Az őrangyal levele
Őrangyali Hivatal
Kérvényosztály
Január 22.,
Andrew Langdon szénkereskedő úrnak
Buffalo, New York
Ezennel van szerencsém értesíteni, hogy a legutóbbi jótékony és áldozatkész tette az „Emberiség cselekedeteinek aranykönyvé”-be külön lapra jegyeztetett fel. Legyen
szabad figyelmét arra is felhívnom, hogy ez a kitüntetés
nemcsak rendkívüli, hanem valósággal precedens nélkül
való. Ami mármost a f. évi január 19-ével záródó hétre vonatkozó imádságait illeti, van szerencsém a következőkről értesíteni:
1. Az idő további lehűlésére vonatkozó kérése, mely
lehűlés a szén árának további emelkedését vonja maga
után. Meghallgatva.
2. A munkanélküliség növekedésére vonatkozó kérése, melynek következtében a munkabérek további tíz
százalékkal volnának csökkenthetők. Meghallgatva.
3. Kérése, hogy büntettessék meg azt az ember (valamint családját), aki Rochensterben konkurens szénkiskereskedést nyitott. Meghallgatva. A következő módon nyer
kiegyenlítést: diftéria, két eset (az egyik halálos); vörheny,
egy eset (szövődmény: középfülgyulladás, siketség).
Megjegyzés. A rochensteri szénkereskedés egy New
York-i bányavállalathoz tartozik, ezért méltányosabb lenne közvetlenül ennek megbüntetéséért imádkozni.
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4. Ama kérését illetően, miszerint az ördög vigye el
a munkáért vagy egyéb segítségért könyörgő s önt ezzel
zaklató nagyszámú látogatóját, egyelőre nem döntöttünk, s azt tüzetesebb vizsgálat tárgyává tesszük. Ezen
imádság ugyanis ellentmondásban áll egy másik, ugyanarról a napról keltezett imádsággal, amelyről az alábbiakban lesz szó.
5. Kérése egy szomszédja erőszakos halálát illetően,
aki megdobta az ön macskáját, amidőn az a szomszéd
ablaka alatt nyávogott. Egyelőre nem döntöttünk, a kérést tüzetesebb vizsgálat tárgyává tesszük. Ezen imádság ugyanis ellentmondásban áll egy másik, ugyanarról
a napról keltezett imádsággal, amelyről az alábbiakban
lesz szó.
6. Kérése a nyereség növekekedését illetően. A hasznot, amely az elmúlt év decemberében 22 230 dollárra rúgott, a f. év januárjában 45 000 dollárra óhajtaná növelni,
ami „vágyai netovábbja lenne”. Meghallgatva, az utóbbi
megjegyzés figyelmen kívül hagyásával.
7. Jámbor óhajtása, hogy ciklon pusztítsa el az ÉszakPennsylvaniai Szénbányászati Társaság valamennyi bányáját.
Megjegyzés. Ciklonok, a téli szezonra való tekintettel,
jelenleg nem állnak rendelkezésünkre. Az adott körülmények közt ezt az elemi csapást sikerrel helyettesíthetné
egy bányalégrobbanás; amennyiben a csere ellen nincs
kifogása, erről külön imádságot kéretik beadni.
Ezzel befejeztük azon imádságainak felsorolását,
amelyek a nálunk szokásos osztályozás szerint a szív
titkos óhajainak sorába tartoznak. Bizonyos okokból,
amelyek véleményünk szerint nem szorulnak bővebb
részletezésre, az ebbe a csoportba tartozó imádságokat
mindig elsődlegesen vesszük figyelembe. A fent jelzett

időszakban elhangzott többi imádsága a fennhangon elmondott imák csoportjába tartozik. Ide sorolandók mindazon imádságok, amelyek templomban, gyülekezeti ájtatosságon avagy otthon, a család körében hangzanak el.
Áttérünk ezek részletes felsorolására:
1. Könyörgése, hogy a Mindenható véghetetlen jóságában küldjön meleget a szegénynek és a ruhátlannak.
Megtagadva. Templomban hangzott el. Ellentmondásban
áll a szív titkos óhajai közt 1. sorszám alatt szereplő könyörgéssel. Hivatalunk állandó gyakorlatának értelmében
a szív titkos óhajai – egyébként azonos körülmények mellett – előbbrevalók a fennhangon elmondott imáknál.
2. Könyörgés, hogy az Úr adjon jobb életkörülményeket „a munka elcsigázott fiainak, kiknek fáradhatatlan
és kimerítő erőfeszítései biztosítják a szerencsésebb
halandók részére az élet örömeit és kényelmeit. Éppen
ezért e szerencsés halandókra hárul ama szent kötelesség, hogy gyengébb testvéreiket megóvják a mohóság
és zsugoriság kísértéseitől”. Megtagadva. Gyülekezeti
ájtatosságon hangzott el. Ellentétben áll a szív 2. számú
titkos óhajával.
3. Könyörgés az Úr áldásáért mindazokra, akik az ön
érdekei ellen cselekszenek, mind pedig azoknak családjára. Megtagadva. Gyülekezeti ájtatosságon hangzott el.
Ellentmondásban áll a szív 3. számú titkos óhajával.
4. Könyörgés: „Ne add, istenem, hogy csak egyetlen lélek is elvesszen a mi szavunknak avagy cselekedetünknek
okából”. Családi körben tartott ájtatosságon hangzott el.
Pontosan tizenöt perccel a szív 4. számú titkos óhaja előtt
érkezett be hozzánk s ez utóbbival súlyos ellentmondásban áll. Szíveskedjék mérlegelni, melyik értendő komolyan a két imádság közül, s kérjük mihamarabbi szíves
értesítését.
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