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Imádkozzál.
Imádkozzál, ha Istened megáldott, 

S vidáman folynak élted napjai; Ha 
szépnek tartod ezt a szép világot, Érette 
légy kész Istent áldani. Mert szép az 
élet s édes élni ebben, Ha szeretet s 
békesség van szívedben, S ha utadon 
szedhetsz öröm-virágot: Imádkozzál, ha 
Istened megáldott!

Imádkozzál, ha szíved bú szorítja, 
S könyhullatással sózod kenyered, Ha 
napodat sötét felhő borítja S kiket sze
rettél, mind eltemeted.. Atyád ő, aki bút 
küld rád az égbül, Oh boldog az, ki 
sorsával kibékül; Isten a mennyet néked 
is kinyitja: Imádkozzál, ha szíved bú 
szorítja 1

Imádkozzál és áldás száll fejedre, 
Áldás örömben s szenvedésben is. Imád
kozzál és gondolj Istenedre S öröm nem 
szédít s nem sért a tövis. Hidd el az a
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boldogság titka itten, Ha mindened mind 
sírodig az Isten, Ha őhozzá köt a hit 
mindörökre: Imádkozzál és áldás száll 
fejedre! Ámen, (Sántha K.)

Bizodalom.
Isten a mi oltalmunk és erősségünk, 

igen alkalmas segítség a nyomorúságban ! 
Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, 
ha hegyek omlanának is a tenger közepébe ! 
Zúghatnak, tajték ózhatnak hullámai, hegyek 
rendülhetnek meg háborgásától.

Nemzetek zajonganak, országok mozog
nak. Ő kiereszti hangját, megszeppen a 
föld. A seregek Ura velünk van, Jákob Istene 
a mi várunk! Jöjjetek, lássátok meg az Ür 
tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön; 
hadakat némit el a föld széléig; ivet tör, 
kopját ront, hadi szekereket éget el a 
földön!

Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy 
én vagyok a z  Isten! Zs. 46.

É n e k :  1. Erős vár a mi Istenünk, Jó 
fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki 
ellenünk ? Az Úr a mi oltalmunk. Az ős 
ellenség Most is üldöz még. Nagy a 
serege, Csalárd a fegyvere, Nincs ilyen 
több a földön.
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2. Érőnk magába mit sem ér, Mi csak
hamar elesnénk, De küzd velünk a hős 
vezér, Kit Isten rendelt mellénk. Kér
dezed: ki az? Jézus Krisztus az,„ Isten 
szent Fia, Az ég és föld Ura, O a mi 
diadalmunk !

Az Úr imádsága.
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy: 

szenteltessék meg a te neved! Jöjjön el a 
te országod, legyen meg a te akaratod, 
miképen a mennyben, úgy itt a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma. És bocsásd meg a mi vét
keinket, miképen mi is  ̂ megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy min
ket kísértésbe, de szabadíts meg a go
nosztól. Mert tied az ország, a hatalom 
és a dicsőség mindörökké. Ámen.

Az apostoli hitvallás.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyá

ban, mennynek és földnek teremtőjóben!
Hiszek Jézus Krisztusban, Istennek 

egyszülött Fiában, mi Urunkban, ki fo- 
gantatott Szentlélektől, született Szűz 
Máriától, kínzatott Poncius Pilátus alatt, 
megfeszíttetett, meghalt és eltemettetett;
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szállá alá poklokra, de harmadnapon ha
lottaiból feltámadt, felment a mennyekbe, 
ült az Atya Istennek jobbjára, onnan 
leszen eljövendő ítélni eleveneket és hol
takat.

Hiszek Szentlélekben; hiszek egy kö
zönséges keresztyén anyaszentegyházat, 
szenteknek közösségét; bűnök bocsánatát, 
test feltámadását és az örök életet. Ámen.

A hazáért.
Világoknak és népeknek Atyja, imádva 

borulok le szent szined előtt, áldást kérve 
tőled, az áldások kútfejétől, áldást csilla
gaidnak azon pontjára, melyet hazámnak 
nevezek. Kezeid alkották azt a tartományt, 
hogy századokra legyen boldogságnak 
áldott lakóhelye. Te védted azt kezdettől 
fogva s mióta fel vannak jegyezve a lejárt 
századok viselt dolgai, bennük örök jóságod 
kedvezéseit olvasom irántunk. Mindenható 
Isten, kérlek tégedet, óvd meg hazám 
határait elemek dúlásától, terméketlen idők 
csapásaitól, betegségek és hadak öldök
léseitől, s látogatásaid legnehezebb súlyától, 
a polgári visszavonásoktól. Lakoztasd 
országodat közöttünk, melyet szent Fiad, 
a Jézus Krisztus, életével és halálával
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hirdetett nekünk. Lakoztassad köztünk az 
igazság, a felvilágosodás, az erény, a meg
elégedés, a nemes tettekben élő szent hit 
s a boldogság országát. És ha hazámnak 
baja vagy java áldozatokat kívánna tőlem, 
adj készséget és erőt, hogy szorgalmam 
gyümölcsét, sőt ha tetszésed úgy kívánja, 
szent Fiad példája szerint, életemet, is 
örömmel áldozzam fel országunkért, orszá
godért. Szereteted lebegjen felettünk mind
örökké. Ámen. (Székács J.)

Ima a királyért.
Uraknak ura, királyoknak királya, min

denható Isten! Gyermeki alázattal fohász
kodunk hozzád, áldd meg koronás feje
delmünket, a magyar királyt. Áldd meg 
békességgel, hogy népei boldogításának 
szentelhesse teljes erejét. Áldd meg böl- 
cseséggel, hogy megtalálhassa azt az utat, 
amely reá, népeire és a te nagy, nevedre 
mindenkor csak dicsőséget hoz. Áldd meg 
őt éveknek nagy sokaságával s legyen 
életének minden esztendeje áldott emlékű 
népei között. Te tudod Uram, milyen sokat 
szenvedett már hosszú életén át a mi jó 
királyunk. Megismertük ebből, hogy te 
valóban nem vagy személyválogató, s a



koronás főket is meglátogatja atyai dor
gálásod. Elégeld meg immár Uram a 
látogatást. Adj a királynak tartós boldog
ságot, olts szívébe tiszta örömet, aranyozza 
meg élte alkonyát a te nagy kegyelmed. 
Add meg neki azt az örömet, hogy népei 
millióival együtt magasztalhassa megsegítő 
jóságodért a te szent nevedet. Add, hogy 
megújult dicsőségben láthassa visszatérni 
hazánk elvesztett békéjét, országunk nyu
galmát. Népek nagy Istene, hallgass meg 
minket, áldd m8g a magyar királyt. Ámen.

Ima a nemzetért.
Felséges Úristen, szivem legbuzgóbb 

érzelmeivel imádlak tégedet. Nemcsak 
magamért könyörgök, óh Uram, hanem 
azon milliókért is, kik e hazának fiai velem 
egyetemben, kik külön nyelven, külön 
templomban, külön módon, de egyező buz- 
gósággal imádnak tégedet. Áldd meg hazá
mat, áldd meg nemzetemet a természet
nek kedvezéseivel, áldd meg a lelki javak 
legjobbjaival. Virágoztasd köztünk a köz
boldogságot. Áldd meg polgártársaimat, 
hozd fel napodat mindnyájunkra s bölcs 
tanácsod szerint boldogíts mindenkit. Irtsad 
ki közülünk az egyetértés akadályait. Irtsd
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ki belőlünk a vallásbeli türelmetlenséget, 
a fajgy űlölséget. Értesd meg velünk, hogy 
te minden népben lakozol, mely igazságot 
cselekszik és fél tégedet. Irtsd ki közülünk 
a visszavonást, jultasd gyakran eszünkbe 
szent Fiadnak, Üdvözítőnknek ama szavait: 
hogy minden ország, mely magával meg- 
hasonlik, elpusztul és meg nem maradhat! 
Jóságos Istenünk, ki magvar nemzetünket 
egy ezredéven át kegyelemmel övezted és 
megtartottad, tartsd meg továbbra is bol
dogan, dicsőn az időknek végeiglen ! Ámen.

(.Székács után.)

Behíváskor.
Mindenható Isten, tekints most reám 

és életemnek e komoly fordulóján hallgass 
meg engemet. A békesség napjai el
múltak, a csendes munkálkodásnak nincs 
többé ideje, harcra hív engem is a királyi 
szó. Ellenség támadta meg békés hazánk 
áldott határait. Ellenség fenyegeti szép 
magyar hazánkat, tűzhelyünket, szeretteink 
nyugalmas életét. Szent kötelessége most 
minden honfinak, hogy fegyverbe szálljon 
és megvédelmezze az ősi hazát. Reám is 
ez a szent kötelesség vár. Adj erőt Uram, 
hogy honvédő kötelességemet emberül be-
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tölthessem. Most, mikor elhagyom ottho
nomat, szeretteimet, most, mikor nem vár 
reám többé békés otthon áldott melege, 
te ne hagyj el engem, hanem maradj 
velem atyai gondviseléseddel mindörökké. 
Életem útjain eddig is te vezettél, mennyei 
Atyám. Ne vond meg tőlem ezután sem 
isteni bölcs vezetésedet. Készséggel, bizalom
mal, győzelem reménységével, lelki bátor
sággal szállók ugyan a harcba, de érzem, 
mennyire igaz a próféta mondása: Elfá
radnak az ifjak és meglankadnak a leg- 
különbek is; de akik az Urban bíznak, 
erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a 
saskeselyűk, futnak és nem lankadnak 
meg, járnak és nem fáradnak el (Ésaias 40). 
Légy azért velem, áldj meg én Istenem, 
áldd meg kedveseimet és áldd meg édes 
magyar hazánkat! Ámen.

A bajtársak között.

Jóságos Isten, mindnyájunknak szerető 
édes Atyja, „benned bíztak a mi atyáink, 
bíztak és te megszabadítottad őket; hozzád 
kiáltottak és megmenekültek ; benned bíztak 
és nem szégyenültek meg.“ (Zsolt. 22.) Mi 
is hozzád kiáltunk, mi is mind csak te- 
benned bízunk, mindenható Isten. Nagy és
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szent kötelesség várakozik reánk. Harcok 
tüzében megállani becsülettel, fegyverrel 
védeni meg szent hazánkat. Ki mind
nyájunknak édes atyja vagy, viselj gondot 
reánk, terjeszd ki fölénk atyai kegyelmed 
védő szárnyait. Forraszd össze szivünket 
bajtársi szeretetben. A közös kötelesség és 
a közös veszedelem tegyen bennünket igaz 
testvérekké. Különböző nyelveken, külön
böző templomokban, különböző szertartá
sok között szoktunk tégedet imádni, minden
ható Isten, de mindnyájan tudjuk, hogy 
te közös édes Atyánk vagy, aki egyformán 
szeretsz mindnyájunkat. Add, hogy mint a 
közös Atya édes gyermekei, mi is szeret
hessük egymást s a pihenés napjain úgy, 
mint a harcok és fáradalmak nehéz óráin 
testvérekül álljunk egymás mellett és segítő 
készséggel igyekezzünk egymás bajait 
enyhíteni, örömét fokozni. Add, hogy mind 
egyező szívvel bízzunk benned és mind
nyájan tapasztalhassuk a te megsegítő 
jóságodat. Ámen.

Reggeli imák.
I.

Felderítetted ránk ismét napodat jósá
gos Isten, édes jó Atyánk. Milyen jó is 
nekünk szemeinkkel látnunk a te napod
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fényét, milyen jó éreznünk nagy kegyel
medet ! Dicsőség neked, hogy igy meg
emlékeztél rólunk s napjainkat napokkal 
szaporítod, hogy tovább áldhassuk a te 
nagy nevedet! Kegyelmes Isten, légy ma 
is velünk. Tedd áldotta nekünk ezt a 
napot. Miként eddig megvédiél a bajtól és 
szomorúságtól, miként eddig megtartottad 
a mi életünket, úgy védelmezz meg ma is 
minden gonosztól. Mi, gyarló földi emberek 
úgy emésztjük napjainkat és esztendeinket, 
mint a beszédet. Reánk ezer veszedelem 
leselkedik, minket ezerféle baj környékez, 
Uram. De ha te velünk vagy, nem árthat 
nekünk senki és semmi ezen a világon. 
Légy hát velünk, hatalmas Isten. Gond
viselésed szárnyai takarjanak be minket. 
Szerelmed jósága őrködjön felettünk. Adj 
erőt kötelességeink teljesítésére. Adj békes
séget a mi szivünkbe. Erősítsd hitünket, 
hogy te velünk vagy, nem feledkezel meg 
mirólunk ma sem. Ne engedj nagy és nehéz 
kísértésbe kerülnünk s nyújts nekünk 
minden jóhoz segedelmet! Ámen.

II.

Világosságok hatalmas Istene, jó Atyám, 
új napvilágra ébresztett fel engem a te
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megtartó jóságod. Légy érte áldott, ón jó 
Istenem 1 Milyen sok embertársam szerette 
volna megérni e napot is, de szemeire sö
tétség, életére elmúlás borult. Engem meg
tartottál, pedig én sem vagyok jobb az én 
felebarátaimnál. Csak a te kegyelmed volt 
hozzám nagyobb, csak a te irgalmad volt 
hozzám kegyes. Uram, ne vond meg ezután 
sem tőlem kegyelmedet, értesd velem ez
után is a te irgalmasságodat. Vedd jóságod 
oltalmába kedveseimet is, akik most értem 
a messze távolban imádkoznak hozzád. A 
kötelesség elszakított tőlük, de azokra is 
a te áldó napod ragyogása árad. Amint 
ugyanaz a napsugár újult meg ma fölöttük 
is, amelyet reám felvirrasztottál, úgy újuljon 
meg e mai nappal mindnyájunk felett a te 
isteni jóságod, gondviselő szerelmed. Isten, 
jó Atyánk, tedd e napot nekem és mind
azoknak, akik téged szeretnek, békesség 
és áldás szent napjává. A megújult nappal 
újuljon meg rajtam a te jóságod a mi 
Urunk a Jézus Krisztusért! Ámen.III.

Életnek Istene, mennyei Atyám, hála, 
örök hála és dicsőség a te szent nevednek, 
hogy ismét felvirrasztottál engem e mai 
szent napra! Mit hoz rám e mai nap, csak
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egyedül te tudhatod, hatalmas Is ten ! Én 
a te szent gondviselésedbe ajánlom maga
mat, legyen úgy minden, amint te akarod. 
Ha megtartasz, áldani fogom a te jóságo
dat. Ha meglátogatsz keserűségekkel vagy 
szenvedésekkel, csak arra kérlek, adj erőt 
azok türelmes elviselésére. Ha netalán úgy 
határoztad volna, hogy e mai nap legyen 
földi vándorlásom befejező napja, akkor 
is legyen meg a te akaratod. Csak arra 
kérlek akkor, hogy a te kegyelmed kisér
jen át engem az örök életbe. De én re
ményiek uram. Reményiem, hogy felkelő 
napod biztató sugár, amelyből megtartó 
jóságod Ígérete sugárzik felém. Remény
iem, hogy ma is megtartasz engemet. 
Reményiem, hogy a te atyai szerelmed 
oltalma alatt nem ér engemet veszedelem. 
Istenem Uram teljesítsd be ezt a remény
ségemet, légy irgalmas hozzám e mai napon 
is. A te szent Fiad, az én Uram, a Jézus 
Krisztus, nevében kérlek, hallgass meg en
gemet. Ámen.

Reggeli énekek.
I.

Dallama : Tündöklő hajnali csillag.
1. Téged látván kies reggel, Vígad szí

vem nagy örömmel, Hogy az Urat áldhatom,
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S hálaadó búzgósággal, Teljes alázatos
sággal Szent neved imádhatom. Atyám, 
hozzám, kegyelmes vagy, Hűséged nagy, 
téged áldlak, Szent énekkel magasztallak.

2. Az éjjel te voltál velem, Nélküled 
sok veszedelem Vett volna körül engem. 
Most ismét nagy kegyelmedből Uj napot 
adsz jókedvedből, Amelyen szívem örül. 
Tőled ered erő, áldás, boldogulás napon
ként rám, Téged áldjon szívem és szám!

II.

Dallama : Mint a szép hűvös patakra.

1. Mikor a halál álmából, Majd én is 
felébredek, És sírom éjszakájából Dicsőbb 
reggelre kelek: Akkor célomnál leszek, 
Minden gondot leteszek, Eltűnik a baj, 
mint álom, Teljes lesz ott boldogságom.

2. Most még erre az életre, Virrasztál 
fel, jó atyám. Segíts, taníts türelemre, Bár
mely terhet raksz is rám. Áldd meg mai 
napomat, S egész bujdosásomat, Hogy 
szent tetszésedre éljek S Ítéletedtől ne 
féljek.

III.

Dallama : Ki dolgát csak Istenre hagyja.

1. Hová mennék, ha nem tehozzád, 
Én áldott, édes Istenem? Fordítsd felém
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te fényes orcád, E felvirradt új reggelen. 
Boldogságom csupán te vagy, Szívem
ből kérlek, el ne hagyj!

2. Vigyázz reám kegyes szemekkel 
S áldd meg minden lépésemet, Töltsd be 
szívemet félelmeddel. És tartsd meg békes
ségemet. Hogy én és házam szüntelen, 
Neked szolgáljunk Istenem!

3. Ha hordozok súlyos körösztöt, Vál
lamon azt könnyebbítsd meg, Hogy ha 
szemem könnyben fürösztöd, Fájdalmimat 
te enyhítsd meg. A baj is a te követed, 
Vele javunkat míveled!

Esti imádságok.
1.

Leszállt immár a fátylas alkonyat, el
tűnt előlünk az áldó napsugár. Csak te 
maradtál velünk, édes Istenünk. Minden 
kis csillag atyai szemed egy-egy parányi 
sugára, gondviselésednek egy-egy bizony
sága. Ha főitekintek a magas egekre, a 
ránk boruló sötétség kárpitján át is látja 
lelkem a te felém nyújtott atyai szent 
kezed. Ez a kéz vezetgetett engem eddig 
is. Életem egész folyamán a te kezed 
szabta meg utamat, a te kezed áldotta 
meg életemet, a te kezed oszlatta el lelkem
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bánatát. Én édes Istenem, terjeszd ki fölém 
ez éjszakán át is a te gondviselő atyai 
kezedet. Őrködj felettem, tikargass be, 
védelmezz rm’g minden bajtól engem. Ne 
engedd, Uram, hogv az éjszaka sötétje 
alatt ellenség férkőzzék hozzám, baj zúdul
jon reám, nyomorúság érjen, vagy el
veszítsem földi éltemet. Gondviselő kegyel
med szárnyát, mint egy paizst, terjeszd ki 
fölém, hogy amint megtartottál e lefolyt 
napon, úgy tarts meg engem ez éjszakán 
át is. Yirrasz fel engem boldogságos napra, 
hogy reggelre kelve áldhassam ismét a te 
megtartó atyai jóságodat a Jézus Krisztus
ban. Ámen.

II.

Hatalmas Isten, áldott szent Atyám, 
ismét elmúlt életem egy napja s ennek 
végeztével leborulva áldom megtartó ke
gyelmedet. Milyen sok baj érhetett volna 
engem e napon is, ha te meg nem oltal
mazol minden gonosztól, édes Istenem ! 
Hála, örök hála a te jóságodért, amellyel 
megsegítettél engemet ! Hála, örök hála 
neked, hogy e nap alkonyát is életben és 
egészségben engedted megérnem! Minden
ható Isten, ne hagyj el engem ezután sem
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soha. A leboruló éjszaka csendjében is te 
légy az én megtartó Istenem. Vigyázzon 
reám a te soha meg nem szűnő őrködésed. 
Nyugodjék rajtam a te vigyázó szent sze
med. Da azért ne vond el a szemeidet az 
én otthonom lakóiról, az ón kedveseimről, 
azokról sem, akik talán most e szent pil
lanatban értem imádkoznak, én reám gon
dolnak. Karold fel őket is atyai szeretet
tel, őrködj felettük is atyai jósággal. Tá- 
voztasd el mindnyájunktól az örökké reánk 
leselkedő bajok özönét, éreztesd velünk 
örök kegyelmedet. Édes jó Atyám, gyer
meked kér, hallgass most reám, fedezz be 
gondviselésed őrző palástjával, légy és 
maradj velem a Jézus Krisztusért! Ámen.

III.

Estét értem ismét a te kegyelmedből, 
mindenható Istenünk s A tyánk! Áldom a 
te atyai jóságod, hogy baj és szomorúság 
nélkül múlt el e napom is és most, az 
esthajnal leborulásakor életben dicsérhetem 
hozzám való irgalmasságodat. Tudom, érzem 
és bevallom előtted, mindentudó Isten, hogy 
nem vagyok méltó a te megtartó szerel
medre. Sok az én gyarlóságom, szegény 
esendő ember vagyok ón. Ha mégis meg-
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tartottál engem e napon is, csak azt bizo
nyítja, hogy a te jóságod kifogyhatatlan, 
óh én Istenem. Kérlek, ne vond meg tőlem 
a ránk következő éjszakán sem őrző ke
gyelmedet. Yirrasz felettem, hogy baj meg 
ne lepjen, szenvedés ne bántson. Adj 
nyugodalmas éjszakát minden bajtársam- 
nak. Ne engedd, hogy az éjszaka sötét
ségében csak egy is háborúságot szenved
jen közülünk. Legyen az éjszaka mind
nyájunkra nézve a nyugalomnak pihentető, 
üdítő, csendes ideje. Engedd, hogy a pihenés 
óráin lelkünk és testünk uj erőt gyüjt- 
hessen a holnapi nap nehéz munkáira. 
Adj nyugodt álmot fáradt pilláinkra s 
őrködj felettünk, édes Istenünk! Ámen.

Estéli énekek,
i.

Eredeti dallam.

1, Az éj im érkezik, Beborítja a földet. 
Az Úr nem távozik, Megvilágosít minket. 
Te vagy óh Jézusom, Én napom s világom.

2. En e mai napon, Sok hívságot mível
tem, Nálad tudva vagyon Atyám, amit 
vétettem. Érzem bűnöm súlyát, Kárhoza- 
tos voltát.
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3. Óh Isten jó Atyám, Ne írd fel az 
én vétkem. Kegyesen nézz reám És bo
csáss meg énnékem. Bűnöm töröljed el 
A Jézus vérivel.

4. Immár fáradt fejem Lehajtom szent 
nevedben. Te szárnyad, Istenem, Takar
gasson be engem S ha virrad hajnalom: 
Maradj oldalamon.

II.

Dallama : A nap lement.

1. Az est beáll, a táj ím elsötétül, 
Egész világ csendes, nyugodni készül. 
Te is lelkem mondjad, hogy nyugoszol, 
Az Úrhoz térj, nincs jobb helyed sehol.

2. Gondolatom s amit szívem csak érez, 
Tehozzád száll a menny nagy Istenéhez. 
E napomon áldás csak úgy leszen, Ha 
azt te szent nevedben végezem.

3. Te jó Atyám voltál ma is vezérem, 
Te vittél át sok bajon és veszélyen. 
Nem érdemiem ily nagy kegyelmedet, 
De hálámat kegyelmesen vegyed.

4. Körültem itt mély csend van és sötétség, 
Hű gyermeked meghajtja most a térdét, 
Mint templomban, te itt vagy e helyen, 
Beszólj Uram, szavad szent lesz nekem.

5. Add, hogy testem nyugalmát meg-
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találja, Szívemet is a földi zaj ne bántsa, 
Magadhoz, jer, vigy el bű pásztorom, 
Tetőled én el nem kívánkozom.

III.

Dallama: Mennyből jövök most hozzátok.

1. Uram Isten, bemutatom, Én esteli 
áldozatom, Fölgerjesztem hálám tüzét, 
Mely örökké csak neked ég.

2. Szemed virraszt ónfölöttem S angya
laid körülöttem Tábort járva vigyáznak 
rám. Én Istenem, én jó Atyám.

3. Most is, hogy az éj már közel, 
Oltalmadba rejtőzöm el, Ha te velem 
vagy Istenem, Nem érhet baj, veszedelem.

4. Oh légy velem, mellém te állj, 
Hogyha napom alkonyra száll, S ha 
ágyam a sírba vetem, Te ébresz fel jó 
Istenem.

A családért.
Szeretetnek örök valósága, jóságos Isten, 

hallgass meg engem, midőn szeretteimért 
száll hozzád imám. Te fűzted össze az 
érző szíveket a boldogító szeretet szent 
szálaival. Légy örökre áldott azon jósá
godért, hogy hajlandóságot, együttérzést 
teremtesz a szívek között, mert ennek kö-



22

szönhetjüb boldogságunkat. Légy örökre 
áldott, mennyei Atyám, hogy nekem is 
adtál megértő lelkeket, szerelő szíveket, 
akiknek szeretettből öröm és boldogság 
sugárzik felém. Áldások Istene, áldd meg 
az én családomat a te örökkévaló jóságod 
szerint. Terjeszd ki rá szent kegyelmedet. 
Ne érje egyetlen tagját sem bú, keserű
ség avagy fájdalom. Hárítsd el róluk a 
gondok terheit, távoztasd tőlük a szivet 
bánló megpróbáltatásokat. Derítsd fel rá
juk a megelégedés, az öröm és boldogság 
napját s ha felleg vonulna majd e nap 
elé, oszlassa azt el mielőbb a te szent, 
jóságod. Szeretet Istene, enyéimért könyör- 
gök hozzád, ne hagyd el őket, légy, maradj 
velük, hogy körükbe majdan visszatérve, 
együtt imádjuk a te nagy kegyelmedet. 
Hallgass meg engem, édes Istenem a 
Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.

A szülőkért (atyáért vagy anyáért).

Áldások Istene, mennyei Atyám, azért 
emelem fel most hozzád az én imádkozá
som szavát, hogy áldásodat kérjem azokra, 
akik (arra, aki) a te szent nevedben leg
több jót tettek (teti) velem ezen a földön.
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az én édes szüléimre (apámra, anyámra). 
A te isteni hűséged és szereteted kepe- 
mása az ő hűségük, az 8 szeretetük. Te 
tudod, Uram, mikép virrasztónak egykor 
bölcsőm felett, mikép vezetgettek ké
sőbb kézenfogva nagy-nagy szeretettel, 
mikép igyekeztek telkembe oltani szent 
félelmedet, mikép nevelték szivemet a jó
nak és igaznak szeretetére. Napjaim múl
tak, éveim elfutottak, de az ő szeretetük 
és hozzám való hűségük el nem múlt és 
el nem fut soha. Mint földi gondviselés velem 
van és elkísér a sírig. Áldások Istene, 
terjeszd ki kegyelmed áldását az én édes 
jó szüléimre, kik változatlan hűséggel 
gondolnak rám ma is. Állj melléjük a te 
hatalmas erőddel s gondviselő szeretetted
del, hogy ne érhesse őket bánat s aggo
dalmaikat az öröm és a boldogság váltsa 
fel szivünkben. Ne engedd, hogy vigasz
talanul keseregjenek, hanem a te gond
viselő jóságod lakozzék velük egy födél 
alatt. Hallgass meg engem, áldások Istene, 
Jézus nevében kérlek téged. Ámen,

A testvérért.
Kegyelem és szeretet Istene, édes jó 

Atyám, leborulva kérlek, hallgass meg
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engem, midőn most lelkem az imádság 
szárnyán hozzád emelkedik. A boldogsá
got termő édes otthon áldott falai között 
forrt össze a szivem testvérem szivével 
édes szeretetben. Kisded gyermekkorunk
tól fogva közös szülői szeretet melegéből 
táplálkozott a mi szeretetünk. Oly jó volt 
egymás mellett élni a családi körben s 
közös jóakarattal enyhíteni szüléink gond
ját, szaporítani örömeiket. Most elszakasz- 
tott bennünket egymástól a kötelesség 
parancsoló szava. Egymás szivétől nem 
gyúladhat lángra testvórszeretetünk. Oh 
de én tudom, érzem, hogy testvérem 
szerelme, a messze távolból is hűséggel 
követ. Érzem, hogy amint az én szivem
ben nem hamvadt el annak lángolása, úgy 
testvérem szive is olyan meleg ma is, 
mintha együtt élnénk a boldog otthonban. 
Szeretet Istene, áldd meg az én jó test
véremet. Ha csügged, emeld fel, ha küzd, 
állj mellé segítségül, ha nélkülöz, elégítsd 
meg te magad; ha ránk gondol, áldd meg 
gondolatát édes boldogsággal. Mindenható, 
te légy testvérem őriző pásztora és egye
síts vele mielőbb a te irgalmasságod gaz
dagságával. Ámen.



25
A hitvestársért.

Jóságos Isten, hozzád száll fohászom 
s esdve kérlek: hitvestársamat vedd oltal
mazó szárnyai alá. Te egyesíted szivünket 
boldogító szent szereietben. Nagyobb áldást 
nem is adhattál volna énnekem, mint azt 
a hű szívet, amely hitvestársam keblében 
dobog. Légy ezért áldva, édes Istenem. 
De az az én keserűségem, hogy az a sze
rető szív most nem mellettem dobog, sze
relmének áldott sugára most nem ragyog 
reám. Édes Istenem, ki egymásnak adtál 
bennünket, egyesítsen minket ismét a te 
nagy kegyelmed. A hitvestársak vágya 
békességben, boldogságban együttélnj. E 
vágyódást te oltottad szívünkbe, jó Atyánk. 
É vágyódással epekedem én is igaz szívvel 
szeretett hitvestársam után. Vezess hozzá, 
add vissza őt nekem, édes Istenem. De 
ha a te szent akaratod úgy rendeli, hogy 
még egy ideig elszakadva éljünk, könnyező 
szemekkel ugyan, de megnyugszom akara
todon. Csak arra kérlek, ne tartson sokáig 
elszakadásunk, arra kérlek, egyesíts a jó 
lélekkel engem mielőbb. Addig pedig tartsd 
meg közöttünk az igaz hűség és a meleg 
szeretet szent érzését változatlanul. Hall
gass meg engem, jóságos Istenem, a te 
szent Fiad, a Jézus Krisztusért. Ámen.
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A jegyesért.

Áldott jó Atyám, édes Istenem, hálát 
adok neked, hogy felkeltetted szivemben 
a szeretet boldogító érzését az én kedves 
jegyesem iránt, akinek boldogítása lelkem 
legfőbb vágya, életem törekvése. Milyen 
jó is volt minékünk megbizonyosodni egy
más szerelméről. S milyen nehéz most 
egymástól távol epekedni a boldogság 
után. Elszáll a szivem vágya, elrepül az 
ajkam sóhajtása az én szerelmesem után. 
Vajha magam is elmehetnék hozzá s 
elmondhatnám neki, mennyire szeretem. 
De csak lelkem repülhet el hozzá a gon
dolat szárnyain. Téged kérlek, óh én Iste
nem tekintsd meg, keresd fel őt atyai 
jóságod áldásaival és vigasztalásával. Óvd 
meg őt minden bajtól, szabadítsd meg 
minden veszedelemtől, sőt áldd meg őt 
tiszta örömökkel, megelégedéssel. Ápold 
szivében a hozzám húzó szeretet melegét 
és azt a kedves szép reményt, hogy vele 
nemsokára igaz boldogságra egyesülhetek. 
Szerelmünket áldd meg, reménységünket 
váltsad valóra, édes Istenünk!, Hallgass 
meg engem áldott, jó Atyám ! Ámen.
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A táborban.

Hatalomnak és erőnek örök kútforrása, 
mindenható Isten ! Körülöttem mindenütt 
fegyvercsörgés, hadviselés zaja, csak szí
vemben van béke, csak lelkemet tölti el 
nyugalom, mert rád gondolok, mennyei 
Atyám. Földi hazánk iránt tartozó szent 
kötelességem engem is harcba hív. Baj- 
társaim ezrei vesznek im körül. S én 
mégis csak tégedet kereslek, te utánad 
vágyom. Mert nem fegyverekben és nem 
emberek ezreiben van nekem bizodalmám 
és szabadulásom, hanem csak tebenned, 
gondviselő, édes Istenem. Vajha te magad 
járnál tábort itt közöttünk. Vajha a nehéz 
hadjárat terheit te magad könnyítenéd 
meg itt mindnyájunknak. Vajha a meg
próbáltatások elviselésére te magad önte
nél belénk erőt és kitartást. Uram, én jól 
tudom, hogy a haza szent szolgálata tő
lem is megkíván minden áldozatot, de 
ember vagyok én is, gyenge, ingatag, aki
ben a lélek ugyan kész, de a test erőte- 
len. Téged kérlek, légy velem, adj erőt a 
táborozás nehézségeinek türelmes, lelki- 
ismeretes elviselésére. Áldd meg táborunk 
vezető fejeit bölcseséggel, minden egyes
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katonáját bátorsággal, jókedvű készséggel, 
helytálló vitézséggel, édes magyar hazánk 
dicsőségére! Ámen.

Ének tábori istentiszteletre.
Dallama : Mint a szép híves patakra.

Templomunkból, harcmezőről Égbe 
szárnyal énekünk, Békességnek szent 
honába, Hol te élsz jó Istenünk. Semmi 
vagyunk nélküled, Ám de győzhetünk 
veled : Kérünk buzgó imádságban, Légy 
vezérünk a csatában.

Mit hozand _ a közel óra, Senki azt 
nem sejtheti; Éltet vagy halált ? Az ember 
Ésszel fel nem érheti. Csak te tudod 
Istenünk, Tégy miként tetszik, velünk; 
Tőled vettük életünket, Néked ajánljuk 
ügyünket.

Féljen, aki vad, kegyetlen S ártatlant 
mer bántani; Ki a szent szabadság ellen 
Harc-síkra mer szállani; Ámde mi nem 
rettegünk, Mert benned remélhetünk, A 
szabadság, amely ihlet, Megszenteli fegy
verin két.

Üdvös, mint az ég dörgése Lesz a 
harc, mit víni ke ll; Tisztább lég és újabb 
élet Eljövend felhőivel; És lesznek föl-
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dőnfutók A szabadsággyilkolók, Szomoiú 
sors vár reájuk : Égben kárhozat, itt átok.

Majd ha felhívsz a csatára S megrohan 
bősz ellenünk, A szorongató nagy percben, 
Jó Atyánk, maradj velünk. Adj erőt hűn 
küzdeni És ha el kell vórzeni: Adj szebb 
jövőt a hazának S üdvöt elhunyt bajno
kának.

Harctérre induláskor.
Uram, Istenem, harcok elé indulok, ne 

bocsáss el, amíg meg nem áldasz engemet! 
Miféle veszedelmek várakoznak reám az 
ellenség előtt, nem kutatom, csak te jöjj 
el velem, csak te fedezz be engem kegyel
mednek védő szárnyaival és én félelem és 
aggódás nélkül teljesítem hazafias szent 
kötelességemet. Ruházz fel engem nyugodt
sággal, oltsd belém a bátorságnak lelkét, 
tégy erőssé, vigyázóvá, csüggedetlenné. 
Acélozd meg karjaimat, nem azért, hogy 
halált osztogasson, hanem hogy elhárítsa 
ellenségeink csapásait s ártalmatlanná tegye 
azokat, akik hazánk és tűzhelyünk nyugal
mát megzavarták. Légy mellettem a fára
dalmakban, oltalmazom a csaták tüzében, 
megtartóm a veszedelmek között. A te 
szent nevedben im elindulok, ne hagyj el 
engem, én jó Istenem! Ámen.

ni
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A csatatéren.

Agyúk dörgése, fegyverek zaja tombol 
körülöttem. Ahova tekintek, mindenfelől 
ezer veszedelem fenyeget. Nem tudhatom, 
mit rejteget számomra a következő óra. 
Nincsen senki körülöttem szeretteim kö
zül, csak egyedül te, jóságos Istenem! Ne 
is távozzál el tőlem a harcok alatt. Miért 
•csüggedsz el én lelkem és miért nyugtalankodol 
bennem ? Búzái Istenben, mert még hálát 
adok én neki, az én szabaditómnak és Iste
nemnek! (Zs. 42.) Az Úr az én világossá
gom és üdvösségem: kitől féljek? Az Űr az 
én életemnek erőssége: kitől rettegjek ? Ha 
gonoszok jönnek ellenem, hogy testemet egyék: 
szorongatóim és elleneim, azok botlanak meg 
és hullanak él. Ha tábor fog körül, nem fél 
szivem \ habár had támad reám, mégis őbenne 
bízom én ! (Zs. 27.) Fel tehát a harcra 
bátran Istennek nevében a hazáért és 
királyért! Ámen.

Ütközet előtt.
Néhány pillanat még és megkezdődik 

a harc, az öldöklő fegyvercsattogás. A 
nyugalom ez utolsó pár pillanatát arra 
használom, hogy még egy buzgó fohászt
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bocsássák hozzád, édes Istenem. Ne for
dulj el most tőlem, ne hagyj el eDgemet.
Ifjúságomnak vétkeiről és bűneimről ne emlé
kezzél meg; kegyelmed szerint emlékezzél meg 
rólam a te jóságodért. Uram, Istenem, ben
ned bízom, ne szégyeniiljek meg! (Zs. 25.) 
Ámen.

Ütközet után.
Várván vártam az Urat és hozzám hajolt, 

meghallgatta kiáltásomat és kivont engem a 
pusztulás gödréből, a sáros fertőből, sziklára 
állította fel lábamat, megerősítette lépteimet! 
(Zs. 40.) Mikóp is adjak hálákat neked, 
én megtartásomnak áldott Istene, hogy a 
lefolyt ütközetből éleiben és egészségben 
kerülhettem ki. Mikor körülöttem tombolt 
a pusztító veszedelem, mikor a halál tar
totta dús aratását, mikor mellettem baj
társaim elhullottak: engem megtartott a 
te erős karod, megmentett a te isteni 
kegyelmed ! Légy áldott, Uram, a te irgal
masságodért ! Magasztallak téged a te 
szabadításodért! Nem érdemeltem azt meg, 
mert nem vagyok jobb, mint embertársaim, 
de a te irgalmasságod irántam gazdag volt, 
mert segítségül hívtalak tégedet. Meg
bizonyosodott rajtam a te szent igéd amaz 
igazsága, hogy: Az Úr angyala tábort jár
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az öt félök körül és kiszabadítja őket. Érez
zétek és lássátok meg, hogy jó az Ur! Boldog 
az az ember, aki őbenne bízik! (Zs. 34.) 
Fogadd kegyesen háladásom szavát, meg
tartásomnak áldott Istene s ezután is légy 
és maradj velem mindörökké 1 Ámen.

Nyert ütközet után.
Adjatok az Úrnak, ti emberek fiai, adjatok 

■az Úrnak tiszteletet és dicséretet! Adjátok 
meg az Úr nevének tiszteletét, imádjátok az 
Urat szent ékességben! Az Űr ad erőt népé
nek, az Úr megáldja népét békességgel! 
(Zs. 29). íme most is győzelemre segített 
minket az Ú r ! Megszégyenítette és meg
futamította ellenségeinket! Legyen neked 
hála, segítségünk áldott nagy Istene! 
Neked köszönhetünk Uram, mindent.Neked 
köszönhetjük, hogy seregeink vitézségén 
megtört az ellenség hatalma. Neked köszön
hetjük, hogy zászlónk dicsőséges erőben 
és diadalban loboghat tovább.Nekedköszön- 
hetjük, hogy édes magyar hazánk ősi 
dicsőségét öregbíthettük. Neked köszön
hetjük, hogy a dúló csaták viharából élve 
kerültünk ki és most magasztalhatjuk a 
te szent nevedet és örvendezhetünk a 
diadalnak ! De azért ne nelcünk Uram, ne
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nekünk, hanem a te nevednek legyen dicsőség 
a te kegyelmedért és hűségedért! Te pedig 
maradj velünk ezután is, hogy Ősi magyar 
hazánk jólétéért folytatott küzdelmeinkben 
te édesítsed meg diadalokkal fáradalmainkat, 
te védd meg a mi egészségünket és életün
ket a Jézus érdeméért. Ámen.

Vesztett csata után.
Perelj Uram a velem perlőkkel, harcolj 

a velem harcolókkal. Ragadj paizst és vér
tet, kelj fel segítségemre ! Szegezz dárdát 
ésrekeszdel üldözőim útját. Mondd lelkem
nek : Én vagyok a te segítséged! Szégyen, 
gyalázat érje azokat, akik lelkemet keresik, 
vettessenek hátra és piruljanak, akik vesz
temet koholják. Legyenek , olyanok, mint 
a polyva a szél előtt; az Úrnak angyala 
verdesse,őket! Legyen útjuk sötét, csuszam- 
lós, az Úrnak angyala kergesse őket. Mert 
ok nélkül vetették elém titkon vont háló
jukat és ok _ nélkül ástak vermet az ón 
lelkemnek. Érje őket romlás váratlanul, 
fogja meg hálójuk, amelyet kivetettek, 
essenek bele a veszedelembe. Az én lelkem 
pedig vigad majd az Úrban, örvendez az 
Úr szabadításában 1 (Zs. 35). Mert nem 
mondok le a győzelem édes reményéről.
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Most vereséget adtál ugyan Uram, de 
tudom, csak azért, hogy még nagyobb ki
tartásra, még hősiesebb küzdelemre buzdits 
engemet. Ezért nem csüggedek, de sőt még 
nagyobb hizodalommal ismerem el, hogy 
nálad nélkül sem megállani. sem győzni 
nem tudok. Kérlek tehát Uram, maradj 
velem! Ámen.

Sebesült imája.
Uram, az égig ér a te kegyelmességed és 

a te hűséged a felhőkig! A harcok forgata
gában ezer halál leselkedett reám és te 
megtartottad az én életemet. Mig mellettem 
bajtársaim el is hullottak, addig engem 
kegyelmesen kimentett a te jóságod. Most 
érzem csak igazán, milyen nagy áldás az 
élet, milyen édes a reménység, hogy 
kedveseimet még e földi életben is szere
tettel ölelhetem. A harcok viharában sebet 
ütött rajtam a küzdelem. Ha fáj is a seb, 
enyhíti fájdalmát az a tudat, hogy hazám 
szabadságáért és boldogságáért küzdve 
kaptam azt. Ha beteg vagyok is, vigasztal 
szent hitem, hogy te meggyógyítasz enge
met, visszaadod ismét erőmet, egészségemet, 
hogy tovább folytathassam munkáimat e 
földön. Uram, míg a betegség terheit kell
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hordoznom, adj nekem türelmet, adj erőt, 
hogy zúgolódás nélkül viselhessem el az én 
keresztemet. Kegyelmes Isten, nyomorúsá
gomban ne hagyj el engemet, hanem 
mutasd meg hozzám való irgalmasságodat 
a Jézus Krisztus érdeméért! Ámen!

Betegágyon.
1. A beteg panasza.

Fekszem betegágyon__ óh, már olyan
régen! Ablakomon át a nyugvó napot 
nézem. Nem tudok mozdulni, olyan fáradt 
vagyok . . . Ujjamon számlálok minden 
órát, napot.

Ágyamban oly rémes gondolatok járnak, 
Fel-felriasztanak káprázatos árnyak. Iste
nem, Istenem, mikor kelhetek fel ? Jösz-e 
már, te drága, rózsapiros reggel?

Minden tagom sajog, gyötrődöm, kín
lódom, Puha párnám nyomja testem 
szörnyű módon, Szeretnék felkelni s moz
dulni sem bírok! Nyomorékká tettek a 
sorvasztó kínok.

Megnehezült kezed, erős Isten, rajtam, 
Lelkem fájdalmában panaszra nyíl ajkam: 
Emlékezz meg rólam, tekints rám szemed
del, Oh Uram, éltemet te adtad, te vedd e l!
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2. A beteg vigasza.
Rózsás hajnalt hoztál te a sötét éjre, 

üdítő harmatot virágra, levélre, Háladalát 
zengi a légben a madár, Nekem is, beteg
nek, vigasztalást adál.

Borongó lelkemben újra hajnal támad, 
Harmatcseppre leltem szent igédben, nálad. 
Betegágyamból is háladalom zengem: 
Tudom, hogy te szeretsz, bárha sujtolsz 
engem I

Te vagy jó Istenem, ki engem meg
gyógyít, Kit megsebesítesz, adsz is annak 
gyógyírt; Te védesz meg engem s nem 
ér veszedelem, E boldog tudatban viga
szomat lelem ! (Pálmai L.)

Halálos sebesüléskor.
Istenem, Atyám, súlyos sebet kaptam, 

amely talán halálomat készíti elő. Nem 
tudom, egyedül csak te tudhatod, édes 
Istenem, megmarad-e még földi életem, vagy 
el kell mennem hozzád a nagy ítéletre t 
Bármint határozol felőlem, megnyugszom 
szent végezéseden. Azt mondom Jézusom
mal : Ha lehetséges, múljék el tőlem, a keserű 
pohár, mindazáltal ne úgy legyen, amint én 
akarom, hanem amint te akarod, mennyei 
Atyám! Csak azt kérem tőled édes Istenem,
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irgalmazzál nekem szegény bűnös ember
nek. Ne emlékezzél meg gyarlóságaimról, 
hanem a te örök jóságoddal ítélj meg 
engemet. Kedveseimről se feledkezzél meg, 
ón jó Istenem. Súlyos keresztemet az 
teszi igazán nehézzé, hogy szeretteimtől 
búcsút sem vehetek. A te Szentlelked 
vigasztalását küldd el hozzájuk, óh Isten. 
Engem pedig részeltess csendes kimúlás 
nyugalmában és az örök élet boldogságá
ban, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.

Bűnbánat.
Irgalom Istene, mennyei Atyám, mély

séges megalázkodással borulok le szent 
színed előtt, midőn most az én bűneimről 
emlékezem. Meri vétettem ellened és nem 
vagyok méltó, hogy gyermekednek mondjanak! 
Ifjúságom napjaitól kezdve mind ez ideig 
sokat vétettem szent törvényed ellen. Át
hágtam parancsolataidat, nem követtem 
intéseidet, háládatlan voltam jóságodért, 
zúgolódtam szent végzéseid ellen, szere
tetlen voltam azokkal szemben, akik en
gem szerettek. Gyarlóságaim terhe lever 
engem a földnek porába és én félve eme
lem fel hozzád imádságom szavát: bocsáss 
meg énnekem, Uram! De megbátorít engem
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a te biztatásod: Hívj engemet segítségül 
a nyomorúság idején és megszabadítalak té
ged és te dicsőítesz engemet! Bűneim ter
hétől te szabadíts meg engem, édes Iste
nem. Bevallom, én nem vagyok érdemes, 
hogy lenyúlj utánam és felemelj engemet, 
de a Jézus Krisztus érdemére támasz
kodva kérlek, nyújts nekem kegyelmet, 
adj bocsánatot vétkeimre, adj megnyug
vást szívemnek. Sőt még többet kérek te
tőled, könyörületnek áldott Istene, azt, 
hogy adj erőt bűneimnek nemcsak meg
bánására, hanem elhagyására is, hogy meg
tisztult szívvel és megerősödött lélekkel 
magasztalhassam a te irgalmasságodat. 
Hallgass meg engem Uram, a Jézus Krisz
tusért ! Ámen.

Haldokló katona felett.
Nagy Isten, életnek és halálnak Istene, 

megilletődött szívvel állok meg e szegény 
szenvedő bajtársunk mellett, akit halálra 
sebzett a harc vihara. Szeretteitől távol 
vivődik utolsó ellenségével, a halállal. Mi, 
akiket még életben hagyott a te kegyelmed, 
őszinte részvéttel álljuk körül bajtársunkat. 
Nem tudunk rajta segíteni, mert nincs 
erőnk, hogy visszatarthassuk azt, akit te,
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Uram, magadhoz szólítasz. De nem is 
akarjuk őt visszatartani. Szemünkben 
könnyekkel, szivünkben szorongó fájda
lommal ugyan, de elbocsájtjuk őt tehozzád, 
mennyei Atyánkhoz. De kérünk, tedd ki
múlását könnyűvé. Parancsolj a szenvedés 
angyalának, hogy távozzék el tőle. A test 
aludjon el csendesen, békességgel, a hozzád 
tért lelket pedig fogadja örök irgalmas
ságod, hogy földi küzdelmeinek jutalmául 
elnyerhesse az örök életnek ama koronáját, 
amelyet megígértél és meg is adsz a ben
ned hívőknek, a te örök jóságod szerint, a 
Jézus Krisztusért! Ámen.

Bajtárs temetésén.
Mindenható Isten, meghatva álljuk kö

rül ezt a sírt, melyben bajtársunk alussza 
majd álmait. Szerettei helyett mi mon
dunk neki Isten hozzádot, mi siratjuk el, 
mi kérünk áldást hamvaira. A kötelesség 
és a becsület mezején ontotta vérét hazá
jának és tűzhelyének nyugalmáért, övéi
nek, mindnyájunknak békességéért. Le
gyen a te áldásod küzdelmein, legyen 
áldásod emlékezetén! A harcban megfá
radt testnek őrizd meg e földben csendes 
nyugodalmát, a hozzád szállt léleknek
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add meg örök boldogságát! Az otthon 
kesergő családnak (s szülőknek, hitves
nek, testvéreknek, gyermekeknek), a jó- 
barátoknak és tisztelőknek küldd el vi
gasztalásodnak békességét. Velünk pedig 
mindnyájunkkal maradjon ,továbbra is a 
te megtartó kegyelmed az Űr Jézus Krisz
tusban ! Ámen.

Temetési ének.
Már elmegyek az örömbe, Paradicsom

nak kertjébe, A boldogultak helyébe.
Életemet elvégeztem, Pályámat köny- 

nyel öntöztem, Keresztemet már letettem.
Megnyertem az Úr irgalmát, Elvettem 

hitem jutalmát, Én lelkemnek nyugo
dalmát.

Testem nyugszik föld ölében, Lelkem 
az Isten kezében, Vagyok édes remény
ségben :

A sírból majd feltámadok, Dicsőbb 
életre virradok, S lelki vígsággal vigadok.

Kórházban.
Mindenható Isten, segedelemnek és 

könyörületnek örök kútforrása, hozzád 
száll fohászom, hallgass meg engemet.
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Milyen szomorú és mégis milyen vigasz
taló dolog itt lennem a szenvedések és a 
könyörület e megható otthonában. Szo
morú, mert el kivágyakozom a munka meze
jére, családom körébe, kedveseimhez, de 
ágyhoz szegezett a betegség és a nyomo
rúság. De vigasztal és megnyugtat a ta
pasztalás, hogy emberbaráti részvét vesz 
körül, testvéri szeretet igyekszik könnyí
teni, nyomorúságomat Hálát adok neked, 
Uram a jóságért, az ápoló szeretőiért, 
mely a szenvedés e házában engem is 
körülvesz. Kérlek Uram, ha meglátogattál 
is, de ne hagyj el engemet. Add vissza 
erőmet, egészségemet. Nyújts nekem és 
szenvedő embertársaimnak gyógyulást. 
Mutasd meg nekünk mindnyájunknak a 
te szabadításod kedves örömét. Küldd el 
hozzánk a te szent Fiadat, hadd tegye 
ránk kezét és hadd mondja nekünk: 
Akarom, gyógyulj meg ! Vedd fel a te ágyadat 
és já r j! Isten, jó Atyám, hallgass meg és 
segíts meg engem! Ámen.

Bénaságban.
Szavamat Istenhez emelem és kiáltok, 

szavamat Istenhez emelem, hogy figyelmezzen 
reám. Nyomorúságom idején az Urat keresem,
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kezem, feltartom, lelkem nem akar vigasztalást 
bevenni. Istenről emlékezem és sóhajtok, róla 
gondolkodom, de elepedt az én lelkem. (Zs. 77.) 
Tagjaim épségét elveszítettem, csonka, béna 
lettem, elnyomorodtam. Milyen szomorú 
lesz így nekem az élet I Míg mások vígan 
örvendezhetnek tagjaik épségének s zavar
talanul végezhetik munkájukat, addig 
én nyomorultan, csonkán búslakodom majd 
az örvendezők között. Te vagy az én vi
gasztalásom, örök Isten ! Egyedül te nyújt
hatsz nekem kárpótlást kedveseim hozzám 
való szeretetében, embertársaim kímélő rész
vétében. Ne engedd, hogy bénaságom és 
csonkaságom boldogtalanságba taszítson 
engemet. Ne engedd, hogy az épek meg
szégyenítsenek engemet, mert nyomorú
ságom a kötelesség mezején, a haza és az 
emberiség legszentebb jogainak védelme- 
zése közben szakadt én reám. Te pedig ne 
hagyj el engemet, légy az én erőm, életem, 
mindenem, óh Isten ! Ámen.

Felgyógyuláskor.
Tisztelünk téged, óh Isten, tisztelünk! 

Neved közel van, hirdetik csodatetteid ! (Zs. 75)- 
Magasztalással emlékezem meg a te szaba. 
dításodról és segedelmedről, amelyet irán-

■mhtti
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tam tanúsítottál. Nélküled el is veszhettem 
volna, ha te meg nem segítettél volna, 
most nem áldhatnám víg örömmel a te 
irgalmasságodat. Leborulok azért szent 
neved imádására most, midőn felgyógyulva, 
egészségem birtokában ismét felvehetem a 
kötelességek szent terheit. Mindenható 
Isten, bizony megismertem a betegágy 
sóhajai között, hogy egyedül nálad van a 
balzsam minden sebre, nálad a gyógyítás 
bölcsesége és kegyelme, a te lelked indítja 
orvosainkat és ápolóinkat részvétre s ember
baráti segítő készségre. Légy áldott Uram 
mindazért, amit velem betegségem alatt a 
szeretet szent nevében cselekedtek. Légy 
áldva, hogy meghallgattál és megsegítettél 
engemet. Maradj velem ezután is mind
örökké s minden utamon kisérjen a te 
szerelmed. Ámen.

Fogságban.
Ellenség kezébe adtál Uram, fogoly 

vagyok. Eleped az én lelkem énbennem, 
mert szabadság nélkül oly nehéz az élet. 
Eleped az én lelkem kedveseim, bajtársaim, 
édes hazám, nemzetem, szülőföldem utáp. 
Szomorúan sóhajtoz az én lelkem: Én 
Istenem, én Istenem miért hagytál el engemet!!



Meddig fordulsz el tőlem, Uram, mikor 
nyújtasz nekem szabadulást? Ne feledkez
zél meg rólam, Istenem, jöjj el hamar, 
vezess vissza enyéim közé, mutasd meg 
nekem a te kegyelmedet és a te szaladításo- 
dat add meg énnekem! Tudom, hogy gond
viselő jóságod az egész föld kerekségére 
kiterjed, tudom, hogy itt is a te oltalmad 
alatt állok, tudom, hogy az én ellenségeim 
közt is bátorsággal élek, amig a te kezed 
meg nem vonod tőlem : de mégis vágyódik 
a lelkem otthonom és enyéim után, ne 
hagyj itt elvesznem, vigyél ismét haza, 
add meg nékem a szabadulás örömét! 
Uram, Istenem, kelj fel, ne vesztegelj, ne 
hallgass és ne nyugodjál, hanem vezess haza 
engem 1 Ámen.

Ima a békességért.
Békesség Istene, örökkévaló Atyánk, 

nagy keserűséggel panaszkodunk előtted, 
mert eltávozott tőlünk a békesség. Nincsen 
nyugodalmunk, harc, háború öldöklése, 
gyásza, fájdalma és keserűsége búsítja 
szívünket. Nincsen boldogságunk, nincsen 
tiszta örömünk. Hozzád folyamodunk azért 
Uram, hogy amit tőlünk az emberi gyarló
ságok és indulatok árja elsodort, te add
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azt vissza nekünk. Seregeit Istene, állíts 
helyre minket: világoltasd a te orcádat, hogy 
megszabaduljunk! (Zs. 80). Buzdítsd egyet
értésre a népeket, ébreszd fel a testvér
szeretet megértő lelkét a viaskodó nem
zetekben, adj bölcseséget a népek feje
delmeinek és vezéreinek, hogy egymás
sal megbékéljenek s szép egyetértésben 
munkálják az emberiség boldogságát. Elé
geld meg Uram köztünk a háborúk rémes 
küzdelmeit, vess véget a viaskodásoknak, 
derítsd fel ránk ismét a szelíd béke ragyogó 
napját s ne engedd, hogy elhomályosuljon. 
Mondd nekünk, mondd az egész világnak, 
U ram : Békesség nektek! És lesz békessé
günk a te nagy neved dicsőségére. Ámen.

Háború után.
Az Urnák kegyelmességét hadd énekeljem 

örökké! Nemzetségről nemzetségre hirdetem a 
te hűséges voltodat, én Istenem! (Zs. 89.) 
Meghallgattál, megmentettél, ezer veszély
ből kiragadtál engem s mostan immár 
egyesülhetek azokkal, akik epedve sóhaj
toztak utánam, egyesülhetek az ón ked
veseimmel, akik után oly nasyon vágya
koztam. Jöjjetek el, örvendezzünk az Úrnak, 
vígadozzunk a mi szábadításunk kösziklájá-
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neki zengedezésekkel. Mert nagy Isten az 
Úr! (Zs. 95.) Benned bíztunk Uram s nem 
szégyenültünk meg, tőled várjuk a szebb, 
a boldogabb jövőt s bizonyosan betöltőd 
várakozásunkat. Add, Uram, hogy har
cunk, küzdelmünk, keresztviselésünk ne 
lett légyen hiábavaló. Add, hogy a kese
rűségekben kicsordult vér és könny min
den egyes cseppje üdítő harmattá váljék 
a nemzet boldogságának reményvirágain. 
Add, hogy a megkeseredettek vigasztaló- 
dást, az elesettek nyugalmat, a hazatérők 
igaz boldogságot találjanak a te végtelen 
kegyelmedből a Jézus Krisztus érdeméért. 
Ámen.

Hazafias versek.
Nemzeti dal.

Talpra magyar, hí a haza! Itt az idő, 
most vagy soha! Rabok legyünk vagy 
szabadok! Ez a kérdés, válasszatok! Á 
magyarok istenére esküszünk, Esküszünk, 
hogy rabok tovább nem leszünk.

Rabok voltunk mostanáig, Kárhozottak 
ősapáink, Kik szabadon éltek, haltak, 
Szolgaföldben nem nyughatnak. Á magya
rok istenére esküszünk, stb.

Sehonnai bitang ember, Ki most, ha
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kell, halni nem mer, Kinek drágább rongy 
élete, Mint a haza becsülete. A magyarok 
istenére esküszünk, stb.

Fényesebb a láncnál a kard, Jobban 
ékesíti a kart, És mi mégis láncot hord- 
tunk! Ide veled, régi kardunk ! A magya
rok istenére esküszünk, stb.

A magyar név megint szép lesz, Méltó 
régi nagy híréhez; Mit rákentek a száza
dok, Lemossuk a gyalázatot! A magyarok 
istenére esküszünk, stb.

Hol sírjaink domborulnak, Unokáink 
leborulnak És áldó imádság mellett 
Mondják el szent neveinket. A magyarok 
istenére esküszünk . . . .

Himnusz.
Isten áldd meg a magyart Jó kedvvel, 

bőséggel! Nyújts feléje védő kart, Ha 
küzd ellenséggel; Balsors akit régen tép, 
Hozz rá víg esztendőt; Megbűnhődte 
már„e nép A múltat s jövendőt.

Őseinket felhozád Kárpát szent bér- 
czére, Általad nyert szép hazát Bende- 
guznak vére. S merre zúgnak habjai 
Tiszának, Dunának, Árpád hős magzatjai 
Felvirágozának.

Értünk Kunság mezein Ért kalászt 
lengettél; Tokaj szőllő vesszein Nektárt
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csepegtettél; Zászlónk gyakran plántálod 
Vad török sáncára S nyögte Mátyás bús 
hadát Bécsnek büszke vára.

H a jh ! de bűneink miatt Gyűlt harag 
kebledben S elsújtád villámidat Dörgő 
fellegidben; Most rabló mongol nyilát 
Zúgattad felettünk, Majd töröktől rabigát 
Váilainkra vettünk.

Hányszor zengett ajkain Ozmán vad 
népének Vert hadunk csonthalmain Győ- 
zedelmi ének I Hányszor támadt tenfiad 
Szép hazám kebledre, S lettél magzatod 
miatt Magzatod hamvvedre!

Bújt az üldözött, s felé Kard nyúlt 
barlangjában, Szerte nézett s nem leié 
Honját a hazában ; Bérezre hág és völgybe 
száll, Bú s kétség mellette, Vérözön 
lábainál S lángtenger felette.

Vár állott: most kőhalom; Kedv s 
öröm röpköttek: Halálhörgés, siralom 
Zajlik most helyettek. S a szabadság 
nem virul A holtak véréből, Kínzó rab
ság könnye hull Árvánk hő szeméből.

Szánd meg, Isten, a magyart, Kit 
vészek hányának, Nyújts feléje védő kart 
Tengerén kínjának; Balsors akit régen 
tép, Hozz rá víg esztendőt; Megbűn- 
hődte már e nép A múltat s jövendőt.

{Kölcsey Ferenci.)



Szózat.

Hazádnak rendületlenül. Légy híve, óh 
magyar! Bölcsőd az s majdan sírod is, 
Mely ápol s eltakar.

A nagy világon e kívül Nincsen szá
modra hely; Áldjon vagy verjen sors 
keze: Itt élned, halnod kell.

Ez a föld, melyen annyiszor Apáid 
vére folyt; Ez, melyhez minden szent 
nevet Egy ezredév csatolt.

Itt küzdtenek honért a hős Árpádnak 
hadai; Itt törtek össze rabigát Hunyad- 
nak karjai.

Szabadság! itten hordozák Véres 
zászlóidat, S elhulltanak legjobbjaink 
A hosszú harc alatt.

És annyi balszerencse közt, Oly sok 
viszály ,után, Megfogyva bár, de törve 
nem, Él nemzet e hazán.

S népek hazája, nagy világ! Hozzád 
bátran kiált: „Égy ezredéves szenvedés 
Kér éltet vagy halált!"

Az nem lehet, hogy annyi szív Hiába 
onta vért, S keservben annyi hű kebel 
Szakadt meg a honért.

Az nem lehet, hogy ész, erő És oly 
szent akarat Hiába sorvadozzanak Egy 
átoksúly alatt.
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Még jönni kell, még jönni fog Egy jobb 
kor, mely után Buzgó imádság epedez 
Százezrek ajakán.

Vagy jönni fog, ha jönni kell A nagy
szerű halál, Hol a temetkezés felett Egy 
ország vérben áll.

S a sírt, hol nemzet sülyed el, Népek 
veszik körül, S az ember millióinak 
Szemében gyászköny ül.

Légy híve rendületlenül Hazádnak, 
óh magyar! Ez éltetőd s ha elbukál, 
Hantjával ez takar.

A nagy világon e kivül Nincsen szá
modra hely ; Áldjon vagy verjen sors 
keze, Itt élned, halnod kell!

(Vörösmarty Mihály)

Királyért, hazáért.
Isten, trónod zsámolyánál Leborulva 

esdünk, A királyért s a hazáért Száll 
imánk és eskünk. A magyarok Istené
nek Büszkén zengjen eskü, ének: Él 
magyar, ős Buda áll, Éljen a hon s a 
király!

Szent vagy István koronája Ezredév
től fényes; Int királyunk s új dicsőség 
Forr a régi fényhez! Legyen pajzsod az 
igazság, Széked a jog, a szabadság: Él
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magyar, ős Buda áll, Éljen a hon s a
király!

Béke napján s harc tüzóben Drága 
nekünk élted, Nem fajult el a magyar faj 
A honért ég s érted. Honfihűsóg szép csil
lagja Messze földön ragyogtatja: Él ma
gyar, ős Buda áll, Éljen a hon s a király !

Fel magyar, fel a királyért S a hazáért, 
mind fel; „Életet s vért\“ riadozzuk Egy 
szájjal, egy, szívvel! Millióknak egy, a 
vágyunk, Óhajtásunk, imádságunk: Élj 
magyar, ős Buda állj, Éljen a hon s a 
király! (Síntha E.)

Csatadal.
Trombita harsog, dob pereg, Kész a 

csatára a sereg. Süvít a golyó, cseng a 
kard, Ez lelkesíti a m agyart! Élőre!

Föl a zászlóval magasra Egész világ 
hadd láthassa. Hadd lássák és hadd ol
vassák. Rajta szent szó van: szabadság! 
Előre!

Aki magyar, aki vitéz, Az ellenség
gel szembe,, néz. Mindjárt vitéz, mihelyt 
magyar; Ő s az Isten egyet akar. Előre !

Véres a föld lábam alatt. Lelőtték a 
pajtásomat. Én se leszek rosszabb nála, 
Berohanok a halálba. Előre!
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Ha lehull a két kezünk is, Ha mind
nyájan ott veszünk is, Hogyha el kell 
veszni, nosza Mi vesszünk el, ne a haza ! 
Előre !

(Peiőfi Sándor.)

tyjc^oGT)






