nem lehete It volna intézni sorsomat, mini 
ahogy Te inlézled jó Atyám, irgalom 
Atyja. 

Oh vajha egyben gazdagabb lehetnék, 
oh vajha Szivem jósúga, áldozatkészsége, 
hűsége és türelme nagyobb lenne ezután, 
mint :lIuilyen voll eddig. Vajha II munkát 
ne tehernek , hanem :íld{lsnak tekinteném , 
~ iSY többé ne jlíl1C cmiatt panasz aja
kamr:l , mcrt ezzel b tio;ztúbb lenne a s7.Í· 
"Clll , 1II(>lycn legnH(.:yohb ékesség 11 TI:' 
~zcnt ncvcd . Vnjha helYl.etemnek ag· 
g:hi.!Ú ~'Hldjai ,oha ... c azt ercdményczn"k , 

' ... . \ ns.\r.OK 

hogy Tj)\cd eltú\'uzzak, hanem, hoS.y hoz
zúd közcledjt'·k. ~ lIl'kcd Ilana'lOlpm "I 
keser\'eimet. 

Vajha az l'mbl'rck gy:lrló~:íga és ön: 
zcse. melyek miatt ,ok ... zor kell sz.en"edm 
:I gyüngének és ;lZ clhagyatolln~k, a .. Te 
úJlalldó szereteted clöll megszcgyen.ulne 
és arra indiln(l ükct , hogy hasonlók.lsye
kezzenek lenni Jézm,hoz és Tc hozzad. 

De oh Ile engedd l'itenem, hogy én 
m:l~ok feleli mondjak ítéletei, hiszen hol 
v::n gyöngébb leremtméll~' ".{damná!. ~ 
helvett leborulvtl kérlek , liszIitsd. meg Sll

"el;,et minden rossz érzéslÖJ, nllnden go
nosz vágytól s engedd meg, hogy llnll?k 
tiszta li.izén neked tetsző hitl.a:Hdozat cg
jen most és ezután is mind ig, mert ak
ko~ én csöndes, nyugodt és megélegedell 

fogok lenni. .. .. 
Istenem hallgasd mcg k{Jnyorgés~e-

lllcl , őrizd me/-! élelemcl "esz~d~lemlo~, 
, t 't ' t,o·s'·"' szenvedl!slol. R-c~apas o C~ ~ •. " . A 

k I ttgnss Illeg' meu. lIIényked\'e kérle' , tn. . 
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\ 'altárllsp. 
,\!idön I"II!Y('llg,iI':'b miull h,'rnplollllm nem Illchcq 

're Elhangloll a huraug hh,ó 57.:\\'11, de il 

)e:IIl:\"od t-n blcuem, neln indulhat 
szen~ h:"lzadba. meri les li ereje clfog:YOIt 
hlhal lII~ggrönt-:ii1t('k .• -\ Szl'P c:o nag)' "ilúg 
hel:,-'el! III II négy lal közölt telik le é le-
1<'1ll. :\[indennap las~abball halad , min
dellnap kevesebb c szív \ (' rése. E n múr 
':llúll Il eIll i , vagyok erre a vilú gra való. 
{,yt'rJIu.·keim, unok:'dm olyan kedvesek 
olya n elen'nek, mini a ,-iruló tavasz mill ~ 
,1('11 i'h~lé\'cl. Ugy sze retem őket , mikor ill 
~·~Illla.k körülöllem, s mégis most olyan 
J~)I cS lk nekem ez a ('SÜlHI, meri ime mos! 
lied lehetek egyedül én édes Istenem. 

An nyi rn erőt \'c lI rajtam a jŰ\'clldő 
~ollcJo l a ta , hogy I\lrt .. úgy érzem, mintha 
Johh I('Jl llc inllen cl költözllőm. 

. Egy szép h osszú élet ledil el előltem lS 
a~lIllll \' l'gig tekintek rajtu . lútom ól ta\'asz 
~·trÚHú l , a nyúr dús k:llúszait, és mintha 
\· t:ezlh~m nz ől>1.i lSz~ 1 he rvasztó lengede
zcsél. 

~ti.lye.lI. szép kép! ~Iennyi boldogság és 
IIlt' IHly. f;lJllalolll zaj lolt ll' rajtfl. ,\7; if jú-

-
~Ú~ tiindér{limai oh hl' id"elÍtők YUltak 
hajda n a kedvC's, jó súilük körcbell s a 
teslvérek túrsas;'lgúban . Bar{tlaim, a jitt 
:-.zólúrsak. é lele m púrja, csaknem mind el
hasyta k m:tr. C'iaknem m ind 011 "úrnak a 
Te k{izC'lcdbcn. 

J ó l bHol1l örükl'letii .\tytl. hogy sokat 
v~tc tt ('m ellened. lIlagalIl és enyéim ellen. 
"ennyire szel"elnl' lI1 kitörölni azokat a sö
lét foltokal l'lele ll1 kloperő l l :\lennyirc mas 
{'Ie lel i· ln(·k mo ... l, hej dc mind hi úba, m eri 
az óra :-.('be\('1I j:'tr, nem úli . nem vúr 
~(,Ilk ire. 

l~ , lo lI 1ll'1II is hÚIlO III , ('s (' 11 nc m is fltj 
lalom, :-.ií l ink :'d,h kiÍ'izőnöm, h ogy adtad 
nekem czt az (·ltott'! :-. azt mcgszentellcd 
úlditsokknl, hi)\' ... ..-·ggcl is. J\:öszönöm, hogy 
engemct annyi szere I ö szív\'cl \'ettél voll 
körül , Illcrt valóban o ly na gy boldogság 
szere ttet\'c ICl\ni . 

Nelll tudom IIl('lIll )' il sz:'tI1l ú l még ne
kem , dc én készen \'!lg~'ok indulóra. mi
helyi hallom hiyó szódat. Azé rt engcdd 
Illeg éde!. bt e nCIll , hogy kegyelmedbe és 
jó<;Ítsodba :ljánlj:ul1 az CIl~'l>inH't. :lZ én 
jil:l.kfll"óilllal s az ÜSS7('S ClHhCl"ck(' 1. mNt 



~Il jöj IU,dom, hogy 1l('Jkiilcd senki scm 
ud !oCIll Jó, M'II! holdog h'nni, En 'ól 

T
dom , hogy "zt'rcllli h. c_~ak az IlU: akh·'t~ 

e szcrels7.. ' • I 

Kezedbe aj:inlolll lelkemet " 
lesd !1H',S It's lcmt' l, úldd Illcg remén P~i:~Il · 
és kt'sZJh; nekelll illő helyeI a Te ~lf"e7~ 
~ereg~!>e~l., hogy elhcssck hékess~gben ill 
es a JO\'O eleibCI). .\mcll 

SZÁLLJ ISTENllEZ 
\"yiljOJl !ljknd hö itlllíra 
.. ,~ áldott nUll mosolynrll 
Fénye árndj felln és alai. 
(.:11'1, üröm, l!lilH fakad. 
<;>h j~j II rcg!; ór{ljé.bnn 
:-izállj Istenhez h6 im6bnn ! 

I~b~edj , ébredj (lj erőn'l 
.\~')1 (I h:lr:ullj ébren töre. 
~I.t.ö\ szerel e! ár:u1 SZt-. 
Ku;rl Ul. ujk illl{,rn k~1. 
0\,1' Icgycn "I!é~z szived 
. ~hl az egei. áld Istened! 

• 

IMÁDSAGOK , 

AZ I~ LE'I' ÚTAIN. 

'l'cml)lomha lUcIléskor. 

BúJát :tdok neked szerető jó AtyÍlIII. 
mcunybéli I ... ten, hogy aTc templomod
ban iIllÍld~ :'I s ra leborul halok. Imúmba ,·c· 
g:yü)ö sóhajom könnyltse meg keblem tN
heil ; az orgona szelid hangju oszlassa azo
kat a neh éz gondokat, I1wlyek az élethen 
mindig: nyomon kísérliek. 

\'ajha itt az öröm deriije és éll('lő mo· 
)jolya föh-id{lIl1ílana és megnyugta Ina nl>
ban nz öl·ök igllzsílgbnll, hogy akik Téged 
szeretllek , azoknak mindenek javukra 
szolgálnak. 

Engedd kegyelmes jó IsteneIH, hogy 
ebben az órúban lelkemet szentelhessem fl 

magasztos gondolatoknak- Engedd, hogy 
igéd varúzsa alall szíliljon lelkem föl n 
magasba, hol ll. Te lelked liIkait megismer· 
heti. Engedd, hogy itt kerülje cl szíveme! 
minden rosSz érzés, harag, vád és gyúlölet . 

Adjad jó .\tyíun, hogy vala~ninl én 
megbocsátom mindenkinek , anllt vételt 
elle neIll , Ilgy nekem i~ bocsá ... son mes 

• 


