16. Adventi ima.
Örökké,'aló Islen. gondviselő jó AI)'ánk I
Gyermeki allizallal nyitjuk imára ajkunkut ebben az ünnepi órában. Leborulunk előlled. hogy magunkba szállva felemelkedhessünk a Jelek szárnyain Tehozzád . Halk szavakkal
rebegjük imáinkal. hogyannál inkább meghalljuk 8 Te hangodal szi\'ünknek minden dobbanásában . Elfáradt és roskadozó
leslel hozlunk magunkkal. hogy ill magunkhoz térjünk s Teben.
ned biz6. imádságos lélekkel lávozzunk a reánk bizol! mun·
kák. kötelességek elvégzésére. Ou kinn 8Z életben annyiszor
elfog minkel a kétségbeesés s ft gyöngeség vesz erőt rajtunk.
lU ft Te szent házadban megerősödünk es a bizakodás melegiti fel elhidegült érzéseinket. Ebben a tudatban állunk most is
eIdtted jó Atyánk s háládatos lélekkel köszönjük Neked. hogy
munkáink után egy szent pihenöre, egy boldog ujjaszületésre
szenl házadba feljöhellünk. Eljöttünk imádkozni s imáinkbsn
bűneinkel megbanni. Eljöttünk. meri a próféta szava beledob·
bant II szivünkbe : _Térjetek meg l" Tudjuk Atyánk. hOI(Y ez
is ft Te műved. a Te jóságodnak a jele. Te azt akarod. hogy
tisztuljunk meg. hiszen oly sokszor vétkezünk; laláljunk meg
Téged. meri oly sokszor tévelygünk; hogy a sZNetel parancsa
legyen irányitónk. mert hiszen oly sokszor vezel ft gyülölség.
Úh köszönjlik jó Atránk meg nem szúnó gondviselésed. amelrIyel a bun uljairól ft tisztaság ösvénye felé vezhelsz minke!.
Ime! lelki szemeink elöli már tündöklik a karecsony az ó korszakalkotó törtenetével s mi megis sötétsegben bujdosók lennenk I'l trUük azt ft szellemet. amely az uj vilag megteremlóje
fl mi mégis ellene cselekednénk ? l trezzük azl a szereletet is.
amely dicsfénnyel sugározza be az egyszerü bölcsöl ... Óh. mi
oly sokat tudunk. látunk és érezü nk s megis lelkileg mily szel!:t'nyek "aIn'unk, ha a karácsonyi evangelium tükreben nezzük
me" magunka!. Tudjuk ezl AI)'ánk s azert tartunk adven Ie!.
S hogy ez ne leg)'en hiliba. hogy elhagyhassuk a regi bunh~ uttlkaL n Te segilségedel kt.'rjük fl mi jó igyekezelünkre.
Aldj meg Atyánk ti megll-rés vágyával s II megbocsálM szenl
biz/lkodthlt\al Töltsd be a szivünkel igaz szerelett.,I. lelkünket
eros hillel. hogy legnflgyobb ltldasaidnak bitlokliban tehessünk
8 ft mi ml'ylérésünk, megjavulósunk leljes t'S áldúíl09 lehessen.

ti1

ÓIt ké5zits elé minket Atyánk a nagy ünnepre, hogy hiába ne
lobogjon aszerelel szenllüze, htmem mos! elókészülven, akkor
betöltessü nk általa. Tanils meg azer! ószinlesegre, igazmondásra.
hogy e!ólted ne laktltg8ssuk hibáinkat. hanem megvalljuk 8Zokal és megbánjuk. eképpen kötelez\'e el m8gunkal arra. hogy
mi az .. clközditell menn)'ország--nak lakói kivónunk lenni.
Szent riad. 8Z Úr Jezus ne\ében kerünk. hallgass meg. Ámen.
NCJ91J 5cindor.

3Z~kch'd('rul
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17. Imá dság.
(llu""tt elötti q",lIrntlPQkon).

Rcmcnykedö szívvel. dc aggódö lélekkel közelitünk feled.
óh végtelen jóságu lsten, szereló Atyánk! akinek céljait meg·
fogni. úla it belátni s akaratá! megismerni gyönge a mi rö\"id
látásu érlelmünk. Aggaszt az a gondolat. hogy v8jjon méliók
va~yunk.e Jezushoz, 8kile ezekben 8 napokban emlékezünk,
aki ft szenvedések cs megpróbáliatások napjaiban a gyermeki
bizalom megnyuglató erzésével imádkozol! hozzád: aki a kisértések sőlé t óráiban is me~tElftotta hitéi, bizaimát és az emberekhez való j ó aksralál? Birunk-e avval a lelki eróvel. amely
öt fólülemelie e földi Iéi sőtél bizonytalanságain s avval az
"ber vigyázallal. amellyel ft kisérlé!>ek minden oslromá08k ellene ludoll állani" Bizony pirul\'8 kell gondolnunk mellelle önmtlKunkta, akik a hi\, a lelki eró es éber vigyázat helyeit h8szonta lan külsőségekben keressük a lélek békejél, s 8zert oz
elsó csapós lesuj!, az elso megpróbáltalás hiletlcnne tesz s 8
kiscrlések első ostromának behódolunk. De Ilggodalmaink közöll mégis reményl ad az a ludai. hogy le 8 gyönge knek. 8
kic!I;nyeknek és a tcvel)'gőknck is Islene vag)'; hogy del ruk8d 011. ahol a Ic tercmló szavad me~szóI61: hogy \'ilti.goS8ólf
hímad ott, ahol (I le bölcseséged szórja sugar/lii: áldiis árad
oda. ahov{l elérnek (I le kfuj8id: s bt>kt' és n\"uyalom költözik
oda. ahol le lerjcszlcd szét 8ty8; szárnyaidal.
Ez a hit új erőforrássá \"áHozik a mi Iclktinkb(' n s uzerl
1('~ve n búr 900ld és lövises ti reánk váro úl s kc,eru ti pohlir.
melvl.'! illeK ke1\ innunk; leg y~n kt'le-s l'S bizon)'ltllun IIZ hlt'H'1
r"ldj(' , hovn !'ljutIli iKyt'kszOnk: d!· hll It' jó AlyAnk r velünk
V"~y, nkkor könnyu és ijyi)nyöruH('~WS le8z tlZ iUlI. rnt'lyd hor-

doznunk kell. a bizonytalan útak megvilágosodnak II a méllollanshg töviskoszoruja óltal okozol! sebek nem fájnak ; hanem
ti bizonytalansáliI' bizonyossaggá. II csüggedés elszán' ektlralló
s fl tőprt"ngés minde nt legyőző bálorságSfí vállozik ót ti mi lelklinkben is. INY ingadozás nélkül követhetjük Meslcrünkt.·1.
nem csak akkor, amikor Glllilea virágos mezőin jár, V811:Y 8
!t'n gcrparlon megy cs áhitatos sokasá!! hallglllja beszédeit;
hnnern akkor is és oda. is, amikor szembe száll cllcnséyeivel.
nmikor meglisztilja a tcmplomol. amikor egymagáb8n virraszt
rt GetsemHne keriben s amikor 8 kereszt sulya alall roskadozik.
Oh dics őitsd meg hát 8 te nagy <'födet a mi erötlenségiinkben. hogy mind halóiig hiven megállhassunk e kötelesség
úljlin . Megállhllssunk még akkor is, ha vcr es könny jelöinc
nyomllinkal s keresztlel válltlinkon a GolgollÍttl kisérne 8 háIAtlan sokes61l. Tanits mcg Jézussftl együtt vigyázni es imádkozni. hogy hl' eljön a kisértések nehéz órája. készületlen ne
laláljon. ham'm legyünk felfegyverkezve ti hil. 8Z igazság és a
szerelet paizs/wal. Ne emberi szerzésekben s földi hiábanvalós81lokban keressük üdvösségünk biztositékil!. hanem az erények
szolgálatá ban. a lé lck nemesebb kincseiben. Jézus követésében
és 8 te országod terjesztésében . 1161lgass meg. Ámen.
Vári Alber!

18. Imádság.
(l1\lw;'t dölti \,oSIJrnllpokon)

Tégedet keres lelkünk, jó Atyánk. Istenünk, hogy mos~
amidön az emlékezel fényénél bejárni készülünk azokal a helw·kel. amelyek Jézus földi eletének ulolsó napjait örökilik mell':
hozzu mclló érzelmek és elh61órozások ('bredjenek keblünkben.
Meri a Te küldölIed volt Ú. jó Atyánk. hogy legyen számunkm
"úl. élei és igazság"', hOIlY Ictegye 6zt a 3undamenlurnot'·.
amelyne! mós! senki sem vethel : hogy k6sziklára t~pitsen templomot. melyet az id6k semmifCIc ár6dato el nem sodorhat;
hOllY világoS8ÓgO! gyujlson. melynek fényenél liszlán lóssuk
mell hivalüsunk szenlsé~él. Amiképpen Te küldötted Ol. hogy
benne ('S állola őrőmünkre edd szenl akaratodat, édes alY6i
Iftmi.C8(lidftl . tlzonképpen te fbresz lhcled fel tr mi lelkeinKben
i~ n7.okfl\ ft nemes ér .....clmekel, tisztult ijondolatokflt ~s elhatározásokat. nmel}·ck minket is II Ic jó Il)'crmekl·jddé S II Mester
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iguz követőiv(- lehelnek. Oh. mert Tc vagy jó Atyánk

örök forrás. umclyböl kiapadhatatlanul buwynak

al.

8'1. 6Z

élet urna
élei fátadt

vizei, amelyeknek üditö cseppjei új életet adnak Bl:
vendoreinek. II Iclcrl való ll/Hehe n kimerült és C8üg!l('dcl.Ö lel·
keknek. Te vagy I I vilállo!lsáynak az a véKtelen tengere, amelyből fény derül II mi elelünk homályo!> és bizonytalan utaira.
es Te vagy az örökkön eló cs mindig éber lelkiismere!. amely

fölem el. vagy lesujt, aszerint. aminl halliIliiunk szavortl, vtlHY

e ngedellc ne k va llunk vele szemben .
Aggód ó lé lekkel IckinlUnk reád óh szenl cs igBl: Islcn:
meri fé lünk, hOIlY nem azon az lilon járunk, amelyet ti mi
Meslcrunk mutatott nekünk; hogy 8 szabadsá~ol. mellycl cl
minket mcgsza hadilolt, ismét a Hszo!gaság igájáva~ valtozlolluk.; ho gy az élelnek 8ma tiszta vizei a mi kezűnkben megro mlotlek s amaz égi világosságot a földi homály és felhő zárje
el elö lü nk. Aggódunk. hogy az igaz hil etöltünk elhomályosult,
8 vellás sze ntségel külsöségekben keressük s a "lélekben és
igazságban " való szolgálat helyet! üres küböséRekbcn s látszat
szerint való eletben keressük a lelki békessége!. Ezekben élt
ezek á ltal. mintha mi is _ Jézus ellenséReinek a táborába szegödtünk volna: mintha PeleTTel egyült megtagadluk s Judással
együ lt e lárultuk volna s II farizeusokkal egyült kiáltanók: ~Fe
szitsd meg, fe s zilsd meg öt".
Oszlasd cl a homályt jó Istenünk, amely szemeink elóI
elzárja a z evangélium liszta világosságál. hogy értsük meg miszerint "az ls tenországa nem étel és nem ilal, hanem igazság,
b ékesség és a ~zentlélekben való örömM, Tanits meg az evangeliumi igazságra, hogy .a lélek drágább, hogynem II tes'-,
Vezess el a bba a házba, ahol Mária a MesIer lábaihoz ülve
hellga tje beszédél, hogy mi is a Miobb részt válasszuk" , Tanit5
meg O ereIte sok mindené l lemondani és áldozatot hozni, mint
lelle 8 Z a belhániai nő, aki alabástrom szelencéjének drága
ke ne té i ö ntötte fejére , Tégy minket az é hűséges kövelóivé,
hogy meghallhassuk helybenhagyó itéletél: .Jertek én Atyámnak áld ottai. örökö ljétek ez országot, amely számotokra készilelelt Ei villtIl megalapiláse óla, Meri éhez!em és ennem adtalok ; szomjuhozlam és innom adtalak; jöveVen y voltam és be(ogudlalok enllem ; mezilelen voltam és megruháztatok: bel~~
voltam élj m('wlltlogallalo k; fogoly voltam és eljö Hetek hozzám.
IIall8all8 meg, Ámen .
Vdrl AI~rl
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19. Va súrnap dClelólti ima.
(llúnb'1"n" ;d"~~nl..bnn)

Orok Josow és Tökelelcsség l Ki ös.szesscwe \'agy minden
It.lki w<lZdags6\;nak: kit\padhalatlnn kuUomis8 mindannak. t\nl!
szép. jó l'S illdZ.
\ 'cled. etkil csak 8 liszll:!. .szi\'ück l.ithalntlk meg cgeszen
\ iYHsztHlo es megnyugtató közclsegben. Veled szeretnenk ismCl

Ittlálkozni cs telekben egyesülni mi, pornak gyermekei es gyarlósugnak szütöllej, A Hozzád .va ló közeledés sz!'nl so\'lirgasaval
~.lerelnök Jalni jóságos a tyai arcodnl cs simogató tekintetedet s
mc~fogni \'ezedő

kezedel.

Te közel vagy ft töredelmes szivüekhez; Te eJölled ft bun·
bunalos sziv és alázalos lelek kedves áldozal - igy tanit ja iged.
Te elébe megy hirI karokkal ft büncikel őszintén megbúna tékozló fiaknak, akik ft le a lY8i jóságod édes reményeben közel~dnek Hozzád - igy tanitoUa ezt a le igaz es jó •
fittd. a mi nagy laniló mesterünk.
l ia lehat mi nem adhatunk semmit Neked, akitől van
mindenünk; ha nem adhat juk még azt ft tiszta szivet sem.
amelyet pedig az élettel együ tt a.iimdékoztál nekünk; fogadd,
oh fogadd el tólünk á.ldozatu l bá.f azt. amit egyedül ad ha tunk
Neked. tt töredelmes s.zivet és 8 nemes szándékot.
ts mert Te a tenéked val6 ejand ékoziis é llel is gazda·
göbbá. leszed az ajá.ndékozó szivet: engedd, kérünk. hogy mi
is ma, e hajlékból távozva. II lelek kincseiben gazd agabbak·
ndk érezhessük magunkat es \"f116ban közelebb Hozzád. En~edd. hagyatI' megáldó és me/o:szenlelö jósá.godal innen való
cltávoztisunk ulán is dics6ithessük.
Nem üres ,.Uram, Urtlm~ kiá.ltasokkal. Nem léleknélküJi
szavak ~zengó ercével és pengö cimba lmá\'al~, Nem élettelen
szertartások hideg formeiságeival. Hanem eleIteUes. nCJll lankadó szeretettel irtintad és embertestvéreink iráni: aldozatkesz·
seggel cs önmegtagadóss61. amelyek gazdagitanak a lélek ja·
\aiban: jóbtm \aló álhalalossággal, amdy semmi háborgaHolti.sban el nem tfh'ozik Tőled. mert ~sem melység. sem magassóg. gem jelen\alók és elkövetkezend ök. sem éJel. sem halai
el nem szakilhalják a le szerelmedtől. omely \dn tt !(',lUS Krhoz.IU8Mn-. akin~k ne\'ében esedezünk Hozzod \11 AI)nnk.t'cles
Islenunk I Amen
(!rmu"j Kd .'.!I

•

20. Ima.
Örökkévaló Islen. minden jóknak edóju, minden á.ldásoknak kimerilh~lf:.~len .k91~~ic. mc?" Yei édes Aly~n.k. Ime össze..
gyültünk ~m,e~ l~ lui:lg.mÁ.~'Ók?~~~~.t~ ~!,~ekba. ~~Jél-L-1F
sélledet imadluk ~~ J!cgllségu! hivJuk
nnun\6~ c ~
~Ie"dc~ne,li. k'etdélén. . .
. .
.
.
t\1inl hajdan Izrael flBI ft halanak, a hszlelelnek. ti szent
megihletödésnek érzelmeivel közeledtek ft jeruzsálemi templomhoz. ugy mi is 8 múli dicsöséges hagyományai iráni táplált
kegyeletes erzelmekkel. a pál).-snkhoz való ragaszkodás kiirthatatlan vonzalmával vágyódtunk és jöttünk ebbe a szent
hajlékba.
Óh lé"y áldott. Atyánk, hogy életünknek vezére voltál
idáig s hO!lY minket idevándorlásunkban megsegitellél.
Nagy fi te jóságod, kifogyhalallan szereteted, amelynek
következtében megáldasz minket olysn ajándékokkal, amelyeket elég!!:é megköszönni és mcghálálni sohasem tudunk.
A te végtelen szereteted munkája, hogy testben és lélekben megpihenve, módot cs alkalmat találunk "'il ismét a munkálkodásra, az általad belénk 011011 léleknek művelésére. A te
szent lelked s ugallatát kövellék azok a nagyok, akik áldozatos
szeretetükkel lerakták az ola pot efalakhoz. t.s a te szent lelkednek sugallatál kell, hogy kövessék mindazok, akik eljőnek
ide, hogy saruikat megoldva alázzák meg magukat a le nagysáRod elötl. amely az emberbe ollolla a tudásnak és o megismerésnek forró vágyakozását.
Mérhetetlen a tudás birodalma s mégis a legmélyebb és
a legterjedelmesebb tudomány is milyen kicsiny és sekélyes
tókeletE'sscgedhez viszonyit va. Sokféle lehet oz ismeretnek tárgya,
mint a fűszál 8 mezőkön és a levél a fáknak ágain. De minden megismen~s befejezetlen anélkül. ha Tégedet meg nem foghatunk minden tudásnak és bölcsességnek vége- és forrása.
Ezért törekszünk, czért igyekszünk megismerni Téged, Atyánk,
ezért okerunk veled minél gyakrabban találkozni, Veled minél
lobbszór szembekerülni nemcsek e templomban, ahol imádkozunk, hanem akkor is, amikor a tudásnak fájáró] szakitva, ismereteinket gyarapitjuk.

~_.-
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hi"<.ItÓs tt P<ih.<l_ dmehet nekunk
~ttÍkU':;'LÜI jullalttiJ Ilhul d mindennaplsdS- k.irt-búl kibunlllkuz\ a", f'i.'ydmunkel eg.:-szen Retid. d lelkiekre. ~'l. sz.dlcmiekrc
rllrdilhaljuk. ~ekunk jobb'a.lkalmunk ..-an. mini sok rntl.S emberSzent cs

md,i:d:;.Zlo",

l.ir.sunknak dua.

hQi"\

fl

01\'8n

kincseket szerezzünk.

dmeh<.'k

orokkeH,lok

Legyen éld.:>1I szenl ne\"~ ezerl is. mennyei l.'des AIYdnh l
Amikor dzonban erre 8 hivatásra, erre ft szent es ndb~
feladatra gondolunk. ebzorul szh-unk. EJsz.orul szivünk. hDg"\
Hllion meltok \"agyunk-e 8 tisztségre. \"ajjon eleg erosek Hi......·uok-e 6 munkának elnógzesere. Sokszor gyölor ft tudat.
Atyánk. hogy cSdk roboloS6i. napszámOSdi ... ag-. unk az elhi, d-

Issmtk. amely egesz If'lkünkel ál kellene. hogy hass6 es Hozzád fölemelje. Sokszor megdöbbenünk saját magunktó!. ha
eszrevesszük. hog, b<f\öngek es kicsinyhilüek ,agyunk. ho8'
belső. lelki megszentelödes heh-ell külsösegekben keressük ki·
elégiltelésimket. hatn szent neveddel ajakunkan álprófe-Iák leszunk s g6gósen \erjűk mellünkel akkor. amikor alázaUal kellene fejünket meghajiani elölled : a szeretetnek es j..-is8gn8k .. az
igazságnak es megbocsálasnak örökke,-aló Ura elölI.
Oh ne adj nekünk időt a gyöngeségre. Atyánk. hanem
emeld fel szin'inkel magadhoz s bi.inös elteH'i)-é-deseinkból Yezess ki 8 Te uladra. az egyellen. az i~azi Lilra. Add. hogy napndp után tehessünk eg\ Ie-pt!st áldolI rendeltetesunk betöltese
relé. e.meh re elhi,-Iál. BOf'sasd meg gyarlóságunkai s acelozd
meg erőnket
magaszlos cel,'sinak munkálására.
' . Egyházunk
.
~
!it Alda meg 820 iniezelel. amely kebelébe fogaq.smél s eb='
ben lildd meg a ,ezetőkel az egyháznak és elhival~sukn8k szereleh~'el. a tudománynak bösege,el és aI8Z8lossag8\"l11. Aldd
me~ az ifjusága!. amely nemes enesektöl ti.lhalvd ki,-tin ldkc::>zuJni ~ 6. Ie országod terjesztésére. Áldj meg mindnydjunkctl,
kik ill HIY'unk es azokal is. akik ninc:senek ill a te bennl-d

.

\.ilo erós bizoddlomma\. Tanits minkel bizni tebenned , de blwi
onmagunkbdn is. meri bdrmiken ked"ezö kóruJmeO\ek kozoll
:scm l'!heljuk el alot. umire ö~magunke.1 kl'plc-Il'nnt'k- tdrt,iuk
Ezekben kerünk. eloekben ht\ltgdSS me~ d Jt"ZUS nt'\l'bt'l1
most l'S mmdöroklw Amen.
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21. Alkalmi ima.
Su-nl t·rLl·~kkel. tihlldlo$ Ielel:..kel hdjlJuk. mt'\; f~-junk('1

dutlt'u. !llt'nn\l'i rde-s .-\1\'6nk Hala kt:! szi\ünkbfon. h~, meg{.!flllU"1 minket s megengedted. hogy ~)~üIJunk
ft Te
~l'nl n{'"ed hs.z.lelelere t'S II tudományok feJlesz.te-st"lf' ('mell

t"

hotjk-kbdn,
Sokfdt' moo es alkdlom \"tm élna. hogy imadJunk T~t'd
... bamu\juk ft bolcsesst'>:el es <\ szerelele-1. élmellYt'1 él \11,;,,01
l'S dZ emberiSl'lo! eleid korman\ozoo Ein!k ihen elkttlom az .!<.
dmikor ,'isszalekmive

tl

muhbd.

dZ

emlékezes kt"g)'etele~ t"rú··

zt'i\"d allíljuk m:tlolunk eit' ell/\es ki\'áló eg)enek éleh"

t':J

alkotó

munkáJát. dklk~n Te mal/adat mt'gdicsőile-lIed.

Sak ölkolasod \'M ft fóldön es ft fold feleli. amd\c-k ('~
ualdtrn inditana!.. s emt"h ek mind ft Te beltilhalallan n8t;'~8go
dal l'S lökdl·tt"sSt·~edel hirdehk. de egyik sem éli houftd olydn
Közel. mini az embt'r. akit. - mini az irtis mondja. - SlijGI
kt'pedr~ l'S hasonI81os:>t\~odTa lt'remtellel.
A Te kl'Pt"dcl öriuük uh'ünkben il ~Ietünk legmagasabb
cl'lJtl "'t'0\ lehel mos. mint hOS' melt~lk legyünk ent' a nl\ilY
I'lJtl.ndd'H\. e szenl és drdgl:l kincs meg:órl.éSert'. hogy hlndököljön
l':; rl'lR"ogjon mi bennünk. ft mi tesli tos lelki t'letünkbn kerettZtül
(\ Te kt'pedni'k mtl.S8, mini ahOl::' lundökCilt abban a "elesünkbl'n. "kinl'k emlekezelt're ez !.k.~'<.2('jún~tt'leinkt't tMlaOl ki \'''njuk.
Esd, C hl'runk m('nnwi ides Alyank. áldd !r.e~ ill mi f't{\.~
~\ ult'sunkt'1 Add. ho>:, 8Z ill t'lhan~zo\ldk ,;z.OI~o!lU(tn8k ft mi
lelkimk ~>tl.rftpodl\Sdr8 , elelunk mcgneJr.('sllt're. h~, UJ enhel
t.s c1h81r.rozr.sokknllft\ ouunk innt"n minden t'~\'t"S 8Ik",l"mm,,1.
Lt'g\en "IdolI ft me!ó:t'mlt"kezt"s es lt'~en r.ldolln 1~leknr-k
.\Z 8 ,ügYd es lorekH'st"~ 8meh Feled Ifdn)ul. Szenl ft"dnttk
" mindt"nc" kt'zoll ll'i;na~>obbMk Jezusnak nt"'t'bt-n ktlunk,
h"II~.bs mrI! "0n\ on:t'sunkbt'n. \men.

22. Templomszenlelési ima.
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ben i:" lt"menyükben soha meg nem lnnkadt hilelódöknek pel_
dliJuról emlékezve. gondoltak merészel es nagyol s leyyózhekilen. semmi akddálylól és áldoullól vissza nem riadó elha!dfOzással megepilellék a Te tiszteletedre ezt a kicsiny haMkoI.
Hog)' igy voll. Neked legyen azérl hála. óh iond\iseló
I.s tenunk. ~ ekitól jón minden jó lIdo:nán)' és tökéletes ajándék~_
\eked leg)'en hála 8 templomepiló buzgóságérl - s azérl,
~')' adtal e gyülekezetnek bóJa és lelkes vezetőkel, lelkes és
áldoLttKe",,, tagokat
Hozzád suilljon hálánkkal eg)'üll esedezésünk is ft Te
mea""Szenleló illdásodért. /!Imely Jegyen II buzgóságon. II nerr.es.
JÓdlu:.ra!u !iz.8ndékon. hogy ezek legyenek lo\-ábbr8 is forr8ssi
e Slyülekezelben lT'inden szépnek, jónak és nemesnek s minden
szüksiges szellemi és anyagi javakban \"aló gyar8podásnak es
rt'jlód~snek.

Áldd és szenteld meg, ó\jad és \'edelmezzed ezt a templomol s ennek híveit. Ezt a kicsiny gyülekezeteI, amely helyet
kér rr,aganllk iti e nemes városban levő leslvérgvulekezelek
között: a Téged J~It"kbe n és igazságban" imádní és a Te legjobb és igazabb Fiadat is köveini vágyó vallásasos ~rzes es
áhitat jogan.
Add e nemes városban a fajok és felekezetek közöll a
t~t"'eries megértes szellemei, azl a fennkölt enest, amely közos, negy emberi celok és eszmények érdekében mindig diedalma skodni tud kicsinyes önzése n és hiusagon és kicsinyes
o núsböl és hiu$é.g:ból származó féHékenyseg, irigykedes és
bosszú alantos, nemtelen indulatain.
Áldd meg e nemes \'arost, ennek előljáróit, polRilrail fa.ii
és felekezeti külömbt>Ci nélkül: áldj meg ebben minden templomot, iskolai, minden müvelódési és közhasznu intézményI,
Áldd meg ez orSzágot. ennek uralkodóját és tanácsadói!
bolcses.seggel és részrehejlatlan emberszeretettel.
Aldásod leg'ren szeretell unitárius egyházunkon, ennek
fej en. elöljáróm es laKjain.
\Unden igaz és jó emberen. minden nemes törekvésen,
ill és mindenuu. mos" és minden időben.
Áldásod legyen közelebbről ünnepszenlelésünkön. h08'l az
t~." rméken)itse meg a szíveket. a Téged lélekben és igan'i ban
imildAsnak - a Te akaratodal cselekedni ki\ilOó iaaz ...allá~s i!to"08k érzésével. Ámen.
Orm&l Kdrohl. """~ ..

