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ELŐSZŐ

Már évek óta igényűk híveink a kifogyott imakönyv újbóli megjelenését. Ennek az imakönyvnek a kiadásával ezt a hiányt óhajtjuk pótolni. Több mint négyszáz éves történelmünk folyamán püspökeink és lelkészeink tollából számos imakönyv látott napvilágot. A mostani az előbbiektől abban különbözik, hogy ezt összesen 35 lelkészünk hozzánk beküldött imái különbözőbb alkalmaira kívánnak gyülekezeteink tagjainak hitet erősítő lelki táplálékot nyújtani.
A 35 lelkésztestvérünk közül öt, éspedig Gellérd Imre Lőrinczy Gergely, dr. Lőrinczy Géza, Lőrinczi László és id. Péter Ödön atyánkfiai már elköltöztek az örökkévaló ,világba. Ők már csak ezen az úton tudnak hozzánk szólani, híveinket az áhítat csendjében, örömtelő alkalmakkor vagy megpróbáltatások keserű óráiban gondviselő Istenünkhöz küldött fohászaikban segíteni.

Imakönyvünk végén Lőrinczi László és id. Péter Ödön gyűjtéseiből óhajtunk egy-egy csokrot bemutatni.
Adja a gondviselő Isten, hogy a híveink használatára egybegyűjtött imádságok szolgáljanak a lelki éhség és szomjúság kielégítésére, az evangélium mindig illószerű üzenete szerint élő hívő unitárius embernek arra, hogy tiszta szívből, lélek szerint az egy Istent, édes jó Atyánkat imádja, és jézustanítványi lelkületéről egész életében áhítatos imádkozásával és nemes cselekedeteivel újra áldott tanubizonyságot tegyen.

Kovács Lajos 
püspök



IMÁDSÁGOK VASÁRNAPOKON

I.

Ismét eltelt egy hét, hosszú, fáradságos hét, s ím itt a vasárnap. Hétfőtől szombatig rögös úton jártam, s most, hogy hívnak a harangok, elemi erővel tör fel bennem a vágy: templomba menni, s hittársaimmal együtt neved imádsága jegyében lenni egyetlen erős hit, egyetlen tisztult gondolat.
Mielőtt ezt tenném, magamba nézek, Istenem, hogyan is állok lelkemmel? Milyennek talál a vasárnap? Van bennem erő, de gyengeség is van. Van bennem derű, de ború is van. Van bennem hit, de hitetlenség is van. Van bennem erény, de gyarlóság is van. Van bennem szeretet, de gyűlölet is van. Elődbe tárom szívemet én Istenem, ítéld meg kegyelmesen azt. Nem vagyok, csak szeretnék fehér lelkű ember fenni. Szeretnék mosolyogva járni, szeretnék magammal, Teveled és felebarátaimmal megbékélni, szeretném a hétköznapok okozta sebeket begyógyítani, a rám tapadt salakot lerázni, a fekete emlékeket magamból kitépni. Szeretném csonkaságomat, lelki beomlásaimat újraépíteni. Istenem, szeretnék sok tiszta vasárnapi élményt gyűjteni, hogy vasárnapi szívemtől szépüljenek meg a hétköznapok is. Szeretnék templomodban, a Veled való találkozásom imádságos perceiben hozzád simulni.
Olyan jó bízni valakiben. Olyan jó tudni, Valaki vár rám. Olyan jó érezni, hogy Valaki szeret. Olyan jó megsejteni ilyenkor vasárnap, hogy Valaki titkon fogja kezemet s szeretteim kezét.
Nem kérek Tőled csodákat, csak a való élet feltételeit.
Nem kérlek arra, hogy levedd vállamról a kereszten, csak erőt adj annak elhordozásához. Nem akarok én hős lenni, csak becsületes munkás. Nem akarok délibábos örömet, csal., annyit, hogy re legyek fészkéből kiesett árva magcár. Nem akarom a világot megváltani, - csak annyit kérek tőled: lehessek hasznára bár egy maréknyi embernek.
Áldd meg a vasárnap ölén népedet, Istenem, hogy épüljünk benne, s gyűjtsünk sok erőt a ránk vár; hétköznapokra. Ámen.
G. I.



II.

Édes jó Atyám, köszönöm“ hogy pihenést adtál nekem e napra testi munkáimtól. Add, hogy templomodban az igaz hit tudományát hallgatva, méltó (ehessek ezután is megtartó szeretetedre. Imádkozom, hogy az örökkévaló evangélium hallgatása által jobb és igazabb gyermekeddé lehessek. Buzgó imádságban öntöm ki előtted lelkem Hozzád való vágyódását, engedd trónod elé szállni azt. Az evangélium magvait hintsd szívembe, lelkem épülésére és az elkövetkező új hét feladatainak elvégzésére.
Áldj meg most és életem minden idején; a Te szemeid őrizzenek meg minden bajtól. Ámen.
 L. I. V.



III.

Végtelen hatalmú Isten! Gondviselő édes Atyánk!
Áldassák és magasztaltassák szent neved. Áldassék gondviselő szereteted, hogy adtát nekem hitet és buzgóságot, erőt és egészséget, lelki éhséget és szomjúságot, hogy e reggelen is keressem szent házadat, és itt imádságos lélekkel leborulva, szeretteimmel együtt, szívem szerint áldozhassak Előtted. Te vagy a szeretet örök forrása, a megbocsátás kútfeje, minden fájdalom gyógyító orvosa, végtelen jóság a megtérő és szeretetében, hitében meglankadt ember számára. Betegségben szenvedő, álmatlanul virrasztó lázas éjszakáimban Te voltál az enyhülés. Te adtad a bizalomnak, a gyógyulásba vetett hitnek és az új reggel reménységének megtartó erejét, az új nap sugarának áldást osztó fényét és melegét. Szeretteim irántam megnyilvánuló áldozatos szívjósága és lankadatlan gondossága a Te áldásod számomra. Mindezekért fogadd el lelkem őszinte hálaadó imádságát!
Alázatos gyermeki lélekkel kérlek, maradj velem, édes Atyám, jó Istenem, életem legvégső határáig. Segíts, hogy Tőled nyert képességeimmel önmagam és szeretteim életében szüntelenül építsem országodat, a szeretet, és a békesség világát! Ámen.
Ü. Gy.



IV.


Ünnepi érzések és gondolatok között veszem ajkamra szent nevedet ebben az órában, amidőn a harangok szavával a szent Sionba hívtál engem. Meghallottam a hívó szót, s letéve a hétköznapi gondokat és a munkának eszközét; Hozzád fohászkodom. Hozzád imádkozom, mert erre késztet a gyermeki hála s az a tudat, hogy az én jó vagy balsorsom, örömöm vagy bánatom, jólétem vagy nyomorúságom a Te atyai .indulatodtól függ. Hálával köszönöm meg Neked eddigi életem napfainak jótéteményeit. Az örömöket, amelyeket életutamon fakasztottál, a jutalmakat és eredményeket, amelyek munkámat és fáradozásaimat kísérték, testi ajándékaidat, amelyek által fenntartottam életemet, táplálom testemet, a lelki javakat, a szellemi kincseket, amelyek által segítesz megszépíteni életem napjait. Köszönöm a derűt, amely által elűzni segítesz a napok kellemetlenségeit, a hitet, amely bizakodóvá tett, a reménységet, amely átsegített a nehézségek akadályain, a szeretetet, amely megaranyozta együttélésünk óráit.
Voltak próbáim és szenvedéseim, de nem zúgolódom ezekért, hiszen embernevelő munkádban ezek fegyelmező eszközök, amelyek által önmagamra találni késztetsz és segítesz.
Segíts is meg engem, jó Atyám, hogy a nekem juttatott talentumokkal jól gazdálkodjam. Taníts mértéktartásra, hogy ha jól megy sorom, el ne bizakodjam, ha nem-szeretem napok köszöntenek reám, el ne csüggedjek. Az imádság olajával elégíts meg engem mindörökké. Ámen.
L. G.


V.

Egy hét ismét odalett, s míg pihen a testem, megújul lelkem a vasárnap áhítatra szólító csendjében. Oh, legyen áldott szent neved, e testi és lelki újjászületést ígérő napért. Segíts, hogy éljek az alkalommal, és templomunk tornyából a harangok hívó szava ne csak fülemig, hanem szívemig hatoljon, s bennem a lélek harangszava addig harangozzon, míg közeledben nem érzem magam. Add, hogy legyek én is az imádkozók között bizonyságtevője annak, hogy nem méltatlanul kapom naponként ajándékodat. Hálás szívvel, zsoltáros lélekkel magasztalom neved, s kérem jó voltodat nemcsak önző önmagamra, hanem azokra is, akikkel megajándékoztál és boldogítottál. S ha a nap eltelik, ha hitben és erőben gazdagabb leszek, késztess a munkámban is állhatatosságra. Ámen.
G. J.


VI.

Utaidat, titkaidat, csodáidat keresem az életben, a végtelenben, a gondolatban, örökkévaló Isten. Kutató elmémbe beledöbben a felismerés, hogy a Te utald a Te titkaid, melyeket csak sejtek elmémmel, érzek lelkemmel, de soha meg nem ismerhetem hatalmadnak véghetetlen lehetőségeit, hogy csodás léted maga a változatos és soha meg nem szúnő élet. Ebbe az életritmusba, ebbe az életcsodába én is beállok e vasárnapon, hogy életem és szavam magasztaljon Téged, Istenem, édes jó Atyám. Téged, kinek örök szeretetében éltem az elmúlt héten is, kinek gondviselése megtartott, megáldott, megsegített mindenben.
Köszönöm, jó Atyám, terveim megvalósulásának örömét, izmaim erejét, elmém frissességét, lelkem nyugodtságát és tisztaságát, minden szívdobbanásom csodás ritmusát, asztalom áldását, álmaim nyugodalmát.
Köszönöm igaz hálával családom boldogságát, békés életet, előhaladását, szeretetét és életszépségét. Köszönöm hitvestársam jóságát, hűségét, szorgalmát. Köszönöm gyermekeim lelkének tisztaságát, testük épségét, nyugodt gyermekkorukat. Köszönöm  szüleim hozzám szólott szavát, nekem  adott tanácsát és nekem szelt kalácsát.
Amiképpen áldásodat adtad életemben mindenhez, ami szép és jó, esdve kérlek, add most bocsánatodat arra, ami bennem gyarlóság volt.
Bocsásd meg, ha sokszor gyenge voltam az igaz, a szép és a jó mellett megállni. Adj erőt, hogy bárhol járjak, bárhol éljek, utam a Te utad, életem a Te akaratod szerinti étet legyen. Gondolatom, munkám, beszédem, imádságom és zsoltárom járuljon hozzá, hogy a názáreti Jézus evangéliumának én lehessek munkása és megvalósítója.
Tartsd meg életemet, egészségemet, lelkem nyugodtságát, szívem tisztaságát, hogy minden erőmmel szolgálhassalak Téged, szolgálhassam szeretteim lelki és anyagi előrehaladását, boldogságát.
Tartsd meg szeretteimet, hogy az ők életük is hirdesse hatalmadat és örökkévaló jó voltodat, hogy valahányszor rájuk tekinthetek, mindig érezzem, bennük is szeretsz engem, jó Atyám, Istenem. Ámen.
F. K.


VII.

Örökkévaló és mindenható Istenünk, szerető Édesatyánk! Tiéd az első zsoltár, Tiéd az első áhítatos érzés, mely szívemben megfogan ezen a csöndes vasárnap délelőttön. Tiéd az első magasztos gondolat, mely lelkemben megszületik s a közelségedbe vezet.
Úgy indultam el és érkeztem meg Hozzád, mint aki életem legdrágább kincsét keresi, mert érzem, hogy hiába van bennem az erő, az akarat és lendület, hiába van bennem minden tehetség és igyekezet, a Te közelséged és segítséged nélkül semmi vagyok, Nélküled sem ébredni, sem nyugovóra térni nem tudok. A Te örök és változhatatlan segítséged nélkül lelkemnek egyetlen éraelme sem volt tiszta, őszinte és meghitt, elmémnek egyetlen gondolata sem lenne világos, szárnyaló és fennkölt.
Hozzád vágyik most is lelkem, Hozzád közel, hiszen lényem javarésze rész a Tiédből, egy fénysugár-töredék folyton égő és világító hatalmas szellemedből.
Köszönöm, hogy ismét itt lehetek, köszönöm, e vasárnapot, e drága alkatinat, amikor szemtől szembe megállhatok Veled. Köszönöm, hogy soha  sem hagysz magamra, hogy velem vagy örvömben és néma gyászban. Köszönöm, hogy vezeted életemet, hogy segítséget rendelsz embertársaimban, követendő példaképet a Te országodat munkáló, bátor, önfeláldozó elődökben, akik megtanítanak az útra, melyen járjak. Köszönöm azt a boldog tudatot, azt a szent meggyőződést, hogy “sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem elkövetkezendők", soha semmi el nem szakít engem a Te végtelen szeretetedtől. Ámen.
Sz. S.


“Boldogok, akik lakoznak a Te házadban és dicsérhetnek Téged szüntelen." (Zsolt 84, 5).
“Mert jobb egy nap a Te tornácodban, hogysem ezer másutt “. (Zsolt 84, 11 ).






IMADSÁGOK HÉTFŐN REGGEL
I.

Gondviselő Isten, mennyei édes Atyánk!
A kis madár fészkét a Te segedelmeddel építi s dalával Téged dicsér, Téged áld. Én, az ember is, e hét első napjának reggelén Feléd fordalak Téged áldó és magasztaló, zsoltáros énekemmel, gyermeki hálaadó imádságommal, hogy megköszönjem az éjszaka békés nyugalmát, mely után testben és lélekben megerősödve, megújulva tekintek az új hét feladataira, előre nem látható gondjaira, próbáira. A vasárnap dús lelki magvetése hajlékodban gazdagon hullott lelkem barázdáiba, s annak erőt és hitet kölcsönző ihletésével indulok a hét útjára, nem félve és nem remegve, de azzal a feltétlen hittel és meggyőződéssel, hegy Te, édes jó Istenem, jóra vezérled lépéseimet, nemesre ihleted cselekedeteimet, s megsegítesz abban a nemes szándékomban, hogy e hét minden napján megőrizve Irántad való hűségemet, cselekedjek valami jót segítségre szoruló embertársaimnak, legyek békesség, szeretet, türelem, példaadás, és ezek által maradjak a názáreti Jézus, követője, a Te országod építője! Esdve kérlek, édes Atyám, jó Istenem, maradj velem és légy őriző pásztorom, most és mindörökké! Ámen.
Ü.Gy.


II.


Amint rám pirkad a hajnal a hét kezdetén, lelkem Feléd fordul, hogy kibomlott szárnyakkui magához öleljen Téged, örökkévaló Isten, szerető Atyánk.
Az új hétnek első napján szeretnék lélekben Hozzád emelkedni, hogy lelked világossága mutassa utamat.
Imádlak a gondviselésért, mellyel életemet vezeted, a szeretet erejéért, mellyel örömeimet megszenteled, a hitért, mely betegségben és csapásokban is érezteti, hogy velem vagy, a meg megújuló reménységért, mely a csüggedéseket elűzi szívemből.
Tudom, hogy hasztalan hivatkoznék érdemeimre, mert úgysem rejthetem el Előtted hibáimat, tévelygéseimet. Sokszor érzem, nincs elég erőm csak  a jónak és igaznak élni, hogy nehéz panasz, zúgolódás nélkül átélnem az életpróbákat, amik  időnként osztályrészemül jutnak.
Aztán az imádkozás áhítatában újból erőt nyerek Hozzád közeledni, hétköznapi életem egyhangúságából a tiszta, napsugaras emberi élet magaslatára felemelkedni, ahol törvényed vezet közös céljaim elérésében, és magam előtt felragyogni látom a tisztaság, igazság és szeretet fénylő csillagát.
Kérlek, Istenem, ez a csillag, az evangélium fénylő, útmutató csillaga gyúljon ki lelkemben az új hét első napján. Adjon erőt az anyagi javaimért való munkám mellett ápolni lelki étetem tisztaságát is. Ezek a szellemi és lelki értékek tesznek képessé megismerni Téged. Így gyúl világosság agyamban, nyugalom, békesség szívemben.
Segíts, hogy így legyek a názáreti Jézus követője, Neked jó és igaz gyermeked. Ámen.
B. Á.


III.

A kezdődő új hétnek első reggelén gyermeki szívem őszinte érzésével próbálok közeledni Hozzád, szerető édes jó Atyám!
Oly csodálatos ez az általad teremtett világ, amelyben “mindenkinek Te adsz életet, lehelletet". Ez az érzés nemcsak az én szívemet tölti be, hanem az egész világot is, hiszen Te “az egész emberi nemzetséget egy vérből teremtetted, hogy lakozzanak a földnek színén, meghatározván eleve elrendelt idejüket és lakozásuknak határait." S még gyakran alig veszem észre, hogy “Benned élünk, mozgunk és vagyunk."
Istenem, előttem ál! egy újabb hét, újabb munkás napokkal; add, hogy a Te gondviselésednek tudatában induljak el, már az első napon.
Légy velem, hogy válaszolni tudjak a munka, az alkotás hívó szavára, járhassak a .Jézus által tanított keskeny, de biztos úton, amely az életre vezet. Ha néha a tágas útra lépnék, világítsd elmémet, tisztítsd szívemet, szólaltasd meg lelkiismeretemet, hogy lelki tehetségeimet ne vesztegessem el a hiábavalóságok vásárterein.
Áldd meg a velem, mellettem és értem is elinduló szeretteim életét, hogy közösen építhessük a szereteten alapuló testvériség honát, a Te országodat. Ámen.
 R. E.





“Ti mindnyájan a világosság fia vagytok és a nappal fiai; nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé. Ne is aludjunk azért, hanem legyünk éberek és józanok, felöltözvén a hitnek és szeretetnek mellvalóba és sisak gyanánt az üdvösség reménységébe." (1Thess 5,5--6 és 8j.




REGGELI IMÁDSÁGOK


I.

Gondviselő isten, édes jó Atyám! Hálás szívvel köszönöm meg Néked, hogy új napra virrasztottál. Köszönöm, hogy pihenést adtál fáradt testemnek, nyugalmat lelkemnek. Köszönöm, hogy mikor az éjszakai pihentető álom után új napra ébresztettél, új életkedvet is öntöttél szívembe.
Áldj meg e napon is és tartsd meg életemet. Gondviselő szereteted melege öleljen körül ma is, mint napfény a földet. Adj erőt, hogy a rémbízottakat hűséggel megőrizzem, hogy napi munkámat becsülettel elvégezzem, kötelességeimet maradéktalanul teljesítsem, hogy bizonyságot tegyek mindenkor istenfiúságomról, hogy minden ember előtt megmutassam: és a Te igaz gyermeked vagyok. Hallgasd meg imádságomat most és mindörökké. Ámen.
A.	GY.



II.


Álmomból ébredve kereslek Istenem, ki velem voltál és őrködtél felettem. Boldog vagyok, hogy imádságom lelkem szárnyain Hozzád küldhetem. Egy pihentető éjszaka után hálával áldalak. Hisz napod fénye elűzte az éjszaka árnyait, s a sötétség után világosság ragyog be mindeneket.
Csodálatosnak, szépnek alkottad a földet, a mindenséget, mely körülvesz engem. E kiváltságért, melyben részesítettél mivel fizessek, Istenem? Hisz minden a Tiéd. Te alkottál bölcsen mindeneket. Tudom, terved van velem, bár porszemnek érzem magam végtelen hatalmaddal szemben. Óh, értesd meg velem, hogy a nap s a csillagok értem is ragyognak, virágaid illatából nekem is szántál, s amikor szellő játszik a fák leveleivel, méhek, lepkék kergetőznek a napfényben, általuk engem is gyönyörködtetsz, s a természet örök törvényein keresztű) hozzám is van üzeneted. Segíts, hogy meghallgassam szavad s úgy végezzem dolgom, hogy lelkiismeretem soha ne vádoljon. Ámen.
.G. J.
III.


Gondviselő Istenem, édes Atyám!
Jó reggel kereslek Téged, hogy elrebegjem hálámat az oltalomért, melynek védőszárnyaival az elmúlt éjjelen takargattál, és kérjem a mai nap folyására is atyai gondoskodásodat, szüntelen megújuló irgalmasságodat. Távolíts e) ősvényeidről minden akadályt, mely igaz előmenetelemben gátolna. Tartsd meg erőmet és egészségemet, hogy elvégezve munkámat, nyugalmat és békességet találjak Benned. És mivel gyermekeidet egymás által kívánod boldogítani, sugározd be az öröm és megelégedés fényével a hozzám tartozóknak, kedveseimnek orcáját is, ne engedj felhőket tornyosulni egükre és egyetlen szemet is kiszakítani a szeretet drága láncából, mely engem velük egybekapcsol. Tartsd meg bennem az erkölcsi tisztaságot, hogy mint Jézus hűséges követője, teljesíthessem rám váró feladataimat. Ámen.
I.	V.



IV.

Jóságnak és szeretetnek Istene! Tiéd szívemnek első dobbanása ezen a reggelen is. Látom lelki szemeimmel az új reménységek új egét. Hálám első szava a Tiéd, jó Atyám. Őrző pásztorom voltál az éjszaka csendjében és sötétjében, megóvtad életem és szeretteim életét minden bajtól. Jó látni őket is erőben, egészségben, megújult élni akarással az étet ekéjének szarvához állni és dolgozni a mindennapi kenyérért.
Az életnek egyik vándora vagyok bölcsőmtől mindaddig, míg koporsóm födele rám zárul. Ezen a vándorúton nagyon egyedül (ennék, ha Te nem volnál mindig velem, ha nem vigyáznál erőtlen emberi lépteimre, és ha lelkiismeretem szavain keresztül újra meg újra nem figyelmeztetnél. Ezen a reggelen emelj fel a bizalomnak és a bátor hitnek magaslatára, hogy így gondolatban felmérhessem eddigi életem látóhatárát. És ha azt tapasztalom, hogy sok volt életemben a tévedés és gyarlóság, engedd, hogy azokat kiküszöböljem, és ha van lehetőség rá, hibáimat jóvá tegyem. A jövőt elrejted emberi szemeink elől, előlem is, de bízom Benned, hogy vigyázni fogsz rám, és gond. viselésed fog vezérelni az erkölcsi törvények betartásában, hitem gyakorlásában.
	Segíts hivatásom teljesítésében és emberszeretetben előbbre haladnom a mai napon is. Csak akkor lehetek boldog, ha mind kevesebb szerencsétlen embert látok, ha a bajbajutottakon segíteni tudok és meg tudom mutatni cselekedeteimből hitemet.
Áldd meg keresztény unitárius egyházamat és ' juttasd diadalra nagyszerű eszméit, elveit a Te országod megvalósulásáért földi életünkben. ámen.
Bi. B.


“Édes a világosság, és jó a mi szemeinkkel látnunk a napot “. (Préd. 11,7)





ESTI IMÁDSÁGOK


I.

Fáradt vagyok, kimerült. Sokat dolgoztam ma is. Dolgoznom kellett. Nem panasz ez, szívesem tettem s teszem ezután is. Nemcsak magamért, de azokért is, kiket rám bíztál, Istenem.
Rád gondolok most, jó atyám. Köszönöm, hegy dolgozhattam. Köszönöm, hogy megsegítettel. Köszönöm, hogy testi-lelki épségben megtartottál. Köszönöm a munkakedvet, a dolgozni tudást. köszönöm a munkanapot sikereivel és csalódásaival együtt, úgy amint az adtad.
Milyen nagyszerű érzés a jól végzett munka után lenni! Érezni, hogy munkatársad voltam, mert Veled együtt dolgozhattam azért, hogy szebb legyen a világ és boldogabb az élet.
S most fáradtan, de Benned bízva, alázattal kérlek pihentesd meg testemet, újítsd meg erőimet. Őrködj felettem a néma éjszakában. Gondviselésed bölcsőjébe fekszem le, - ringass el, Istenem l Csókold rám lelked harmatát, hogy a teljesített kötelesség szent tudata boldogítson és kárpótoljon minden fáradtságért. Kenyeremen túl ez legyen jutalmam Tőled.
Gondviselésedbe ajánlom fáradt életemet, építsd újjá minden sejtemet, minden idegszálamat. Színes álmokkai szépítsd az éjszakát, s virrassz fel egy új reggelre, hogy megpihenten, újjászületve vehessem fel ismét a letett igát. Segíts, hogy ne legyek zord, mogorva, szótlan, lehangolt, ideges. A fáradtság ne távolítsa el lelkemet Tőied, ellenkezőleg: vigyen közelebb Hozzád, minden erők roppant forrásához.
Fáradt vagyok, istenem, de Benned megújulok. Ámen.
G. I.


II.

Oltalomnak és megtartásnak áldott Istene! Mikor reám borul az alkony, majd az este sötét takarójával eltakarja a világot, érzem igazán, hogy törvényeidnek alárendeltje vagyok. Hiába próbálom megállítani az idő múlását, - mert a munkám még nem fejeződött be, még örvendezni akarok - tehetetlen vagyok törvényeiddel szemben. Hatalmába vesz mindent a sötétség. Földjeim határát, házam magasságát, céljaim távolságát. Most érzem igazán, milyen hűtlen útitársaim azok az eszközök, melyek sokszor betöltik életemet.
Csak Te maradsz örök fényességnek és gazdagságnak. Hová menekülhetnék, kire bízhatnám árva életemet, mint az én gondviselő jó Atyámra. Te voltál oltalmam a mai nap is. Te adtál áldást munkám után. Köszönöm, hogy elhoztad a nap alkonyát, megállítasz a létért való küzdelemben. Reám borítod az éjszakát, mint nyugalmat ígérő áldott takarót. A sötétben elsiratom könnyeimet, a nagy csendben megpihen vergődő lelkem, s az álmok tüneményein át eljuthatok abba a világba, amely sohasem lesz az enyém.
Oltalmazó kezed terjeszd ki fölém, vigyázz életemre. Áldj meg egy új nap fényével, hogy még jobban megismerhesselek, szolgálhassalak és tegyem fává mulasztásaimat törvényeid és embertársaim iránt. Hallgasd meg kérésem életemért és szeretteimért. Ámen.
Be. D.


III.

Hálaadó szívvel imádkozom Hozzád, Istenem, áldott édes Atyám! Köszönöm, hogy ezen a napon is részesítettél evangéliumod tanításából, és ha csüggedés, bánat szakadt rám, világosságot gyújtottál elmémben, amelynek fényénél láttam végtelen irgalmasságodat és végezhettem mindennapi felelősségteljes munkámat.
Te vagy Uram, ki asztalomra teszed a mindennapi kenyeret, hogy törhessek belőle, ne csak magamnak, hanem másoknak is. Te voltál, Uram, aki ma is házamban a megelégedésnek boldog ajándékát adtad. Te voltál, aki lelki életem táplálékáról is gondoskodtál, és újra meg újra figyelmeztettél az imádkozás áldott javaira. Te voltál, Uram, aki ezen a napon is megindítottad szívemet azoknak sorsán, akik az árvaság, az özvegység keserű kenyerét eszik és szeretetük melegét várták.
Légy velem az éjszaka csöndjében, adj békességes pihenést, hogy holnap újra jó szívvel, egészséggel, ajkamon a Te neved dicséretével végeztessem munkámat. Ámen.
L. V.


IV.

E nap is lassan tovatűnik életemből, Istenem, jó Atyám! Úgy érzem, mulasztást követnék el Veled szemben, ha jó voltodért, e nap ajándékáért köszönetet nem mondhatnék. Nevedben kezdtem el munkámat, s Téged áldva szeretnék pihenőre térni. Oh, mert úgy adtad e napot is számomra, mint egy vámbízott drága kincset. A számot adás csendes pillanataiban nem tudom, hogyan ítélsz meg, mennyi mulasztás terheli lelkemet, de bízó hittel, reménnyel térek nyugovóra, hisz hátha holnap ismét törleszthetek a nagy adósságból, melyet akkor érzek, mikor fölszámlálom jótéteményeidet.
Bizalmam forrása, megtartó Istenem! Kérek, ez éjszaka is oltalmazz engem! Míg én ágyamban pihenve, az álmok világában csendesen szendergek, védd azokat, kiket nagyon szeretek, hogy ha új napra ismét felvirrasztasz, boldog örömmel foghassunk egymással kezet. Ámen.
G. I.


“Békességben fekszem le és legott elalszom, mert Te, Uram, egyedül adsz nékem bátorságos lakozást.” (Zsolt 4, 9).









SZOMBAT ESTE

I.

Gondviselő Istenem! Jó Atyám!
Az éjszaka sötét palástot terített egy munkás hét örömeire és bánatára. Amint elhalkult a munka zaja, a lélek mélyén életre kel a számonkérés. Ajándékot kaptam Tőled : jó egészséget, .munkakedvvel megáldott hetet. Dolgoztam, daloltam és imádkozó hittel boldogságot álmodtam. Megsegítettél. Ezért előbbre léptem. Nem fáradtam el, mert a többet elérés életet gazdagító vágya úgy repkedett előttem, mint a szebb és illatosabb virágra szálldogáló tarkaszárnyú pillangó, amely észre sem veszi a megtett út nagyságát, a leselkedő veszélyek százait, mert minden virág etán újabbat, színesebbet érez meg gyönyörűségek látására és elérésére vágyó lelke.
Ilyen érzéssel indultam el én is hétfő reggel. Nem engedted előre látnom a nehézségeket, az útvesztőket, a buktatókat. Bizonytalanság azonban nem gyötör, mert minden buzgó hittel elmondott imám, a vasárnapi istentisztelet biztató fénysugara kézen fogva vezetett. Egész héten át zengett lelkemben az örökszépségű zsoltár: “Atyáinkat is az Úr védte, / A jókat mindig ő segélte. / Harcban a baj ha ránk szakadt, / Az Úr mindig velünk maradt. / Csak Őhozzá hívek legyünk, / Örökké megtart Istenünk."
Engem is megtartottál. Szeretteim épek, egészségesek. Otthonom az egyetértő szeretet fényétől puha, meleg fészek. Gondod volt ruhámra, mindennapi kenyeremre. Munkahelyemen barátság és elismerés övez. Boldogít az a tudat, hogy amiket reám bíztál, megpróbáltam hittei és jó szándékkal elvégezni.
	Amikor egy munkás hét égi adományaiért mondok szívből fakadó köszönetet, gyermeki bizalommal kérlek, légy oltalma házamnak és szeretteimnek az éjszakában is. Hittel, bízó reménységgel virrassz fel holnapra. Vezess el ősi templomunkba, ahol lelked gazdag áradása felkészítsen, erőt adjon hűbb munkára és igaz emberségre. Ámen.
S. A.


II.

Isten, szerető szent Atyám!
Hálával szívemben érkeztem szombat estémhez. Gondviselő jóságod jeleit éreztem az elmúlt hét minden percében, örömteljes, boldog óráimban, és nagy neved segített át a nehéz perceken, adott erőt, hogy zúgolódás nélkül vállalhattam nehéz keresztemet is.
Áldom szent nevedet, mert sorsomban e héten is tapasztaltam: “Adsz örömet, csapást, kegyelmet - / A Te akaratod legyen meg." Köszönöm a testi és lelki erőt, hogy munkámat e héten is végezhettem. 
Köszönöm, hogy legyőzve sokszor gyarló önmagamat, szembenézhettem a kísértésekkel, s a Te nevedben e héten is győztesen harcolhattam meg a hétköznapok nehéz harcait. Köszönöm a családi kört, mely mindennapi munkámra imádsággal indíthatott, és munkám végeztével a szeretet melegével várt és fogadott. Köszönöm békességem kis szigetét, hol hétköznapi gondjaimat elfelejtem, hol csendet és nyugalmat találok, és ahol már szombat este szívemben felragyog az ünnepnap, a vasárnap képe.
Kérlek Istenem, adj erőt s méltó lelkületet nekem és szeretteimnek, hogy a holnapi nap legyen ünnepnapunk, istentisztelettel és lelki újjászületéssel. - Addig is gondviselésed őrködjön felettünk, és légy az alvók vigyázója. “A nap lement / Az est beállít. / Álom jön szememre / Jó Istenem, viseli gondot / Alvó gyermekedre." Ámen.
D.A.


“Hozzád imádkozom, Atyám, reggel korán, / Hozzád imádkozom a napnak alkonyán / Kit is magasztalnék / Neved nélkül dalom / Csak csengő érc, Uram, és pengő cimbalom”. (Énekeskönyv 21. sz. éneke).


IMÁDSÁGOK HÉTKÖZNAPOKON

I.

Kitárom szívem ajtaját, hogy vonulj be oda dicsőséggel, Isten, Te csodálatos, hatalmas Valóság. Sötétség, vakság terheiről vágyunk a szent, a csodás világosság után. Sokszor meggyötört az életünk, de élni akarunk értelmesen, betölteni hívatásunkat.
Amikor Veled találkozunk, Istenünk, elcsitulnak a szenvedélyek s a csoda-malmok, az emberi lelkek a jóság búzáját őrlik, az ütésre felemelt emberi kéz virágot nyújt a békesség jegyében, a keservet okozó bántást a szeretet váltja föl, a barbár irigység és féktelenség helyébe a jézusi alázat szelleme lép.
Ebben a szép, emberhez méltó életben reménykedem én is. Add Istenem, hogy a tépőfogak vicsorgása között is tudjak így vallani: legyen a nevetés nemzetközi nyelv, isteni lényed szívek közti híd.
Az imádság, Atyám, életünkbe, életembe derűs színt hoz, új magatartás rendjére és gyakorlására tanít. A tegnapok átka az volt, hogy értékrendünkben mindig az “Én" volt a döntő és látóhatárunkból kiesett az embertárs és Istenországa.  A mának parancsa; építsük Istenországát együtt, emberek, hogy benne boldog legyen minden gyermeked.
Ime, Atyám, ezt az aranyat mostam ki lelkemből ezen a napon. Szenteld meg gyermekedet, hogy mindenkor ez a lélek szolgáljon bennem, bennünk. Ámen.
K.S.


II.

Szívem Szavát küldöm Tehozzád, oh véghetetlen szeretet! Szívemnek boldog dobbanása légyen öröm, légyen himnusz neked, nagy Istenem, ki mindenütt jelenvaló hatalom vagy, nekem mindennapi imám szerint Atyám!
Feladatokat vállaló, munkában elfáradó hétköznapjaimból jól esik megpihenni az imádságos áhítatban. Erőt és kitartást igénylő törekvéseimben, ha testileg vagy lelkileg elgyöngülök, lelkem megszólaló szava Hozzád vezet, mert megújulásom és megerősödésem áldott és szent lehetőségé Tenálad van. Fogadd hát, kedvesen Féléd fordulásom gyermeki igyekezetét. Lelken Hozzád vezető vágya sokszor eszméltetett arra, hogy jó Veled, Általad megerősödni, újjászületni tiszta és igaz törekvések fáradalmai közben. Hiszem, hogy amit teszek, amit végzek, annak az életútnak a végigjárásában, amely szívem első dobbanásától az utolsóig tart, a Te jóságod és a Te gondviselésed kísér, mert szüntelenül velem vagy, figyelmeztetsz, intesz és segítesz. A jót jóváhagyod, a kétséget eloszlatod, a vihart lecsendesíted, a vétkek útjára tévedő lépteimet helyreigazítod, megáldod a boldogságot és letörlöd a fájdalmak könnyeit.
Kérlek, vigyázz reám, Istenem! Vigyázz reám, hogy a Tőled nyert lelki kincsekkel, áldott és szent lelki ajándékokkal hűséges és igaz sáfárként tudjak élni, áldozni, cselekedni és munkálkodni, annak a Jézus által megígért országnak, a Te országodnak eljöveteléért, mely szent neved dicsőségére és mindannyiunk boldogságára épül és születik nemcsak túl a földi léten, hanem itt a földön, bennünk, közöttünk és általunk.
Vigyázz reám és ne hagyj el engem, Istenem, mert Veled és Általad lesznek könnyebbek terheim, Veled és Általad szépül a remény, Veled és Általad erősödik a hit, Veled és általad lesz mindent legyőzővé életem legnagyobb kincse: a szeretet. Ámen.
H.J.

III.

Magasztos, nemes és szent érzések hatják át szívemet, midőn kezem összekulcsolom és ajkam kimondja neved: Édes Atyám, jó Istenem! Az imádkozásnak fennkölt érzései ezek, melyek Téged keresnek, Neked mondanak hálát, feléd szállnak. Fogadd hát kedvesen azokat, mint gyermek szívem égi követeit, és áldd meg imádságomat.
Imádlak hát tiszta, nemes és szent érzésekkel. Nem azért, mintha Neked szükséged lenne az én imádságomra. Nem, hiszen a Te hatalmad roppant nagy, jóságod határtalan, bölcsességed végtelen. Emberi szóval, emberi bölcsességgel ezeket kelfőképpen értékelni, magasztalni, véres emberi erővel ezekhez tenni vagy ezekből elvenni úgysem lehet. Csak csodálni és bámulni tudom azokat. Hanem azért imádkozom, mert nekem van szükségem az imádságra, segedelemre és áldásra, felemeltetésre és vigasztalásra. Milyen kicsiny porszemnyi az én erőm és hatalmam a Te világot teremtő, fenntartó és kormányzó erődhöz mérve, milyen parányi és ingadozó az én jóságom, szeretetem a Te soha meg nem szűnő, mindenre gondot viselő, mindent éltető, megáldó jóságodhoz képest!
Azonban a Hozzád való imádkozás, a gondviselésbe vetett hit újra meg újra megerősít, megvigasztal, világosságot gyújt lelkemben, és orra indít, hogy mint a Te gyermeked, a Te munkatársad igyekezzem mindig hűséggel dolgozni, hitben, szeretetben szüntelenül gyarapodni, minden nemes ügy diadaláért áldozni, jót cselekedni. Így kicsinységemben is naggyá lehetek, parányi erőmmel is hozzájárulhatok országod építéséhez. Fogadd hát kedvesen imádságom, s add, hogy az mindig új erőt, léiekben való nemesedést, bánatomban vigasztalást nyújtson nekem. Ámen.
H. P.

IV.

Áhítatra vágyakozva, belső, meleg, imádságos hangulatra szomjazva kereslek Téged, édes jó Atyám!  Vágyom közeledben lenni, ahol a lelki háborgás átalakul békességgé, az elbizakodás alázattá, és a hétköznap is ünneppé válik. Jól esik tudni, hogy meghallgatod gyermeked fohászát; érezni, hogy a lelki békesség bővizű forrásává válik az áhítatos imádság. Jól esik tudni azt, hogy Jézus a vezérem a Hozzád vezető úton, és szent vallásunk múltjában annyi hitelődünk adott ragyogó példát a hithűségre, istenfélelemre, egyháztiszteletre. De felmerül a kétség bennem, hogy vajon méltó vagyok-e az erőshitű és zsoltáros lelkű hitelődökhöz? Hogy vajon nem képmutatás-e áhítatom és nem hamis álarc-e vallásosságom, amit könnyen leteszek, könnyen felcserélek, megfeledkezem Terólad, s élem a magam önző, gyűlölködő, gyarló életét? Vizsgálj meg és mérj meg engem, jóságos Istenem. S ha úgy látod, hegy nem vagyok méltó Tehozzád, ne fordulj el akkor sem éntőlem, ne hagyj magamra. Sőt annál inkább ölelj magadhoz, hogy érezzem közvetlenebbül és mélységesebben azt, hogy mennyi jóság sugárzik lelkedből lelkembe, mennyi áldásod újul meg naponta számomra! Mily sivár lenne életem a Beléd vetett bizalom nélkül! Engedd, hogy tékozló, de megtért gyermekedként boruljak Elődbe, hogy újra fiaddá, gyermekeddé fogadj, és hogy tiszta szándékkal, bensőséges áhítattal, öntudatos hitbeli meggyőződéssel, példás egyházszeretettel szolgálhassam országodat. Ámen.
G .Gy.

V.

Istenem, gondviselő édes Atyám!
Amikor vágyakozó lélekkel kereslek Téged, szeretnék egy pillanatra forrássá változni. Forrássá, mely ismeretlen mélységből fölfelé tör, hogy üdítő itallá legyen az epedők, a szomjúhozók számára.
	Olyan jó lenne fénnyé változni, áldott, pirosló hajnalhasadássá, mely eloszlatja az éjszakák sötét rémeit, hogy fény derüljön a földre, és lássák gyermekeid az áldott világosságot, a célhoz vezető utakat. És azután egynek lenni Veled, gondviselő Isten.
	Mert forrás vagy te, jó Atyám! Az örökélet forrása, akiből életet, tikkasztó szomjúságomban s enyhületet lel lelkem. Mert fény vagy Te, aki után igazodik az étet.
	Milyen jó a forrásnak, amely buzogva föl tud törni a mélyből, hogy itallá válhassék a szomjúhozók számára. Milyen jó a fénynek, mely egybeolvad Veled, az örök világossággal.
	Most is forrást keres szomjúhozó lelkem. Engedd meg, jó Atyám, hogy belemeríthessem lelkem kelyhét az evangélium üdítő italába.
	Világosságra vágyik életem; engedd Istenem, hogy Jézus által megtaláljam a célhoz vezető ösvényt. És ha eddig nem sikerült merítenem az élet italából, hogy eloltsam lelkem szomjúságát, ha  mindeddig céltalanul jártam a hiábavalóság ösvényeit, ha elhanyagoltam teljesíteni a kötelességet, bocsásd meg tévedéseimet, és ne büntess érdemem szerint.
Indítsd jóra szívemet, hogy melengessem a szeretetet, és éljen bennem a megértésnek és békességnek életboldogító szelleme; ha bántalom ér, tudjak megbocsátani, és ha én okozok bántalmat, tudjak bocsánatot kérni. S ha így megtisztul szívemnek érzése, mint szomjat oltó forrás, ha világossá vácik értelmem, mint a Vegyed egybeolvadt fény, add rám áldásodat, hogy lehessek Jézusnak igaz követője, embertestvéreimnek megbecsülője, a Te jó gyermeked.
Légy velem és segíts meg, hogy az én munkám árán is jusson diadalra ezen a földön minden, ami jó, ami igaz és ami méltó az emberhez és a Te lényedhez. Szenteld meg az igaz küzdelmeket, hogy épülhessen a Te országod ezen a földön, szívem örömére, embertestvéreim boldogságára és a Te nagy neved dicsőségére, mindörökké. Ámen.
S. B.


VI.

Gondviselő Isten, édes jó Atyám! Legyen Tiéd a hálaadás, mely ebben az áhítattal telt pillanatban szívem mélyén megfakad. Megilletődött lélekkel fordítom orcámat keféd, az én mindeneket megáldó, gondviselő édes jó Atyám felé. Bemutatom előtted szívemből jövő, tiszta lélekáldozatomat, szavakba foglalom érzéseimet és gondolataimat, s az imádság hídján Feléd küldöm. Megpróbálok egy percre felemelkedni a porbál a Te világod felé, ahol van fény, van napsugár és békesség, ahol a Te legjobb fiad, a názáreti Jézus tanítása szerint örök szeretet lakozik.
Köszönöm, én Istenem, a lelkem mélyén élő örök vágyakozást a magasabb rendű eszményi világ után, mely segít abban, hogy emberi méltóságomat soha el ne veszítsem. Én törekszem a Te világod felé, törekszem a szépre, jóra és igazra, de érzem, hogy sokszor gyönge a karom, gyönge a lábam, kevés az akaratom.
Kérlek, vezess el engem újra Jézushoz, tedd alkalmassá értelmemet az ő tanításainak befogadására, hogy azok által lehessek munkálója a Te országod ügyének. Harmatozd be lelkemet szereteted és gondviselésed harmatával, hogy lehessek a Te igaz gyermeked. Segíts, hogy élhessek neked tetsző, igaz emberi életet a földön. Fogadd kedvesen áhítatos imádságomat, s légy velem mindennapi munkámban. Ámen.
A.	Gy.


VII.

Az éjszaka pihentető csendje után lázas igyekezettei szeretném kihasználni a soha többé vissza nem térő időt, Istenorri! Mért bár jó és szerető Atya vagy, elvárod, hogy képességeimhez, erőmhöz mérten dolgozzam, alkossak, cselekedjek a magam és enyéim jólétéért, embertársaim boldogulásáért. Köszönöm, Istenem, hogy életemet alkalomnak adod tehetségeim kifejtésére. Köszönöm, hogy örök alkotó tevékenységedbe én is belekapcsolódhatok, hogy ezáltal a mindennapi kenyér ajándéka ízesebb legyen számomra. Engedd meghallanom a jézusi felhívást: “Munkálkodjatok, amíg nappal vagyon, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhatik!” Add, hogy a munkát áldásnak lássam, s azt szívesen, ne kényszerből végezzem, tudván, hogy az az élet sója és megszépítője.
Kötelességem teljesítésének színterén engedd éreznem, hogy nem vagyok egyedül, mellettem vagy s biztatsz kitartásra, s ha lankadnék, új erőt adsz nekem. Tudom, érzem ezt, és ezért, miként a napunk elején, úgy annak végeztén is Téged áldalak. Ámen:
G. T.
VIII.

Örökkévaló Isten, mennyei édes Atyám!
Ezen a reggelen nem csupán a hajnal világosságában kereslek Téged, hanem meghajtott fővel magamba mélyedve, szívembe tekintve. Gondolataim, érzéseim mélyén a Te atyai hangod felcsendülését, lelkem rezzenéseiben végtelen és örökkévaló szellemed megszentelő jelenlétét vágyva szólok Hozzád.
Az elmúlt időben messzire távolodtam Tőled; elmulasztottam kötelességeim teljesítését, megfeledkeztem szívem tisztaságának megőrzéséről.
Véges és tökéletlen lényemet kivontam szereteted gondviselő, atyai hatalma alól, s a széles, de pusztulásra vezető úton kerestem boldogságomat.
Légy velem, jó Atyám, amikor most mégis Hozzád próbálok emelkedni, amikor tekintetem csak Téged keres.
Legyen a Te irgalmasságod, végtelen jóságod hitem számára új forrás, amelyből békességet, tisztaságot, megnyugvás; nyerhet a lelkem.
Erősíts meg, hogy jóvátehessem mulasztásaimat, hagy szóval vagy akár utolsó falat kenyerem árán is embertársaimat tudjam szolgálni, hogy ne önmagamat, hanem Téged és felebarátaimat helyezzem minden gondolatom és cselekedetem központjába.
A megtérés vágyában égve, így imádkozom Hozzád, kérlek hallgass meg, hogy amikor holnap felhasad, mint a hajnal a Te világosságod, virágba borultan köszönthesselek én is, és amikor majd végső órám vámköszönt, gyümölcstől terhes ágként hajolhassak Tehozzád.
Az emberöltők talpazatain életemet, mint öntözött, virágos kertet így szeretném felmutatni Neked minden napon, a Te örök dicsőségedre, minden időkben. Ámen.
Sz. F.

“Jézus pedig monda: Az én Atyám mind az ideig munkálkodik, én is munkálkodom.” (Jn. 5,17).
“Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, mikor hazamegy, vigyázva talál." (Lk 12,37)
“Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok.” (Mk 13,33)




ÚJESZTENDŐ REGGELÉN

I.

Örökkévaló Isten!
	Elbúcsúzva az elmúlt esztendőtől, reménységgel és bizakodással léptem át az új esztendő küszöbét. Mint eddigi életemben annyiszor, most is áhítattal veszem ajkamra szent neved, s küldöm Hozzád lelkem első fohászát, melyben benne van a múltban élvezett lelki és testi áldásaidért fakadó köszönetem és hálám. Ugyanakkor alázatos lélekkel kérlek, hagy a megkezdett, ismeretlen jövendő felé vezető utamon Te légy vezérem és oltalmam. Nem kérek földi kincseket, anyagi javakat. Te úgyis tudod, mire van gyermekednek szüksége. Hiszen amióta világodat megalkottad s benne a magad képére és hasonlatosságára teremtett embert elindítottad e földi tereken, áldott gondviselésed soha meg nem szűnt. Te táplálsz és éltetsz mindeneket. Nem kérek rangot, dicsőséget, mert tudom, hogy mindezek ideig-óráig valók. Adj nekem lelki  kincseket, melyek által lelkem nyugatmát és tisztaságát megnyerhetem és megőrizhetem. Taníts engem úgy számlálni napjaimat, fogy bölcs szívhez jussak. 
Áldó kezed tartsd fölöttem szüntelenül, Uram, és tápláld szeretetednek forrását, bennem, hogy az soha ki ne apadjon. Add állandóan éreznem, hogy Te vagy az örök szeretet. Áldj meg az élet örömeivel. Munkám után add meg a mindennapi kenyeret s imádságom után lelkem nyugalmát. Tégy boldoggá családi otthonomban, s áldd meg azokat, kiket nekem adtál: hitvesemet, gyermekeimet, unokáimat és a hozzám tartozókat. Add, hogy mindig a szeretet parancsa legyen életem törvénye, értelme, tartalma és célja. Tégy megelégedetté embertársaim között, s add, hogy úgy éljek és úgy cselekedjem, hogy látván az emberek, dicsőítsenek Téged. Add Uram, hogy soha senkit meg ne bántsak, se szóval, se tettel, s ha mégis megbántanék valakit, adj készséget a bocsánat kérésére, s ha engem bántanak, tudjak szívből megbocsátani. És kérlek, Uram, Te bocsáss meg nekem, ha megszegem a Te törvényeidet s vétkezem Ellened. 

“Taníts meg engem a te akaratodat teljesítenem, mert Te vagy Istenem. A Te jó lelked vezéreljen engem az egyenes földön." (Zsolt 143, 10).
Ezeket kérem az esztendő első reggelén. Hallgasd meg könyörgésemet. Ámen.
M. I.


II.

Megint elmúlt egy esztendő; itt az újév napja a Te jó voltodból, édes Atyám, Istenem. Mintha az élet kapuja nyílt volna ki előttem újra, hogy átléphessek rajta a múltból a jövendőbe. Mintha az örökkévalóság útján nyitottad volna fel a sorompót a múlandó ember előtt azzal a reménnyel, hogy az életnek nincs befejezése, hanem csak szüntelen újrakezdése. Mintha egészen új ruhát öltött volna magára földi életünk a meg-megszakadozott régi ruha helyett. Tegnap még az az érzésem volt, hogy befejeződött valami, ami vissza esem jő sohasem és csak az emlékezetben bukkan fel letűnt derűjével, szertefoszlott borújával. Ma ínár azonban jövőbe néző szemmel nézek életem még járatlan útjára, és lelkesedéssel ismétlem a költő bölcs szavait: “Befejeztetett? - Nem, mostan kezdődik újra! Az újrakezdés arany jelszavát írom én is fel az élet kapujára.
Tudatában vagyok annak, hogy a tegnap és a ma, az esztendő utolsó napja és az újév napja egy és ugyanazok. Egyazon folyamnak egyazon partjai. Befejezésük nem lehet, mert az volna a halál. De Te, jó Atyám, az örökéletnek vagy az Istene. Olyan az telet örök lüktetése, a Te törvényeid szerint; mint a szív dobogása. A véges ember szíve megáll ugyan egyszer, hogy a sírban örök pihenőt találjon. Az idő szíve azonban soha meg nem áll. Ha dobbant háromszázhatvanötöt, betelt egy kerek esztendő, de nyomban kezdi előlről, örökkön újra, kitartással.
Most; mikor egy új év első reggelére ébredtem, hálát adok Tenéked minden jóságodért, megtartó szeretetedért, testi életem javaiért, lelki életem mennyei kincseiért.
Nem egyedül ébredtem az újévre, hanem az én egész kedves, megszokott kis világommal. Nagy az én hálám, hogy családom tagjait éppen úgy áthoztad az újévre mint engem. Mit érne az én egyéni életem szeretet-közösségi életem nélkül? De Te ilyent nem teszel, mert mindig a legjobb édes Atya voltál, vagy és az is maradsz örökkön örökké. Köszönöm, hogy meghallgattad óévi imámat, és teljesítetted kérésemet: “Mikor a nap újra felkel, csókolhassuk egymást reggel. Ámen.
Ny. M.



III.

	Múló időnek és örökkévalóságnak Ura, nekem hitem szerint édes Atyám! Újesztendő első napán járulok Eléd megasztató szándékkal de evőtelen szavakkal, hogy imádkozzam Hozzád.
Ezen a napon a bizonytalanság érzete nagyobb mértékben kerít hatalmába, mint máskor. Mert leginkább megérzem azt a megmásíthatatlan törvényt, amely engem is a teremtett világgal az elmúlásmértéke alá helyez. Ez az újabb év is, melynek küszöbét átléptem, rádöbbent az örök igazságra. Tapogatózva fogom meg a megpattant ajtónak kilincsét, és próbálok egy pillantást vetni a jövő útjára. De nem láthatok semmit; mert ott mindent homály fed; titokzatosság takar be. Hogy merjek belépni és a benne rejtőző ismeretlenségeket megismerni?
Most, amikor visszanézve a múltba, tovább akarok indulni, segíts meg, hogy mindazokat magammal vihessem úti tarsolyomban, amelyek szükségesek a biztonságos utazáshoz. Ne engedd, hogy kifelejtsem azok közül a szükséges kellékek közül azokat, amelyek létem alapját képezik. Add, hogy  vihessek magammal hegyeket is megindító szilárd hitet, bizalmat Tebenned és felebarátaimban; vigyek magammal mindig megújuló reménységforrást, becsületérzést, igazságra való törekvést, békés szándékot, szeretetet mindenki iránt.
Add Atyám, hogy a mezők gazdag termést hozzanak, s legyen kenyér gyermekeid asztalán. Add, hogy derűs égbolt örvendeztessen járásomban fekvésemben: Áldásos eső lágyítsa a kemény rögöket, mikor szükség van reá, és érlelő meleg hajtsa a terhes kalászokat sarló alá. Teremjenek a kertek fái jó gyümölcsöt, és örvendhessek embertársaimmal együtt jókedved : esztendejének. Adj békét a föld népeinek nagy táborában és az én kicsiny világomban is. Hallgassam meg mindig a templomba hívó harangszót, és látogathassam a Neved tiszteletére emelt hajlékokat. legyen mindig egy fohászom másokért is. Énekelhessem apáim hitével az ősi zsoltárt: “Vigyázz értem Úristen / És légy gyámol ügyemben" / az újesztendőben. Ámen.
Bo. D.



IV.

	Gondviselő Isten, édes jó Atyám! Újesztendő reggelén hálás szívvel és örömteli lélekkel kereslek Téged, hogy eljuttassam Hozzád hálámat és köszönetemet. Neked köszönöm meg, hogy múlandó életemet mind ez ideig megtartottad, hogy életem mécslángját kialudni nem engedted. Neked köszönöm, hogy segítő, oltalmazó kezeden hordoztál, gondviselésbe fogadtál az elmúlt esztendőben is. Milyen jó volt érezni, hogy nem élek elhagyott, árva gyermekként ezen a földön, milyen jó volt meggyőződni arról, hogy van egy áldott mennyei Atyám, aki szüntelenül őrködik életem felett.   
Az új esztendő küszöbén állva, száguldó gondolataim a jövő ismeretlen homálya felé tejelődnek. Nem tudom, mit tartogat számomra az előttem levő esztendő. Sok örömet, vagy tengernyi bánatot, dicsőséges felemelkedést, vagy szégyenteljes elbukást; megmarad-e egészségem, vagy holnap talán betegágyba hajtom le fejem; megérem-e az új évnek utolsó napját, vagy elmegyek én is minden élőnek útján? Nem tudom félrehúzni a titokzatos fátylat, mely eltakarja szemeim elől a jövő látását, De, Atyám, én bizakodással tekintek jövendőm napjai elé, nem félek és nem rettegek; mert bízom és hiszek Benned, s tudom, hogy akik Téged szeretnek, azoknak mindenek egyformán javukra szolgáinak.
	Édes jó Istenem! Én nem vágyakozom lehetetlen dolgok elérésére, nem óhajtok magamnak földi kincseket, vagyont, vagy hatalmat, de kérlek, teremts új szívet bennem, hogy több és jobb lehessek, mint eddig voltam. Növeld bennem a hitet, erősíts, ha kereszten súlya alatt roskadoznék, segíts, hogy minden döntésemben csak a jót és igazat válasszam; tölts meg szeretettel, hogy áltatta életemet gazdaggá tehessem, és másokat is boldogíthassak.
Áldj meg minden jóra törekvő szándékomban, tartsd meg szeretteim életét, áldd meg hazámat, egyházamat, embertársaimat és cselekedd, hogy legyen az új esztendő mindenkinek kedves, boldog és békés esztendeje. Ámen.
A.Gy.


V.

Ki felette állsz az időnek és elmúlásnak, Hozzád imádkozom az újesztendő első napján, örökkévaló isten, gondviselő jó Atyám! Körülöttem minden az elmúlásról beszél. Odalesz az ősz, és tél jön a helyébe. Meghal az ember és gyermeke lép örökébe, de Te, édes Atyám, örökké megmaradsz. A Te örökkévalóságod diadalmaskodik a minden földit megemésztő idő felett. Te minden napon és minden elmúló esztendő után ugyanaz maradsz, mint voltál. Amikor még zűrzavar volt a nagy világban, ködben és párában volt minden élet - a Te lelked akkor is éppen úgy sugározta áldásait, mint ma. Áldásod nyomán alakult a világ, született meg a föld, majd az első élőfény és végül az ember. S mindezekre létrejöttünk pillanatától kezdve gondot viselsz.
Mi már számláljuk az éveket, s minden esztendő első napján új terveket és álmokat szövünk, hogy az új évben valamiképpen - a Te segedelmeddel - jobbat, többet tegyünk, mint az óévben tettűnk. Miénk a terv, miénk az álom, miénk a munka és Tiéd az áldás; Istenein. eélta4an, eredménytelen az a munka; mely nem kapcsolódik bele abba a nagy törvényszerűségbe, mely a Te akaratod. Hiábavaló lenne minden igyekezetünk, ha áldásoddal azt meg nem gyümölcsöztetnéd. Hasztalan volna hajnal előtt kelni, fönn virrasztani késő éjszakáig, verejtékkel enni kenyerünket, ha Te, Istenem ezt a sok keserűséget jobb kezed áldott érintésére jóízűvé, enyhületet, megelégedést adóvá nem tennéd. Panasz, türelmetlenség, hiábavalóságok láncolata lenne ez az élet, ha meg nem szentelnéd annak minden áldásra méltó percét, Olyan sok jót teszel velem és szeretteimmel s minden gyermekeddel Atyám, hogyne adnánk legalább hálát mi is Neked. A mindennapi kenyérért, a mindennapi erőért és egészségért mit adhatunk Neked? Egyebet nem, csak gyermeki hálát és köszönetet. Élő áldozatot mutatunk be Neked; lelkünknek hitét, szívünknek szeretetét, kik hiszünk Benned, Benned, ki megsegítetted őseinket és megsegítesz minket is; kik szeretjük embertestvéreinket, akár fehérbőrű európai, akár fekete bőrű afrikai, akár sárgabőrű ázsiai: Minden embert testvérnek tartunk, mert egy Atyánk van nekünk és az Te vagy, én édes Istenem.
Kérünk, hallgass az imádság szavára, nézd el hibáinkat, hiszen minden tiszta szívből fakadó vágyunk az, hogy az új esztendőben igazabbakká, jobbakká legyünk. Segíts mindnyájunkat, hogy minden-imádságunkat, minden örömünket és bánatunkat az új esztendőben áldás kövesse.
Hallgass meg könyörgésemben. Ámen.
L. K



VI.

Örökkévaló Isten; mennyei jó Atyám, legyen áldott szent neved, hogy az új esztendő első napjára elvezéreltél. Legyen áldott gondviselésed, hogy  életem javait s házam népét, családom tagjait is  megőrizted. És most, küszöbén ez új évnek, ismét csak Téged hívlak segítségül, mert nem tudom mi vár reám, mit hoznak az elkövetkező napok: Sűrű köd homálya borítja a közeli és távoli jövőt egyaránt. Csak azt tudom, hogy az idő nem áll meg, azt is tudom, hogy az előttem álló új naptárnak egymás után következő fekete és piros betűs napjai minden reggel felvirradnak - mert ez a Te törvényed -, de hogy melyik nap számomra mit rejt magában, milyen eseménnyel lesz terhes, milyen meglepetést fog hozni; örömet, sikert, megelégedést, vagy csalódást; fájó veszteséget vagy könnyfakasztó gyászt, - ezt elrejtette véges elménk elől a Te bölcs végzésed, mert a Te utald nem a mi utaink . . .  Azért könyörgök hát most Tehozzád, adj erőt, hogy jóban el ne bizakodjam, a rosszban el ne csüggedjek. Taníts meg arra, hogy Benned való bizalommal várjam, keressem és munkáljam a jót. Mert minden egyes nap, ami reám virrad,  egy áldott alkalom arra, hogy jót cselekedjem, minden kísértés azért jön, hogy hitemet és emberségemet próbára tegye, minden szomorúság arra  szolgál, hogy gyermeki hittel forduljak Feléd a vigasztalásért. Kezedbe teszem hát Uram ez év kezdetén, és gondviselésedre bízom sorsomat, jövőmet, javaimat és szeretteimet, azzal a megnyugtató hittel, hogy “akik Téged szeretnek, azoknak mindenek egyformán javukra szolgálnak". Ámen.
G. Gy.


“Légy bátor és erős. Ne félj, ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz.” (Józsué 1,9)



TAVASSZAL
I.

Örökkévaló Hatalom, édes Atyám l
Csodálkozva nézem a természet változását. Még itt-ott hófoltok fedik a földet, de már tovatűnőben van a teli világ. A megdermedt föld ujjá kezd éledni. Megtört a vizek jege, s a tél hideg szelét havat olvasztó, enyhe tavaszi szellők váltják fel. A fagyott föld engedelmeskedik egy titokzatos parancsnak. Téli álmából ébredezik, s ezernyi új élet fakadása jelzi a nagy változást. Félénken még, de már jelentkeznek az első virágok és rügyek, mint a tavasznak hírnökei. Amiképpen életemben annyiszor megragadta lelkemet a természet ébredése, úgy most is megfürdik immár megfáradt lelkem a természet mindent újjáteremte tavaszi csodájában.
Kicsiny szobám időnként magányos csendjében elgondolkozom ezen a csodán. Próbálom megérteni a változások okát, megismerni a nagy titkot. Keresem azt az erőt, mely időtlen időktől fogva mozgásban tartja a végfejen világot, s mely minden esztendőben új élet megnyilatkozással mutatkozik rövid életünk színhelyén, e földön.
Elmélkedem, s közben elfelejtem, hogy telnek esz órák. Az esthomályt sötétség váltja fel. Este van. Álomra hajtom fejem. Csendesen imádkozom, s midőn kimondom e szót: édes jó Istenem, megoldódik a nagy titok. Nem ismeretlen többé a nagy Rendező, mert minden tudás, ami az élet nagy kérdéseire elfogadható feleletet adhat, minden emberi bölcsesség, erő és akarás, igyekezet, valóra váltás és minden, ami e végtelen világban található, e végtelen világban és az ember értelmi és érzelmi világában végbemegy, a Te teremtő, áldó és gondviselő munkád eredménye. Itt találkoztam Veled a tavasz ragyogásában, s vallom a zsoltáríró imádságos meggyőződésével, hogy Te, aki voltál, mindek előtt ég és föld formáltatott és örökkön örökké lenni fogsz, minden tavasz jöttével kibocsátod lelkedet,
 mindenek megújulnak és széppé teszed a földnek színét. Azért, hogy az ember, a Te gyermeked gyönyörködjék ebben a szépségben, s a megújuló természeti világban fölismerje a Te végtelen hatalmadat és örömét találja abban.
Gondviselő Istenem, vezess engem a mindig  megújuló tavaszok, a lángsugarú és kalásztengert ringató nyarak, bő termést adó őszök és megérdemelt pihenést ígérő téli tájak áldott útjain. Legyen áldásod rajtam és mindazokon, akik Téged szeretnek. Megújult lélekkel kérlek, hallgass meg. Ámen.
M. I.



II.

Megtartásnak áldott istene! Mintha egy kegyetlen rabságból szabadultam volna meg, úgy ujjongott fel lelkem napod meleg csókjától. Elmúlt a tél, a kegyetlen zsarnok. Viharával űzött, csikorgó hidegével pusztított, fagyával megdermesztett. Kegyetlen zsarnok volt, javainkat pusztító, gonosz idő. Távozása szívünk boldogsága.
Köszönjük, jó Atyánk, hogy elküldted a tavasz örömet és feltámadást hirdető tündérét. Szent simogatásod nyomán mindenütt élet fakad. A patakok, a füvek, a fák, a nyíló virágok mind-mind gondviselő jóságodat harsonázzák. Bárhová is tekintenek szemeim, fűben, fában, virágban, a madár dalában, mindenben és mindenütt Te vagy jelen, örök tökéletesség és szeretet áldott Istene. Add nekem, gyarló embernek, hogy lehessek én is egy parányi napsugár, mely örömet visz az emberek szívébe, egy hangfoszlány, melynek hangjától megzendült az emberek lelke, egy tavaszi: biztatás, mely új reménységet ébreszt az emberek szívében, egy távoli visszhang, mely sokszorosan zengi nevednek dicsőségét és Jézus tanításainak igazságát. Legyek a csíra ereje, a folyó bátorsága, az igazság bajnoka és a szeretet apostola. Kérlek, áldj meg testi és lelki erővel, bölcsességgel, hogy életem legyen gazdagságot ígérő boldog tavaszok szent harsonája, nevednek dicsőségére és életemnek boldogságára. Ámen.
Be. D.



III.

Gondviselő jó Atyám! Örök törvényeid és bölcs terveid szerint, mindannyiunk örömére és reményeink beteljesülésére elérkezett a tavasz. A hideg jégvirágok mellett színes tavaszi virágok beszélnek a megújuló életről, a fák ágain téli zúzmara helyett rügyek bontakoznak, és friss, zöld dombok zászlói hirdetik a tavasz győzelmét. Mint minden évben, most sem csalódtunk a Te gondviselésedben. De vajon van-e elég hálaérzet szívünkben, hogy ezt Neked megköszönjük? Mikor boldog örömmel látjuk és érezzük a nap meleg fényességét, a tavasz varázsos szépségét, van-e egy imádságos szavunk Tehozzád mindezért? Tudom, jó Atyám, hogy nemcsak hódoló szavakat és tétlen alázatot kívánsz tőlünk, hanem elsősorban törvényeid tiszteletét, akaratod teljesítését, és hogy Veled együtt, mint hű munkatársaid, becsületes munkával érdemeljük ki gondviselésedet. Adj  hát erőt, hogy a megújuló tavasz napjaiban munkakedvvel, felelősségtudattal és jó lelkiismerettel tehessek eleget mindannak, amire elhívtál. Ne a haszonvágy vezéreljen, hanem az önzetlen munkaszeretet, és ne engedjek a könnyű, de hamis utak csábításának. A Te neved legyen mindig erős pajzs, a bűnös és alacsonyrendű indulatok legyőzésében. A hit és tiszta szándék vezéreljen csüggedés nélkül akkor is, ha megszomorít az élet és megpróbál a nehéz sors. Tudom, hogy súlyos gondok ezután sem kerülnek el, és csak a küzdelmes, de becsületes munkát koronázza siker; azt: is tudom, hogy “akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyű, futnak és nem fáradnak el, járnak és nem lankadnak meg". - Légy hát segítségül Benned bízó Gyermekednek. Ámen.
G. Gy.


IV.

A hosszú tél csendjét rügylüktetés, lelkem éjjeli nyugatmát egy új nap ébredése kelti éfetre4 s mindkettő mögött Te állsz, örökkévaló Isten.
Hány zsenge tavasz, hány, ujjongó lélek bontakoztatta ki már első virágát, szavát Előtted hány ifjú váll feszült mámoros lázzal a világnak, s hány öreg kézre hullott a remény harmatcseppje az örök tavaszok reggelén, - nem tudom, Uram, - de lásd, a végtelen időben ma én is itt állok előtted, imára kulcsolt kézzel Hozzád emelem szívemet, és minden érzésem rügyfakadás. Szavam úgy szól Hozzád szívemből, mint a tavaszi szél: hangtalanul, sejtelmesen és mégis az újjászületés, a megtartás örök ígéretének bizonyságával.
Áldott legyen neved ezért a tavaszért, istenem, mert egész lényemet kiszakította a tél dermedtségéből. Köszönöm Neked a természet, a világ meg, újulását, a létezés mámoros örömét.
Add, hogy ne csak hanginai legyen számomra az újjászületés, hiszen így virágát bármikor letörheti egy kései hóesés, hanem szemem tiszta látásra ébredése, lelkem örök boldog ünnepe. Ne csak a lét örömét érezzem, de a hit megtartó erejében támaszd fel bennem a végtelen, örök élei bizonyságát is, mert különben hiába születnek meg a tavasz csodái a világban, hiába jön el az éneklésnek ideje: szívemben megmarad a tél uralma, jég homályosítja el továbbra is Jézus tanítását és példaadását.
Így imádkozom Hozzád, mikor a tavasz útra kelt a parttalan időben, s mint vak Bartimeus, Tőled kérem szemem megnyitását, hogy lelkem tavaszi pompájában örvendezve ott állhassak én is majd az örökélet ünnepén a Hozzád fohászkodók boldog seregében. Ámen.
Sz. F.


“Oh Isten, milyen drága a Te kegyességed! Mert nálad van az életnek forrása; a Te világosságod által látunk világosságot” (Zsolt 36, 8 és 10)
“Dicsérjétek az Urat! Énekeljetek neki új éneket!” (Zsolt 33, 2-3).





VIRÁGVASÁRNAPJÁN

Örök szeretet, végtelen jóság, gondviselő Isten, édes Atyánk!
Ki megszámlálod napjainkat, számon tartod életünket és gondot viselsz reánk, a tavaszi megújúlásban, a munka ütemes zajában megújult lélekkel kereslek, hogy emlékezetembe idézzem az első virágvasárnap történetét, s a hozsannázó tömeggel együtt kifejezzem hálámat és köszönetemet azért, hogy küzdelmekkel teljes életemet megtartottad e mai virágvasárnapra is.
Szívemben és lelkemben kinyíltak a virágok, melyeket vallásos hitem nevelt. E mai napra mind leszedtem azokat, hogy odahintsem lelki életem országútjára, hogy e napon legyen szép, legyen illatos az élet szürke és próbákkal teljes hétköznapjai között, és vonulhasson be életem Jeruzsálemébe diadalmas üdvkiáltások között a názáreti Jézus tiszta szelleme.
Milyen megnyugtató így ez az érzés, milyen szép így a Jeruzsálem felé vezető út, amely az emlékek láncolatán át feltárul szemeim előtt. Hogy összekeveredik ma a légbeszálló pacsirta énekévei a lelkemből kikívánkozó üdvkiáltás: “Hozsánna, áldott, aki jött az Úrnak nevében!"
A virágvasárnap hívó ember hozsannát kiáltó szavaival kereslek Téged. Ha letérni látsz orról az útról, melyen a Mester járt, ha elhagyom az előttünk járók lábnyomait, fogd meg gyermekednek kezét, s vezess vissza a Mester nyomába, mert Ő az út, igazság és élet.
Légy áldott ezért a napért, e napnak minden szépségéért és lelket mozgató öröméért. Légy áldott azért, hogy a virágvasárnap nerc egy lezárt történeti esemény, hanem a jézusi eszmék folytonos bevonulása életünk Jeruzsálemébe, Telkünkbe. És áldj meg minden embert, aki a virágvasárnapi tanítás hatására a Te nevedben kezdi meg a munkát imádságos áhítattal, aki a Te nevedben szór szíve és lecke mélyéből egy pár szál virágot az ő lábai elé, aki az esti harangszó hallatára leveszi kalapját, és a Te nevedben hagyja félbe a mindennapi munkát, aki a Te nevedben dolgozik a mezők ölén, a kenyértermés drága magvait hintve, aki a Te nevedben kél és fekszik, biztat és gyógyít, szó( és tanít, hogy a Te áldásoddal legyen szép az élet, legyen boldog a szív és áldott az emberi jövendő. Ámen.
S. B.

“Áldott, aki jő az Úrnak nevében. Hozsánna a magasságban; “ (Mt 21,9)




IMA  NAGYPÉNTEKEN


Istenem; édes Atyám!
Néhány napja csak, Nevednek dicséretét énekelve, virágot s zöld lombot hintve útjára, az öröm ujjongásával ünnepelte legjobb fiadat Jeruzsálem. Néhány napja csak, dicséretet énekelve, szívem virágával és reménységével fogadtam én is öt, s reméltem, hittem, hogy ő és szent ügye immár otthonra lelt bennem, hogy hervadhatatlanok a virágok, s a fény örök társa lesz majd életemnek.
Vajon milyennek látsz most engem, Istenem nagypéntek reggelén? Látod, újra elkísértem Jézust az Olajfák hegyére, és érzem, hogy imádkoznom kell, hogy nem volna szabad elengednem a kezét, mert akkor menthetetlenül elalszom és elveszítem őt, - de gyenge vagyok.
Milyennek láthatsz engem, Atyám, hisz nem lehet titok Előtted, ez is én vagyok, aki szembejön az ösvényen, és ajkamon árulás a csók, kezemben fegyver, és sötétség van a lelkemben?! Talán mégis szánalmasnak látsz inkább, mint elítélendőnek? Virrasztani képtelennek, vele imádkozni gyarlónak, melléje állni gyávának? Lelkemben, testemben erőtlennek, kakasszóra ébredőnek?
Ilyen vagyok, és szégyen éget, és vádolnak életem nagypénteki éjszakái, nevemen szólít hangod, és én hallgatok.
Ilyen volnék? Te tudod, jó Atyám, hogy nem ilyen vagyok. Tudod, hogy olyan szeretnék lenni, mint ő, hogy világosságra vágyik lelkem. Tudod, hogy az eljövendő megpróbáltatások éjszakáira azért kérem most Tőled az erőt, hogy többé ne bukjam el, hogy ne tehessen rabjává álom, mikor éberségemre szükség lesz, hogy hangos szóval tudjak majd felelni, ha nevemen szólítasz. Azt szeretném, hogy legbensőbb emberi arcom, bármi érjen is, olyan lehessen, mint az övé: túl a fájdalom és félelem vér- és verejték-koszorúján nyugodt és tiszta, mindent megértő és mindent megbocsátó, egyedül Rád tekintő szelíd emberi arc.
Ilyen erőt adj nekem, jó Atyám, hogy húsvét hajnalán, ha felvirrad a nap, ne kelljen lesütnöm tekintetemet, hogy mindig fényben járva tehessek bizonyságot: őrállónak és vigyázónak rendeltél itt a földi tereken megszülető országod építésében, s én mindörökké az is szeretnék maradni. Ámen.
Sz. F.


“Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, mindazonáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint Te."  (Mt 26, 39)



HÚSVÉT ÜNNEPÉN


I.

Istenem, jó Atyám, imádlak Téged gyermeki szívem teljes áhítatával húsvét ünnepének első reggelén. A tavasz nagy ünnepe sz. Nemcsak azért, mert új életre ébred körülöttünk a nagy természet, hanem azért is, mert ezzel az ünneppel érkezik meg minden évben lelkünk tavasza is. Úgy vártam ezt az ünnepet, mint a magocska a föld rögei alatt, mint a fák ágain a rügy a tavaszi sugarat, vagy mint a vándormadarak a visszaérkezést fészkük hazájába.
A húsvét nekem azt az örömhírt hozza, hogy Jézus élt, hogy Jézus él, hogy Jézus élni fog, amíg csak hú szív dobog a keresztény világban. Ez az örömhír a húsvét lényege és célja. Ezért melegszik át úgy a szívem ma, húsvét reggelén. Ezért telik meg ünnepi érzésekkel egész valóm. Ezért vágyom énekelni a húsvét énekét: “Hajnal mosolyog az éj után, / Pacsirta zeng napsugarán . . ." Ezért öltözöm testileg-lelkileg ünneplőbe a mai napon.
Ha a nagypénteki gyászra gondolok, azt értem meg belőle, hogy Jézus szerette embertársait és szeretett Téged, az ő mennyei Atyját. Látom, hogy Jézusnak a halála olyan éppen, mint az élete, mert élete is az isten- és emberszeretet állandó megnyilvánulása volt. Jézus a kereszten is imádkozott még ellenségeiért is. Ő a kereszten is meg tudott téríteni bűnösöket. Legnagyobb szenvedései között is észrevette édesanyját, Máriát, ki ott sírt fia átszegezett lábai előtt. A tanítványokhoz is volt egy jó szava. Elesett ugyan a kereszt súlya alatt, de az igazságot nem hagyta elbukni, amely annyira fontos a hivő ember boldogulásának érdekében. Kifolyt ugyan drága vére a szegek nyomán, de nem folyt el a rögök közé magasztos eszmevilága, mert a hű tanítványok átvették azt, és diadalra vitték az ő holta után. A Te legnagyobb fiadként viselte el a szenvedéseket, mert Téged egy pillanatra sem tagadott meg. Bár így kiáltott fel: “Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?" - a kereszten is megtalálta szent atyai kezedet és végül így sóhajtott fel: “Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet!"
A legtermészetesebb dolgot kérem tőled húsvétkor, Istenem: segíts, hogy méltó legyek Jézushoz hitben és szeretetben. Ámen.
Ny. M.


II.

Áldott érzések uralják lelkemet Istenem: az öröm és hálaadás érzései. Nagypéntek fagyos légköre eloszlott, s húsvét következett életünkre. E nap arra tanít, hogy az akaratodból ilyennek teremtett ember nem engedi magát megveretni; a gyászból a vigasztalásra vágyunk, nagypéntekből húsvétba. Előttünk állanak a jézusi idők szemtanúi, a riadt tekintetű tanítványok, a melegszívű asszonyok, akik mítosszal fonták be azt, amit megmagyarázni csak értelmes ésszel lehet: a halál csak a testet öli meg, amiként megölte Jézus porból lett testét is, de a lélek, a szellem tovább él az emlékekben, a műben. Él, mint ahogy él az apák keserves munkájának emléke, anyánk értünk tett ! sok-sok virrasztása.
Atyánk! Előtted áll néped sok-sok nagypéntek megrendítő emlékével; szemünk előtt vonulnak el, megrázó egyéni tragédiák. Látunk megszomorodott, gyermekét sirató anyát-apát, szülei sírjára boruló árvát, gyűlölködő testvéreket, közömbös, mások sorsát nem vállaló embertársakat, értékeinket elherdáló felelőtlen egyéneket. De látjuk a virrasztó gondot, húsvéti lelkületű embereket is, akiknek szívjegye: az alázat, felelősség és öntudat. Ez a mi húsvéti örömünk, édes Istenünk! Áldd meg hát ünnepünket, ünnepemet. Áldd meg azokat, akik a lélekre nehezedő kereszteket alázattal és hittel hordozzák, de azzal a meggyőződéssel, hogy a küzdelmet, a keresztvállalást, az élet nagypéntekjét húsvét, győzelem követi.
Ennek e gondolatnak, ennek az eszmének legyünk bizonyságtevői mindennapjainkban. Ámen.
K.S.


III.

Életnek és feltámadásnak Istene, édes Atyánk! Kietlen, zord téli napjaim és sötét nagypéntekeim világából egy keskeny lélekösvény ma Hozzád vezet, és olyan jól esik ezen haladva Hozzád érkeznem. Úgy szakad fel lelkemből Utánad a vágy, mint ahogy a tavasz ujjongó, hivő szavára téli szendergéséből egyszerre tör életre az első hóvirág. Megzendül benne az élet himnusza, s várja hogy kiteljesedjék rajta lényege: a szín, az illat és az örök szépség. Bennem is megmozdul egy szent, imádságos áhítat, mely e drága ünnepen kiteljesedést vár. Életem golgotás utain oly sokszor gondoltam feltámadásra, újjászületésre. Húsvét! Bűbájos varázzsal hányszor jelentél meg, és én örömtől repdeső szívvel vártalak, vártalak és te jöttél tisztán, hófehéren, úgy, amint imádságomban megfürösztött lelkem azt előmbe varázsolta.
Köszönöm Atyám, e várakozás biztató reményét; köszönöm az ébredő tavaszt, mely életre hív, mely reménységet szül és hitet táplál, köszönöm az egész élni akaró életet és a maga szépségeivel, könnyeivel és mosolyaival, erényeivel és bűneivel együtt úgy, amint azt Te nekem ajándékoztad, de  mindenekfelett köszönöm a húsvéti hitet, az élet és feltámadás égi erejét.
Ha nem egy, de száz szív dobogna egy kebelben, ha nem csak egy múló pillanat, de egész életem lenne egy szent imádság, akkor sem tudnám kellőképpen megköszönni nagy jóságodat, akkor sem tudnám kifejezni hatalmadat és dicsőségedet. Két karomban Te vagy az erő a  megmozduló barázdában Te vagy az élet, szívem dobbanásában Te vagy az imádság, hitetlenségemben Te vagy a hit és bátorítás. Atyám, add, hogy várakozásom ne legyen hiábavaló, élni akarásom ne legyen önámító, imádságom ne legyen hazug suttogás és munkám hiábavaló erőlködés. Termékenyítsd meg életem a húsvéti hit által; ha pedig ez hiányoznék, add, hogy e gyönyörű ünnep örömüzenete hívjon új életre.
Áldd meg ünnepszentelésem. A názáreti Jézus példáján keresztül taníts meg hinni és dolgozni, hogy több legyen a kenyér és szebb az imádság, melyet Tenéked rebeg ajkam, akitől van életem és  megtartásom. Ámen.
B.	B.

IV.

Édes jó Atyám! Örökéletnek igaz Istene! Cselekedd velem naponként, hogy áhítozzék lelkem Hozzád. És valahányszor leborulok Előtted lélekben és igazságban imádni nagy nevedet, szakassz el a földi élet hiú képeitől, hogy szívem, lelkem és gondolataim egyedül Téged keressenek és Rajtad függjenek. Húsvét reggelén lelkemben kigyúl az örökélet, az üdvösség reménységének fénye, és vallom, hogy egyedül Jézus az út, az igazság és élet, mely örökéletre vezet. Tudom, hogy a világ javai és gyönyörei változók, bírásuk rövid és mulandó. Húsvét evangéliuma ragyog szívemben, és a láthatatlan világ felé fordulva érzem, hogy a halál legyőzetett, és az örök értékek keresése legszebb hivatásom. Szentelj meg ezért, hogy már e földön is, bár törékeny ajakkal és gyarló rebegéssel, Téged szolgáljalak mindaddig, amíg haza szólítasz az üdvösség honába. Ámen.
I. V.


V.

Lassan-lassan megújul a természet, a téli csendesség a múlté lett, megpezsdült az étet az ugaron, madárdaltól lett hangos az erdő és a mező. Múlté lett a szomorú nagypéntek, a végtelenségben halt el a “feszítsd meg" kiáltás is, és én most győzedelmes húsvéti hittel szólítalak meg. Szeretném, ha lelkemben hasonló változás menne végbe. Szeretném, ha beigazolódnék lelki szemeim előtt, hogy életem sok-sok nagypéntekje csak átmenet, csak figyelmeztetés. Szeretném, ha a Beléd helyezett bizalmam átváltaná életem vonatát, és győzedelmes hittel érkezhetnék meg a lelki föltámadás állomásához. Milyen boldog lennék, ha a sok-sok hétköznapomban kevés lenne a nagypéntek, ha segítenél abban, hogy ajkamról soha se hangozzék el a feszítsd meg kiáltás. Milyen boldog lennék, ha a tavasznak örömével együtt jönne hozzám a halál felett is győzelmet hirdető húsvéti üzenet: “Aki hisz énbennem, ha  meghal is él".
Gyermeki hangon próbálom kifejezésre juttatni hálámat azért, hogy e reggelre felvirradva, és húsvéti áhítattal ajkamra adod a szót: “Ne keressétek a holtak között az élőt". Légy áldott a győzedelmes hitért, mely a feszítsd meg kiáltáson, a halál komor valóságán túl hirdeti, hogy aki a séfek mezején szánt, vet és arat, az a halhatatlanság, az örökkévalóság termését takarítja be egykoron.
Nyisd fel szememet, hogy a húsvéti feltámadás tükrében láthassam meg elhivatottságomat, és hitem és minden cselekedetem e nagy ünnephez méltó legyen. Ámen.
N. D.


“Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok pedig örökkévalók. (2Kor 4,18)
“Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állott elő. (Zsid 11, 3)
“Nem hagyod az én lelkemet a sírban". (Ap Csel 2,27)





ÁLDOZŐCSÜTÖRTÖKÖN

Ünnepi érzéssel veszem ajkamra szent neved ez áldott reggelen, Istenem, édes jó Atyám.
Áldozócsütörtök áhítatában emlékezem az árván maradt tanítványokra, kik bánatukban és mélységes gyászukban a világ elől elvonultak, hogy lélekben együtt lehessenek keresztre feszített Mesterükkel. Ott látom őket a jeruzsálemi kicsiny házikóban, hol lelki szemeikkel ismét látni vélik szívükhöz nőtt Tanítójukat. Hallják is biztató szavát: “Békesség néktek". Ott látom őket az Olajfák hegyén, hol utoljára voltak együtt Jézussal, míg élt. Itt történik velük a legcsodálatosabb élmény: az öntudatra ébredés, amikor egy újabb látomásban van részük látni vélik a mennyekbe emelkedni a Mestert. E látomás által válik bennük bizonysággá a hit, hogy Jézus ügyét, az ők ügyüket Te magad vetted kezedbe istenem; éppen ezért a szent ügy el nem veszhet - cselekedni kell valamit. A bizonysággá vált hit fett később szülője a pünkösdi eseményeknek, a keresztény egyház megalakulásának.
Amikor áldozócsütörtök egykori fényére, szépségére emlékezem, szomorúság és bűnbánat tölti be szívemet. A tanítványok akkor öntudatra ébredtek; de belőlem, mai tanítványból, sokszor hiányzik ez az öntudat, hogy ápoljam hitemet, s hogy megőrizzem mindazt, ami szép és jó, ami lelki gazdagság és elévülhetetlen kincs gondokkal és küzdelmekkel teljes életemben.
Esdve könyörgök Tehozzád, Atyám, ébreszd föl , bennem is a szunnyadó hitet, a sokszor elalvó lelkiismeretet. Hadd halljam meg én is ama evangéliumi kérdést: “Galileabeli férfiak, mit álltok nézve a mennybe?", hogy e kérdésnek hatására szülessék az én lelkemben is minden szépre és jóra ösztönző nemes elhatározás. Legyek én is öntudatos tanítvány; szeresselek öntudattal Téged, gondviselő Atyámat, anyaszentegyházamat és minden felebarátomat. És szeressem mindezek által öntudatosan mindazt, amit hirdetett s amiért kereszthalált szenvedett a názáreti Jézus. Ámen.
L. K.


“Ez az én szerelmes Fiam, őt hallgassátok.” (Mk 9,7)




PÜNKÖSD ÜNNEPÉN

Gondviselő Isten! Imádlak a lélek kitöltésének, az őskeresztény egyház megalakulásának gyönyörű ünnepén. Hálát adok, hogy ragyogó napod új életet fakaszt a tavaszi megújhodásban, mint ahogy lelked ereje hitet, bátorságot, lelki fényt fakaszt a megriadt tanítványok lelkében. Amiképpen a tavaszi meleg napsugár szétárad a természet életén s hatására új élet indul, úgy a szentlélek tüze is felolvasztja az emberi szívek közönyét, lelki életünk dermesztő telét, és nyomában hit, bátorság, új reménység fakad pünkösd ünnepén. Te vagy, ki megerősíted bennem is a hitet, s Jézus tanításai alapján vezetsz a keskeny de boldogabb életre vezető úton. Jézus tanításai által ismerem meg atyai jóságodat, szüntelen gondosságát irányomban. Vezéreld úgy életemet, hogy a pünkösdi hit, mely a Mester tanításaiból a léiek erejével a tanítványokra szállt, és erővel, hittei, életkedvvel töltötte meg lelküket, gyúljon ki bennem is, s emeljen fel az evangéliumi hit dicsőséges magaslatára. Itt, ezen az ünnepi magaslaton, a lélek tüze égesse le rólam minden gyarló, önző emberi érdeket, hogy magmaradhassak örömet fakasztó, áldásokat osztogató jézusi tanítványnak, igazi embernek. Áldom szent nevedet, hogy a földi élet szüntelen megújulásának s a lelki élet örökkévalóságának hitét megtartottad bennünk. Add, hogy az élő hit emeljen fel a tévelygések útjairól, hogy érezhessem a szentlélek kitöltésének melegét felebarátaim iránt tanúsított jócselekedeteimben. Töltsd ki rám minden nap lelkednek erejét. Küldd hozzám is a bátorító szentlelket, hogy mint sebesen zúgó szél, mint kettős tüzes nyelv szálljon rám és minden emberi lélekre, mint gyógyító balzsam, mint derűt fakasztó, melegséget árasztó májusi napsugár. Ámen.
B.	A.


Istenem, édes jó Atyám!
Kereslek Téged e diadalmas ünnepen, a léiek kitöltésének napján. A lélek szárnyain száll fel Hozzád imádságom, mert Te lélek vagy, és érzem, hogy megtalállak Téged, ha lélekben és imádságban imádkozom Hozzád. Hozzád, ki mindenütt jelen vagy, ki lényeddel betöltöd a mindenséget és a vágyakozó emberi szíveket, ki jelen vagy a virág illatában, az erdő susogásában és az áhítat csendjében is. Jelen voltál akkor is, amikor az első pünkösd alkalmával lélek ihlette meg a tanítványokat, kiknek lelkes és buzgó beszédére háromezren keresztelkedtek meg és vetették meg az első keresztény gyülekezet alapjait. Azóta szüntelenül kötelez a lélek ereje, a szépnek, a jónak megvalósítására, a Te akaratod teljesítésére,
Jól esik szívemnek, hogy ma egy akarattal tudunk imádkozni. Együtt voltak és együtt imádkoztak a tanítványok is, amikor Retked erejével megihletted őket. Esdve kérlek, töltsd ki rám is szent lelked erejét, és ihless meg engem is. Csiholj az én lelkemből is egy parányi szikrát, hogy világoljon nekem, mert sokszor járom a tévelygés és kicsinyhitűség utalt, elfeledkezve Rólad, és legjobb fiad, a názáreti Jézus tanításairól. Add, hogy a lélek erejével tudjak erősödni, s tántoríthatatlanul megállni a szeretet intézménye, az egyház nemes ügyének munkálásában.
Tápláld a lélek tüzét, hogy a pünkösdi láng számomra ne csupán egy fellobbanó fény legyen, amely hirtelen oda lesz, mint a szalmaláng, hanem egy egész életre szóló erő, buzdítás, fény és világosság, amely mindig mutatja a Te országod felé vezető utat, és tanít arra, hogy hogyan kell dolgozni a Te országodért, anyaszentegyházunkért, jobb jövendőnkért és embertestvéreink boldog életéért. kimen.
S. B.




A lélek diadalának ünnepén elődbe borulok, jó Istenem, hogy szívből fakadó imában magasztaljalak Téged aki mindenekre szétárasztod végtelen erődet, hogy annak nyomában áldás fakadjon és viruljon az élet.
A Te csodálatos lelked gazdag ajándéka volt az első pünkösd is, amikor a pótolhatatlan Mesterük elveszítése után magukra maradt tanítványok új erőt és bátorságot nyertek, hogy ismét nyilvánosságra lépjenek és teljesítsék kötelességüket, azt a megbízatást, melyet a názáreti Jézustól nyertek, amikor így szólt hozzájuk: “Elmenvén, tanítsatok minden népet".
Ezt a hivatást vállalták is, amikor saját otthonukat elhagyva csatlakoztak hozzá, hogy ót kövessék: a nagypénteki szörnyű esemény azonban, Mesterük elfogatása, sok szenvedése, kereszthalála - annyira megfélemlítette őket, hogy az építő munkára képteleneknek érezték magukat.
Megnyugtató számomra az a tudat, hogy Te olyan jó vagy, áldott Istenem! Ennél semmi boldogítóbb az életben nincs. Ezt igazolja pünkösd ünnepe is, az a nap, amikor a tanítványokra kiárasztottad szentlelkedet, a léleknek azt a megelevenítő, boldogító hatását, mely új erőt adott nekik arra, hogy a világ elé lépjenek, hogy a piacra kiállva, bátran hirdessék azt, amit nekik Jézus tanított, amit reájuk bízott: az evangéliumot, azt az eszmét, amely a hívő ember számára megteremti a jót, a szépet, a boldogítót és a békességet, megelégedést, boldogságot áraszt, és elhozza a földre az Istenországát, melynek megvalósítása érdekében tüzes nyelveken kezdtek beszélni az emberekhez.
Számomra is sokat jelent az első pünkösd napja. Engem is biztat, hogy szívem odaadó erejével csatlakozzam a lelkekben feltámadt Jézust boldogan követők táborához. Arra kérlek Atyám, áraszd lei reánk is, ma élő emberekre, szentlelkednek erejét, s buzdíts minket arra, hogy legyünk egy értelemmel, egy akarattal, mint az első tanítványok pünkösd reggelén, s ezután mindig összefogva, együtt munkálkodva teremtsünk az eddiginél szebb, jobb, boldogabb életet, hogy a pünkösdi lélek ereje által mi, hívő emberek is segítsük elő a Te országodnak megvalósulását e földön. Ámen.
L. S.



Gondviselő jó Atyám! Szívemben ma harangzúgás támad, és egy bátorító üzenet zeng felém: pünkösd van! Golgotás utak fájdalma van bennem, mely kínzó lánggal égeti szívemet, de ma úgy érzem, hogy szólasz hozzám: pünkösd van! Terhek alatt görnyed vállam, melynek súlya lassan a földre húz, de ma egy láng felvillan tekintetem előtt, s én érzem, hogy szentlelked új erőre és hitre sarkall. Add, jó Atyám, hogy pünkösd ne (egyen életemben múló emlék, csak évenként visszatérő harangzúgás. Amint a megújuló napokkal jelentkeznek a gondok, úgy nyíljon meg lelkem minden nap a pünkösdi lélek befogadására és megtartására. Az első tanítványok hitére és bátorságára van szükségem, hogy diadalt arassak számos gondom és megpróbáltatásom felett. Töltsd ki lelkedet reám is, mint az első tanítványokra, és én szent nyugalommal vállalom életem, sorsom minden próbáját és a názáreti Jézus követését.
Gyújts olyan tüzet lelkemben, mely eléget bennem minden hitetlenséget, minden gyarlóságot és minden kétséget. Tégy irgalmassá mások sorsa iránt. Adj lelkembe szeretetet, hogy legyen ez bennem világosság, melegség és az igaz emberségnek tiszta pünkösdi lángja. Hallgasd meg szívem őszinte szavát. Ámen.
Be. D.



“Megtelének mindnyájan Szentlélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, amint a Lélek adta nékik szólniok” (Ap Csel 2,4)
“Megkeresztelkedének, és hozzájuk csatlakozék azon a napon mintegy háromezer lélek.” (ApCsel 2,41)





BETEG EMBER IMÁJA PÜNKÖSD ÜNNEPÉN


Gondviselő Istenem, jó Atyám! Jobban, mint az örömök órájában, érzem, hogy milyen nagy szükségem van a megnyugvást adó, áldott hitre. Arra a hitre, amelyet az egészséges ember nem tud eléggé méltányolni. Arra a hitre, amely a nagypénteki tragédia után magukra maradt tanítványok lelkét betöltötte, és amely az ő életükben pünkösdöt teremtett. Add, Istenem, hogy ezzel a hittel nézzem életemet, megpróbáltatásaimat.
Most ünnepel a világ, a keresztény világ. Az egy akarat szellemének diadalát ünneplik százmilliók. Én is ünnepelek. Gondolatban átélem itt, betegágyamon, az elmúlt piros-pünkösdök szép emlékeit. Gondolatban magam előtt látom szeretteimet, akikkel együtt mentünk föl, emelkedett lélekkel, kedves templomunkba, hogy ajkunkon a pünkösdi zsolozsmával gazdagodjunk lelkünkben, érzéseinkben.
Érzem, Atyám, hogy arcomat megsimogatja az a szelíd kéz, mely soha senkit nem üt, hanem mindig mindenkit szeretettel ölel, akinek akaratából végzi szolgálatát az én egyházam is. Ez a kéz, a Te kezed, édes Istenem! S ha elmondhatjuk, hogy a keresztény egyház életét az áldozat teremtette meg és tartotta meg, mennyire igaz ez az én egyházamra is. Mennyi szenvedés, mennyi vihar töltötte be az elmúlt 400 esztendőt. Golgotai sors volt osztályrésze Jézus hű tanítványának, a bátorságos lelkű Dávid Ferencnek, aki nem tudta összeegyeztetni az érteimet az értelmetlenséggel, aki nem tudta összetéveszteni az örökkévalót az időben születettel, és aki nem tudott mást segítségül hívni az ő szenvedéseinek idejében, mint azt, aki Atyja volt Jézusnak is, egyedül Téged jó Istenünk!
Mit is kérhetek Tőled betegségemben? Adj erős hitet, türelmet, hasonlót a Jézuséhoz, aki szenvedéseinek órájában így imádkozott: “Legyen meg a Te akaratod!"
Légy szeretteimmel és az egész világgal. Adj békességet ebbe a világba. Legyen uralkodó közöttünk az emberség.
Köszönöm, Istenem, minden napodat, kenyeremet és italomat. Köszönöm az érzéseket, a tiszta gondolatokat és éltető hitemet. Ámen.
K. S.


“Engem, aki nyomorult és szenvedő vagyok, emeljen fel, oh isten a Te segedelmed”    
(Zsolt 69,30)



ANYÁK NAPJÁN


Édes jó Istenem, ezen a napon a Legforróbb, legőszintébb imádságot szeretném Hozzád küldeni, mert édesanyámért imádkozom, akinek Teutánad életemet köszönhetem. Hálakönnyeimmel szeretném áztatni két kezét a sok áldozatért, melyet érettem hozott. Tudom, hogy pusztán születésemmel is annyi fájdalmat okoztam neki, hogy egymagában az is mélységes ok arra, hogy egész életemben hálás legyek neki, soha róla e1 ne feledkezzem, segítsem és támogassam. De gyermekeiért hozott áldozata igazán csak gyermekei születése után kezdődött, önfeláldozó szeretete soha meg nem szűnt, édesanyai gondoskodása lépten-nyomon kísért engem is.
Megkeresem a Bibliában a Szeretet Himnuszát, melynek csodálatos versei annyira találnak az én drága jó édesanyámra. (1 Kor 13)
- “Ha embereknek, vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, szeretet pedig nincsen énbennem, olyanná fettem, mint a zengő érc és pengő cimbalom." Édesanyám szívében nogy volt a szeretet; köszönöm neked Istenem, és kérlek adj érette mindig hálás gyermeki érzéseket nekem. Amit édesanyám áldozott érettem, szeretettel tette; add meg érte neki, Istenem, az életnek koronáját.
- “A szeretet hosszútűrő, kegyes: Nem irigykedik, nem cselekszik álnokul, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem gondol gonoszt, nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal." Mintha édesanyámról írták volna! Segíts Istenem, hogy elhagyjam a gyermekhez illő dolgokat, amikor olykor jóságáért engedetlenséggel fizettem.
- “És most megmarad a hit, remény, szeretet, e három; ezek közt pedig legnagyobb a szeretet." Áldd meg Istenem az anyai szeretetet édesatyai szereteted jutalmával. Ámen.
Ny. M.



A legszentebb emberi érzés, a szeretet jegyében kereslek Téged, gondviselő Isten, édes Atyám! Amiképpen ez áldott érzés fénye és melege átitatja egész valómat, mint a májusi napfény hatására a természet, úgy szívem és lelkem is illatot és fényt áraszt magából. Hiszen úgy érzem, ez a mi legszentebb kötelességünk, ez a magatartás illik leginkább hozzánk. Úgy érzem, ezt kell adnunk Teneked és azoknak, akiknek Utánad életünket köszönhetjük, ezt kell adnunk egymásnak, mert nincs más hatalom a földön, amely az embert boldoggá tenné, nincs más erő, amely minket Hozzád emelne, Hozzád kapcsolna, csak a szeretet, mely öröktől fogva megvolt és meglesz, mert ez a Te lényedből fakadó áldott valóság, amellyel életünket betöltöd és amelynek visszasugárzását várod tőlünk, gyermekeidtől.
Köszönöm, Istenem, édes Atyám, hogy szereteteddel együtt árad rám a májusi napfény, hogy ,a természet is velem együtt ünnepel. Köszönöm, hogy így áraszthatom én is ma szeretetem áldott sugarát mindazokra, akik életükben azt teszik, amit Tőied áldott, szent megbízásként kaptak, hogy megszépítői legyenek a mi életünknek, boldoggátevői sok-sok gyermeknek.
Köszönöm Neked gondviselő, jó Atyánk, hogy így, teszel engem hálás szívű gyermekké. Köszönöm, hogy arcom, tekintetem mosolya úgy sugározza édesanyám felé szeretetemet, hogy ő ebből megérzi, hagy mindaz, ami lényéből életemet szebbé és gazdagabbá tette, visszaárad reá hogy mindabból, amivel boldoggá tett engem, törleszteni akarok azok felé, akik most itt vannak közöttünk, akiknek örvendezhetek és akik velem együtt örvendeznek. De azokért is, akik az örök hazába költöztek és akik csak lélek szerint vannak itt velem, s az élő édesanyákkal áldanak engem, szeretetre vágyó, sóvárgó gyermekedet is. Legyen áldott a név - édesanyám neve, melyet most áhítattal veszek ajkamra, és legyen áldott a Te neved, hogy így adtad őt nekem, és így áldottál meg engem vele. Mindaz, ami most imádságomból, szívem dobbanásából, kezemnek mozdulatából édesanyám számára örömet szerző, tedd emlékezetessé, tedd ünnepivé édesanyámért és önmagamért.
Kérlek Atyám, hallgasd meg benned bízó, hozzád imádkozó, Téged szerető gyermekedet most és mindörökké. Ámen.                          B. S.

Istenem, édes jó Atyám!
A szeretet és hűség szent érzéseit adtad életembe édesanyám által, aki először tette össze gyermeki kis kezemet és mutatta meg, hogyan kell Téged szívünk szavával keresni és megtalálni, hogyan kell és tehet élet utainkon találkozni Teveled és érezni jóságodat.
Istenem! Most, midőn őt, édesanyámat ünneplem, engedd, hogy megköszönjem Teneked az ő életét és értem való szüntelen gondoskodását! Engedd megköszönnöm neki simogató jóságát, homlokomon mindig ott égő áldott anyai csókját, értem való mindenek feletti áldozatát, kenyérszegő mozdulatát, betegágyam fölötti virrasztását. Mert ő az, aki korán kel és későn fekszik, ő az, aki úgy bocsát el az otthonból, hogy mindig hazavár, ő az, aki fáradságot nem kímélve járja a mindennapi kenyerem útját.
Kérlek, édes istenem, tartsd meg életét, vigyázd lépteit óvd mozdulatát, hogy életemben családi otthonomban ne lobbanjon el időnap előtt
a szeretet áldott szikrája.
Engedd, hogy a szeretet, hűség és megbecsülés érzéseivel viseltessem mindig őiránta. Tengernyi jóságodért, habár csak egy érnyi jóságot is adhatok, de azt tiszta szívből és lelkemből akarom a Te segítségeddel őneki nyújtani. Legyen ez az érnyi jóság a mindenkori köszönet, őneki - az édesanyámnak -, aki életem érzéseinek örök forrása marad, s Teneked, hogy adtad ezt az örök forrást életembe!
Gondviselésed maradjon Vele, maradjon velem - mindörökké. Ámen.
R. E.


“A te anyádnak oktatósát el ne hagyd". (Péld. 1,8) 
“Az ő anyját és atyját minden ember tisztelje. (3Móz 19,3)
“A derék asszony koronája az ő férjének.” (Péld". 12,3)




KONFIRMÁCIÓ NAPJÁN

Szép, amikor a hajnal pirosan felfakad. Szép, mikor a rügy virággá nyílik. Szép, mikor az öntudatcsíra emberré érik. Szép, mikor a gyermekálmok valóra válnak. Szép, mikor az imaszárnyak a jó Istenhez szállnak.
Tündérszárnyakon az én imám is most Hozzád száll, édes Istenem. Hozzád, ki e drága órát megérnem engedted. Máskor is szoktunk hő imát mondani, de oly forrót, mint ma, sohasem. Máskor is szoktunk mi boldogok lenni, de ily boldogok, mint most, sohasem. Mert áldozatul Neked most legnagyobb kincseinket: gyermekeinket hoztuk. Itt állnak felséges színed előtt ők, kik ma a tieid akarnak lenni, Istenünk. Felkínáljuk lelküket, életüket, jövőjüket, legszentebb álmaikat.
Köszönjük őket, Istenem! Köszönjük a bölcsőt, mely 14 évvel ezelőtt ringatta őket. Köszönjük az édesanyák megtartó nagy szeretetét, örömük mosolyát, bánatuk fellegét. Köszönjük az édesapák karjainak teremtő lendületét, álmaik merész röptét. Köszönjük az első lépést, az első szót, az első imádságot, az első bizonyságtevést. S köszönjük most e drága napot, konfirmáló gyermekeink, unokáink, keresztgyermekeink kereszténnyé válásának ünnepét. Adj nekik e napon fénylő öntudatot, hogy minden tündököljön bennük és körülöttük, mint csillagok az égen. Adj nekik áhítatot, boldogító istenélményt, hogy mindennek, amit ma mondanak és hallanak, legyen íze, színe, értelme, mélysége. S mikor ajkuk az esküt rebegi, légy nagyon-nagyon közel hozzuk, szent kezesség arra, hogy amit ajkuk szót, azt meg is cselekszi a kezük. S még közelebb légy hozzuk, amikor kezükbe veszik az ezüstkelyhet. Legyen e kehely tükör előttük, önismeretük tükre. Legyen e kehely pecsét, jézuskövetésük szent pecsétje.
De ne csak most, egy boldognak álmodott élet minden állomásán áldd meg őket, Istenünk. Legyen boldog a kezük, a szerető szívük, imádságos az ajkuk, világos az értelmük, sziklaszilárd a hitük. Állítsd elejükbe, mint ható eszményképet legdrágább gyermekedet: Jézust.
Tartsd meg a drága jó szülőket, nagyszülőket, keresztszülőket, testvéreket, rokonokat. Tartsd meg azokat, akik vadóc lelkükbe rózsát oltanak, hogy általuk is szebb legyen a föld. Áldd meg a határt, mely kenyerüket termi, a templomot, mely emberségüket formálja, a falut, hová mindig visszavágynak, e hont, mely békéjük felett őrködik  és az egyházat, mely bennük Jézus álmát építi. Vigyázz rájuk, hogy se magasság, se mélység el ne szakíthassák őket Tetőled. Ámen.
G. I.



Istenem, szerető jó Atyám!
Megható érzések uralják lelkemet ezen az emlékezetes ünnepen. Boldogság van szívemben, hogy megérhettük a bizonyságtevésnek izgalmas, de lelket emelő óráját. Legyen hála és köszönet, Istenünk, hogy megtartottad a szülőket, kik dolgoztak, áldoztak és vigyáztak életük legdrágább értékeire. Így lettek alkalmassá ez ifjak, testi, szellemi és lelki fejlődésük által, a názáreti Jézus és egyházunk tanításainak megértésére és igazságainak elfogadására.
Add, hogy az itt nyert útmutatások vezessék életük minden pillanatában, az Előtted és a gyülekezet előtt letett fogadalom kötelezze őket a hit megtartására, egyházunk támogatására és Isten házának buzgó látogatására.
Add, Istenem, hogy a mai bizonyságtevés ne legyen ifjú lelkek üres fogadalma, mely eltűnik a bizonyságtevők lelki életéből, hanem kötelezze őket lelkiismeretük által az itt tanult jézusi tanítások követésére és megélésére. Áldd meg a bizonyságtevő ifjak életét, hogy tiszta érzések között legyenek részesei a Jézusra való emlékezés első úrvacsorájának. Áldd meg őket tiszta unitárius öntudattal, szilárd jeliemmel és bátorsággal. Hadd érezzék meg, hogy a Jézusra való emlékezés szent jegyei megerősítenek hitünkben és nemes cselekedeteink véghezvitelében.
Add, hogy lelkük művelése és hitük erősítése által bontakozzék ki bennük istenfiúságuk tiszta öntudata, akik készek vállalni és építeni országodat. Ámen.
B. Á.




“Így szól az Úr! Kitöltöm lelkemet minden testre és prófétálnak a ti fiaitok és Leányaitok; véneitek álmokat álmodnak, ifjaitok pedig látomást látnak.” (Joel 2,28)
“Elfáradnak az ifjak és megtántorodnak a legkülönbek is. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el.” (Ézs. 40,30-31)
“Légy hív mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját." (Jer 2,l0)






ŐSZI HÁLAADÁS ÜNNEPÉN

Minden áldásnak örök adója, gondviselő Isten! Az őszi hálaadás ünnepének áhítatában gyermeki tiszta érzéssel veszem ajkamra dicső neved. Úgy tekintek Rád, mint aki teljes biztonságban érzem magam és egész életemet a Te atyaságodnak oltalmában. Mintha átölelné az erős az erőtlent, az óriás a törpét, a tökéletes a gyarlót, a végtelen a végest, a Teremtő a maga teremtményét . . . Csak dobogó szívemig emelem imára kulcsolt két kezemet, s rejtett magasságok felé mutatok mégis vele; alázattal meghajtott fejem csodás egeidet kutatja; a múlt, jelen s jövendő örök Istenét keresem Benned, hogy köszönetet, hálát mondjak a Tőled alászálló, minden jó és tökéletes ajándékért", testi-lelki kenyeremért, esztendőn át megnyilvánuló minden jóvoltodért, egész életemért, de mindenekelőtt és mindenek fölött azokért a lelki tehetségekért, melyeket ez idő alatt sem vontál meg tőlem, s amelyeknek birtokában én, sokszor gyenge gyermeked, le tudtam győzni életutamon a felmerülő akadályokat.
A hálaadás áldott ünnepén őszintén bánkódom azért, amit elmulasztottam megtenni. Szívből örvendezem annak a kevésnek is, amivel világépítő isteni terveidet mint munkatárs, teljesedésükben  segíteni tudtam. Ha csak egyetlen lélek is szebbé, jobbá lett hitem és munkám nyomán; ha csak egyetlen szívben is a szeretet áldott termesét hozta az elhintett mag; ha csak egyetlen láng is, mit lélektűzze) tápláltam és ápoltam, felcsapott az égig, s egyetlen jó és igaz ügy általam védelemre talált, úgy érzem, segítségedre voltam jó Istenem, s ahogy épült és szépült világod, úgy lett benne teljesebbé az én életem is.
Kértek Atyám, ne hagyd ezután se virág és gyümölcs nélkül a mezőt, kalász nélkül a határi, madár nélkül az erdőt, mosoly nélkül az arcot, békesség nélkül a lelket, szeretet nélkül a szívet, áldás nélkül a munkát, beteljesedés nélkül a legigazibb és legszebb emberi álmokat. Áldd meg népünket és anyaszentegyházunkat és mindkettőnek az emberért vívott nemes harcát. Tedd széppé, lelkiekben gazdaggá ez órát és e napot, hogy ünnepszentelésem legyen méltó Tehozzád és gyermekedhez: az emberhez most és mindörökké. Ámen.
T. A.



Istenem, Teremtőm, áldások adója, a hálaadás ünnepén köszönöm a mindennapi kenyeret Teneked és minden dolgozó kéznek, mely hozzásegített ehhez a legértékesebb földi kincshez.
Egész évben kértem a kenyeret Tőled, Istenem. Most, a hálaadásnak ünnepén, köszönöm, hogy megadtad nekem és a reám bízott kis közösségnek, szeretett családomnak.
Köszönöm, hogy imádkozni is tudtam életükért, Tehozzád !
Imádságom megerősített abban a tudatban, hogy ott vagy Te minden Tépésemben, oltalmazol, védelmezel, lelki erőt adsz a testi erő mellé nehéz feladataim megoldásában. De volt úgy, hogy elhagyott testi erőm, betegség lepett meg engem, mely  útjában állott legjobb szándékaimnak és munkavágyamnak. Talán összeroppantam volna lélekben, ha legalább imádkozni nem tudtam volna egészségem visszanyeréséért, munkaképességem helyreállításáért. Volt úgy, hogy kifáradtam, a munka eszközét le kellett tennem kezemből, de ha ilyenkor imára kulcsolhattam kezeimet, új erőt nyertem, mert Te jelen voltál velem, és imára kulcsolt kezeimmel isteni kezedet fogtam meg. Ilyenkor fáradtan is a költővel éreztem: “Élni jó, élei szép, J Ha fogják az ember kezét."
Az imádkozó és dolgozó ember Isten munkatársa.
Te tudod, Istenem, mennyire voltam az év folyamán a Te munkatársad, - aszerint nyugtass meg engem ezen az ünnepen. De ha fel van nálad jegyezve az én sok-sok emberi hibám, a munka közben elejtett méltatlan kifakadásom, ha találtál bennem irigységet, hitetlenséget, tétlenségre való hajlandóságot, most bocsánatodat kérem.  Könnyebbítsd meg lelkem súlyát. Adj feloldozást töredelmes lelkű gyermekednek.
Bocsánatodat elnyerve, köszönöm, hogy sütött szép napod felszántott, bevetett barázdáink felett, hogy hullott az eső a szomjas rögökre, éltető harmat után epedő palántáinkra, gyümölcsfáinkra, mezőinkre, rétjeinkre. Köszönöm, hogy megőrizted a határt jégveréstől, aszálytól, kártevők pusztításától, árvizektől, tűzvészektől, ellenséges emberek pusztításától. Köszönöm a békét, mely a javak bőséges termésének legfontosabb feltételei közé tartozik.
Emberé a munka, Istené az áldás.
Adj nekem és mindnyájunknak imádkozó és dolgozó lelket. Á4men.
Ny. M.


Hatalmas Isten, ki Erő és Bölcsesség vagy, hozzád száll ajkunkról a dicséret: légy magasztalva általunk. Nem lehetsz nagyobb, dicsőbb és fenségesebb, mint amilyennek az ember hosszú évezredek ideje alatt megismert; mégis jól esik elmondani százszor és ezerszer: szent, szent, szent az Úr, a mi Istenünk. Jól esik Elődbe borulni lélekben, kebledre hajtani életgondoktól megfáradt ' fejünket, és elrebegni: legyen dicséret, dicsőség nagy nevednek.
Áldunk Téged magáért az erőért, amellyel lehetővé teszed évrőf-évre a munka ütemét, áldunk a munkáért, mely biztosítja életünket, s a testi lét mellett a lelki lét számára is termel halhatatlan értékeket. Munka. Minden terhe és fáradsága ellenére életünk legnagyobb, legszentebb érléke, mert ez termel mindent, ami a földi létben jó, ami életünket megszépíti, ami értékké lett az ember számára a történelem évezredei alatt. Oh, engedd jó Atyánk, hogy a munkának ne csak terheit, súlyát érezzük, ne csak azt lássuk, ami fáraszt és Lever, hanem azt is, amin keresztül az embert kiemelted teremtményeid sorából, és emberré, a teremtés koronájává tetted!
 Légy velünk jó Atyánk, amikor naponta elernyedünk, amikor munkánk sikere felett kételkedünk, s láttasd meg a munka nyomán épülő nagy életutat, melyet az ember maga épít, hogy azon egy szebb, egy boldogabb, egy békésebb jövő felé haladjon.
Áldd meg a munka emberét, akár testi, szellemi, vagy lelki síkon dolgozzék is, hogy építse országodat: az igazság, szeretet és béke boldog országát, mindörökké. ámen.
Dr. L. G.


Ez a legszebb megszólítás: édes Atyám, Istenem! Úgy érzem, ebben kifejezésre jut az a bensőséges viszony, amelyben élni akarok Teveled, gondviselő hatalom, istenem! S midőn e bensőséges viszony érzetében kezem imára kulcsolódik, szívem a hála érzéséből dobban, mert körülöttem minden arról beszél, hogy isteni áldás a jutalma a munkának, a küzdelemnek, amelyet naponként végzek azért, hogy szebb legyen a föld és gondtalanabb életem; de isteni áldás a jutalma a Hozzád szálló imádságnak is, amelyben naponként nyilatkozhatom meg arról a gyermeki szeretetről, mellyel viszonyulok Hozzád.
Ha mindezeknek tudatában is időnként hálátlan gyermekednek bizonyulnék, és megfeledkeznék mindarról, amivel Neked tartozom, ha az élet sara betemetné nemes érzéseimet, és nem juttatnám kifejezésre időről-időre egy-egy ünnepi órában zsoltáros hangon, imádságos szóval, hálámat és köszönetemet, ne tudd fel nekem, Istenem, hanem szólj hozzám, és amiképpen a tíz meggyógyult bélpoklos közül az egy kötelességének érezte a Te legjobb fiadnak köszönetet mondani, úgy én is csatlakozom hozzá, és érzem, hogy csak így jó nekem, csak így lehet állandó és bensőséges kapcsolatom Veled, gondviselő Atyámmal.
Hálásnak lenni irántad és megköszönni Neked mindennapi kenyeremet, egészségemet, egész életemet, a Te legjobb fiad tanított meg engem. Most minden szép tanításáért, ami Rád mutat és kötelességemre figyelmeztet, mély, tiszta áhítattal köszönetet mondok.
Légy áldott, jóságos Istenem, s legyen áldott minden, Téged hálás szívvel szerető, hozzád áhítatos érzéssel imádkozó gyermeked. Hálaáldozatom pedig teremjen gyümölcsöt lelkem táplálására akaratod szerint. Ámen.
B.S.



Amikor a hálaadás megszentelt ünnepén magasztos érzésekkel próbálok Hozzád közeledni, gondviselő Isten, egy leszúrt élettapasztalat kényszerít vallomástételre. Amit életem rendjén kaptam, azért mind meg kellett fizetnem. édesanyám fájdalommal, kínnal fizetett él-ettem. Édesapám számos évnek verítékhullásával járult hozzá nevelésemhez. Elő sem számlálható gond, aggodalom és törődés volt fizetségük azért, hogy én ma itt lehetek, ahol vagyok. Testvéreim segítő jóságát hasonlóval igyekeztem törleszteni. Tanítóim fáradozásait, magvetését tanulással és figyelemmel kellett viszonoznom. Ha valaki segített nekem, akkor én is vissza kellett segítenem. Hogyha valamit meg akarok vásárolni, fizetnem kell. Szomjat oltó víz után el kell mennem a forráshoz. Vigyázatlanságomért sokszor a testem fájdalmával kell fizetnem. Meggondolatlan szavaimért gyakran lelkiismeretem vádjaival kell bűnhődnöm.
Mindenért ezen a földön meg kell fizetnem, Uram, mert semmit sem kaphatok ellenszolgáltatás nélkül, amelyet magam, vagy szerető szüleim, hozzátartozóim is próbáltak és próbálnak törleszteni. A hálaadás napján felteszem magamnak a folyton visszatérő kérdést: Neked vajon, Istenem, nem keli fizetnem semmit? Neked nem tartozom semmivel? Hiszen Te segítetted szüleimet, testvéreimet, tanítóimat, felebarátaimat, hogy nekem segítségemre lehettek és lehetnek. Te fakasztottad fel a szomjúságot oltó források vizeit. Te neveled és érleled meg a mezők kalászait. Te védelmezed az utak vándorait. Te neveled az erdők fáit, kertek virágait. Felebarátaim közvetítésével a Te áldásaid jutnak el hozzám életemnek minden vonatkozásában. A hálaadás ünnepén, amikor elgondolkozom, ezek a kérdések merülnek fel lelkemben, és az ősi zsoltárral fogalmazom meg én is kérdésemet: “Mivel fizessek az Úrnak a hozzám való jótéteményeiért? A hálaadás poharát felveszem, és az Úrnak nevét segítségül hívom." Én nem tudok másképpen fizetni, csak a  hálás szív megszentelt érzelmeivel. Azért ezzel,  mert tudom, hogy te nem gyönyörködöt évezredeit véres és égő ádozataiban, hanem a tiszta szív hálával teli érzelmeiben.
Köszönöm mindazt, amit nekem és szeretteimnek adtál, amivel megáldottál és amivel megpróbáltál. Köszönöm a kenyered, napsugarat, esőt, segítséget.
Kérem a bocsánatot gyakori hálátlanságomért; az áldási az eljövendő időkre, isteni jóságodat szeretteim és magam életére. Ámen.
Bo. D.



“Az Úr megadta az ő gyümölcsét; megáld minket Isten, a mi Istenünk.” (Zsolt 67,7)
“Eredj a hangyához, nézd meg az ő útfait, és légy bölcs. Nyárban szerzi meg az ő kenyerét, aratáskor gyűjti eledelét.” (Péld 6,6 és 8)
“Az aratni való sok, de a munkás kevés. Kérjétek azért az aratásnak Urát, hegy küld jön munkásokat az ő aratásába “ (Mt 9,37-38)






HALOTTAK NAPJÁN


Örökkévaló Isten, gondviselő Atyám!
Hulló falevelek halk zizegése, vándormadarak bús kiáltása, a temetőket elözönlők november zarándoklása a sírok mellé, a sírokra helyezett bódító illatú virágok, mindezek arra emlékeztetnek, hogy egyszer nekem is meg kel! halnom, itt kell hagynom mindent, amit úgy szeretek és ami olyan szép itt körülöttem; itt kell hagynom a kéklő ege', a fénylő csillagokat, a virágos mezőket, a csobogó patakokat, a friss forrásvizeket. És itt kel: hagynom a hajlékot is, amelyhez annyi meleg érzés, édes emlék kapcsol, és el kell szakadnom örökre azoktól is, akik legközelebb vannak hozzám.
Azok a domboruló sírok, amelyekben édesapák, édesanyák, testvérek pihennek, és amelyeket rendbe hoztunk, virágokkal ékesítettünk erre a napra, fájón emlékeztetnek a Biblia szavainak igazságára: “Nincs itt maradandó városunk . . ."
Előtted állok fájó szívvel, könnyes tekintettel, és a költővel kérdezem: “Mi lesz velünk, ha elfutott a nyár? / Mi lesz velünk, ha életünk lejár? / Ha ránk bora( az örök, vak éjjelünk? Ha már nem élünk és nem érezünk. / Ha e világból örökre kifogyunk, / S egy koporsó lesz minden vagyonunk, / Ha nem marad más, csak rideg telünk Uram, / mi fesz velünk?"
Ezer kérdéstől zaklatott lelkemnek adj megnyugtató választ, Istenem. Tedd erőssé hitemet, hogy tudjam felfogni: a sír csak átmenet egy jobb hazába. Segíts, hogy igaz és jó tudjak lenni földi életem alatt, hogy reménykedhessem az örökélet nagy ígéretéhén.
És amíg élnem engedsz, tedd boldoggá napjaimat. Óvj betegségtől, szerencsétlenségtől, adj jó egészséget és életerőt, hogy tudjak dolgozni, munkálkodni. Hogy legyen jó íze eledelemnek, szomjat oltó ereje a friss forrásvíznek, hogy legyen édes az álmom és reményteljes az ébredésem itt a földön és az örökkévalóságban. Ámen.
L. M.




Istenem, gondviselő édes Atyám! Szomorú szívvel és vigasztalást kereső vággyal jövök Hozzád ezen az órán is. A tisztán érző bánatos szívű ember meggyújtotta az emlékezés gyertyáját, és oda helyezte a domborútó Birokra. Megszépültek, virágdíszbe öltöztek a néma hantok; és megújultak a régi, fájó emlékek. Képzeletben megnyíltak a sírok és az élők lélekben találkoztak azokkal, akik előttünk jártak, akikre gondolva ma is fáj a szív, csonka az élet, több a gond és peregnek a könnyek. Akik elvitték az örömet és itt hagyták a fekete gyászt és szomorúságot.
Az élők ma a halottak emlékének szentelik ezt a napot. Egy napot a 365-ből, hogy az emlékek felidézése által peregjenek le a könnyek, s mossák le a szív keserűségét, a fájdalmat és a visszajáró bánatot. Mert a könnyek záporában megtisztul az élet, megnyugszik a vergődő emberi szív, egyensúlyozódik az oly sokszor nyugtalan léiek.
Azokkal együtt, akik még ezen a földön élünk, felkeresem azoknak sírját, akikhez szeretet fűzött, amelynek ereje még a halálon túl is megmaradt. Lélekben megszorítottam azoknak kezét, akik eltávoztak, de akiknek szelleme itt él közöttünk, és íjra megértettem, hogy a halállal nincs vége mindennek, nem szakad el minden kötelék, amelyet az élő és a halott között a hit, a példaadás, a remény és szeretet szálai kötöttek össze.
Áldd meg az emlékeket, töröld le a könnyeket és nyugtasd meg a háborgó szíveket. Erősítsd meg hitemet abban a tudatban, hogy nekem nincs mitől rettegnem, mert akár étek akár halok, mindig a Tied vagyok. Szeretetedtől semmi nem szakaszthat el sem életemben, sem halálomban. Áldd meg a visszajáró emlékeket. Halottaink porainak adj csendességet, zavarfaian pihenést, lelkünknek örök üdvösséget atyai kebledben. Ámen.
S. B.



“Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve; és én megnyugtatlak titeket." (Mt 11,28) 
“Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek; a lélek ugyan kész, de a test erőtlen." (Mt 16,4l)
“Megszáradt a fű, elhullt a virág, de Istenünk beszéde mindörökre megmarad.”  (Ezs. 40,8)



DÁVID FERENC EMLÉKÜNNEPÉN


Istenem, édes jó Atyám!
Felcsendül lelkemben a múlt kötelező örökségének érzete, amely századokon át világolt és világol ma is. A Te gondviselésed gyújtotta ezt a világosságot számomra, egyházalapítónk, Dávid Ferenc által, ki a jézusi tanítások maradéktalan követője volt.
Köszönöm, hogy ma, reá emlékezve, meghallom a múlt mába szóló és jövőt formáló üzenetét. Azt az üzenetet, amelyet ő hagyott unitárius hitemnek, s amely a jézusi szeretet, igazság és bátorság örökös ébresztője.
Köszönöm, hogy az ő egy Isten-hitében, Jézus követésében bízva, szellemi és lelki örökségének munkásává hívfái el drága egyházamba.
Segíts engem, Istenem, hogy járni tudjak az általa mutatott úton, s ha bár kevésnyire is, de megélője és diadalra vivője legyek hittestvéreim közösségében az ő fennkölt eszméinek.
Add, hogy megtanuljam általa, miképpen kell az igazsághoz, a meggyőződéshez, a hithez ragaszkodnom. Hordozzam önmagamban áldott lelki magvetését; szívembe zárva áldott emlékét, legyek a Te segítségeddel unitárius közösségünk méltó gyermeke, aki nem ássa el talentumait, aki nem rejti véka alá a világosságot árasztó gyertyát !
Légy áldva, hogy adtad Ót, s adtad számomra drága egyházamat. Ámen.
R. E.



Egy igaz istenem, atyáinknak Atyja, Dávid Ferenc emlékünnepén elgondolkozom a Te gondviselő jóságod felett. Dávid Ferenc apostoli munkássága egy része ennek az isteni gondviselésnek. Hiszen, amint káténkból tanultam, a Te isteni gondviselésed az emberi nem iránt abban áll, hogy életét fenntartod, és úgy irányítod, hogy napról-napra közelebb jusson a tökéletességhez és az azzal egybekötött boldogsághoz. Valahányszor pedig eltérni látod erről az útról, mindig prófétákat és apostolokat küldesz, kik a tévelygő népet az igaz útra visszatérítsék.
Dávid Ferenc élete és munkássága ilyen isteni gondviselés annak az egyháznak az életében, mely Téged egynek oszthatatlannak hisz és vall, teljes egybehangzón Szentkönyvünk- tanításával. Egyistenhitemet én is Dávid Ferencnek köszönhetem a szentírás és Jézus tanai után. Köszönöm hát őt Teneked. Ő volt a tiszta jézusi kereszténység helyreállítója, a lelkiismereti szabadság igaz tanítója, a vallási türelem és igazság szelíd apostola, unitárius egyházunk megalapítója, az egyisten eszméjének hőse és mártírhatottja. Sírja ismeretlen, sohasem állhatok meg megszentelt hantjai felett. De Te tudod, hol és merre találhatók porai. Küldj virágmagot ez áldott porokra, hogy keljen ki a Te magvetésed nyomán és hirdesse zengő pacsirtadallal a Te dicsőségedet, örök egységedet.
Erősíteni kívánom hitemet, bár úgy érzem, hogy hitfelfogásomban senki és semmi meg nem ingat hat engem. Hiszen azt valljuk, amit Jézus vallott: Ezért szilárdan állhatunk, mert az írás is azt mondja, hogy senki más fundamentumot nem vethet, mint amit Jézus vetett a hit világában.
Istenem segíts meg, hogy arról is ismerjenek meg az emberek, hogy unitárius tanítványa vagyok Jézusnak, hogy szeretem embertársaimat, mint magamat és szeretlek Téged Teljes szívemből-lelkemből, teljes elmémből és minden erőmből. Ámen.
Ny. M.



Gondviselő jóság, örök Szeretet, kit imádságom nyelvén Istennek , Jézus tanításai szerint Atyámnak nevezlek, fogadd kedvesen a keblemben élő vallásos érzelemnek az imádság szárnyán Téged kereső megnyilatkozását.
A Te ajándékod a hit, mely földi vándorlásaimban, mint irányt jelző fárosz-láng mutatja az utat, mely Hozzád vezet. Jól esik a hit szárnyain szállva megtalálni Téged, s érezni azt a meleg lelki kapcsolatot, mely e hit által közted: a Végtelenség és Tökéletesség örök valósága és köztem : a parány és gyarlóság emberlénye közt van.
E hit nélkül nem tudnék előre és fölfelé néző ember lenni, hanem csak munkámba és életgondjaimba belevesző lény lennék csupán.
Biztatás az emlékezés, jó Atyám, mert annak a segítségévei tudom meglátni, hogy az életcsúcsok nem elérhetetlenek, és a keblemben élő vallásos eszmények nem megvalósíthatatlanok! Segítségek ezek a múltba nézések, mert ezek segítségével látom meg a múlt ragyogó lapjairól azokat a történelmi személyeket, emberi nagyságokat, kiknek tettei igazolják a céhe törő akarat diadalát!
Így tekintek az emlékezésen át hitünk apostolára, Dávid Ferencre is, kinek földi hivatása volt a hit világának állandó kutatása, egy örök egységben létező Valóságod felismerése, a hit útját járó ember számára a lelkiismeret szabad megnyilatkozásának védelmezése.
Ebben a szent élethivatásban lobogott el az ő életfáklyája, s bár mártírhalált kellett halnia eszméiért, mint annak idején a is legjobb fiadnak, a názáreti Jézusnak; sorsuk láttán mi mégsem esünk kétségbe, mert életpéldájuk nem csak azt igazolja, hogy az eszmék útját meg nem értés, börtön és kereszt jelzi. hanem azt is, hogy az igazság előbb, vagy utóbb diadalt arat!
Oh, vezess ezután is jó Atyám, hogy az emlékezés oltárán felgyúló emberi hála lángja újra meg újra meg tudja világítani előttem is nagy apostolunk lelki arcát, és az emlékezésen át esőt nyerve, törhetetlen hűséggel tudjam szolgaíni a haladó vallásos szellem, a lelkiismeretszabadság, a szeretet és a béke áldott, szent ügyét. Ámen.
Dr. L.G.



“Isten munkatársai vagyunk, Isten szántóföldje, Isten épülete vagyunk .” (1 Kor 3,9)
“Imádkozom a lélekkel, de imádkozom az értelemmel is; énekelek a lélekkel, de énekelek az értelemmel is.” (1 Kor 14,14)
“Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett; vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, s öltözzük fel a világosság fegyvereit..” (Rom 13,12)



ADVENT IDŐSZAKÁBAN


édes jó Istenem, közeledik karácsony ünnepe. A Biblia szavai szerint “a teremtett világ várja Isten fiainak a megjelenését." Én is várom Jézus eljövetelét. Szent meggyőződésem, hogy igaz karácsony csak úgy lehet, ha Jézus megszületik az emberi szívben. Akkor lesz karácsonya ennek a világnak, ha a Te országodat a földre hozza a jézusi szellem és példaadás.
Lelki szemeimmel keresem az ő csillagát Betlehem egén.
- Feltűnése lesz nekünk / Új világunk, reggelünk.
Azokban a percekben, melyeket vallásos elmélkedésnek szentelhetek, olvasgatom adventi énekeinket. Készítem szívemet a karácsonyi kisded számára, hogy életem áldott nagy mestere szívemben kapjon helyet. Jászolban született Felemelő gondolat, hogy a legnagyobb ember a legszegényebb körülmények között jött a világra, hogy ő hirdesse a szegényeknek az evangéliumot.
Jézus születését várva, a Te országodat várom. Mindig áhítattal ejtem _ki a Miatyánknak ezt a mondatát: Jöjjön el a te országod!" Az adventi napokban egészen tele van a szívéin ezzel az imádsággal. Oh, nem gondolok én valami földöntúli országra. Mit érnék én egy olyan világgal, melyhez földi életemnek semmi köze nem lehet? Mit érnék egy országgal, melynek nincs köze a békéhez, szeretethez és emberbecsülethez? Én azt az országot várom, amelyet Jézus hirdetett és terjesztett földi életében. Istenországa egy magasztos lelkiállapot, melyet a szeretet törvénye szentesít, az igazi boldogság jellemez, a hithűség irányít. Ebben a lelkiállapotban az emberek nem szegeznek vallatást egymás ellen: “Mit is hiszel?'' - csak ezt: “Szeretsz-e még?"
Jézus nagy segítséget nyújthat nekem szent országod elnyeréséért. Istenországáról szóló példázatai és hasonlatai az evangéliumban olyan világosan és meggyőzően állnak megigazulásom szolgálatába, hogy ha azokat olvasom, megértem és cselekszem, nem tévesztem e1 utam a Te országod felé, Istenem.
Itt azonban meg kell vallanom Neked sokszori gyengeségemet, számtalan vétkemet és tévelygésemet. Hozzád folyamodom hát bűnbocsánatért és segedelemért, Istenem.
Segíts felkeresnem az advent prófétáját is a Szentírásban.
Keresztelő János szava hasson el szívemig. Jézus eljövetele előtt kiáltó szó volt a pusztában: ,Készítsétek az Úrnak útját!" A Jordán folyó egy nagy keresztelő kehely volt prófétai munkásságának helyén, ahová fejet hajtott a gőg, hogy szelídséggé keresztelődjék, fejet hajtott a Te sok-sok tékozló fiad, hogy átesvén a vízkeresztségen, kész legyen a szentlélek  keresztségére is. Adj erőt Istenem erre az adventi keresztségre. Ámen.
Ny. M.



Örökkévaló és mindenható Istenem, szerető édes Atyám!
Ma nagyobb hittel, tisztább vigyázással, őszintébb alázattal állok meg szent színed előtt. Ma fényesebb, csillogóbb szemekkel tekintek szent egedre, remegőbb ajakkal veszem ajkamra szent nevedet.
Ma minden gondolatom, minden érzésem egy-egy reménységbe ágyazott virágszál, melyet trónod zsámolyára helyezek. Ma minden akaratom, minden elhatározásom a hit talajából táplálkozik, minden szavam a Te hatalmadat magasztalja, minden zsoltár a Te atyai jóságodat dicsőíti, szeretetedet, gondviselésedet, áldásodat köszöni meg.
Most, midőn az adventi várakozás idejét élem, midőn lelkem dagadó vitorlákkal halad a karácsony felé vezető úton,- úgy érzem, szükség nekem az alázat és hálaadás hangjával közeledni Hozzád, - mert a tovatűnő időben sokszor letértem utaidról, megfeledkeztem áldásaidról és jótéteményeidről. Érzem; hogy méltatlanná váltam arra, hogy e szent ünnepet köszönthessem. Itt és most szeretnék helyes útra térni, megváltozni, újjászületni. Segíts Atyám, hogy megtisztulva, felemelkedhessem arra a vallásos magaslatra, ahol méltó tagja lehetek a karácsonyt köszöntő keresztény lelki közösségnek. Gyújtsd meg lelkem és szívem szövétnekét, hogy a világosság fiává válhassak. Ámen.
 Sz. S.  




Örökkévaló istenem, gondviselő jó Atyám!
Az általad teremtett világban semmi sem jön létre előkészület nélkül. A tavaszi virágzásra a téli hótakaró, a nyári aratásra az őszi és tavaszi vetés, karácsonyi beteljesedésre az adventi várakozás - előkészület.
Tudatában nagyok annak, hogy a lélek világában sem történik egyetlen ünnepi mozzanat sem előkészület nélkül. Az áldott adventi hetek karácsony megünneplésének előhírnökei, felkészítői. A Benned bízó lélek, az adventi várakozás zsoltáros imáiban készül fel arra a boldog érzésre, hogy az egész világ újból karácsony ünnepe felé közeleg. Lehet-e ezt úgy tennem, hogy elő ne készítsem lelkemet az áldott évforduló megünneplésére? A természet is segít abban, hogy a vágyakozás érzelmeit felébressze szívemben. Nappalaink rövidebbekké, éjszakáink mind hosszabbakká lesznek, s ilyenkor döbbenek rá mily rövidek a nappalok, míg munkálkodhatom, s mily hosszúak az éjszakák, ha egyszer vége szakad a földi életnek. Amikor erre gondolok, hogyne várnám a világosságot sugárzó csillag megjelenését, mely fényt áraszt elsötétült lelkem rideg éjszakájában.
Add, hogy legyenek az adventi napok a lelki előkészület napjai. Nagy vígassággal örvendezzem, hogy él szívemben a biztató remény, hogy emberi gyarlóságaim ellenére is a Te gyermekeid közé tartozom.
Ne engedd, hogy csalatkozzam reményeimben. Add, hogy gondviselésed által a lelki előkészület napjait a szomorúság helyett vidám öröm, a bánat éjszakáját a megelégedés nappali derűje, gyarlóságaimat a tiszté emberi élet fényes világossága váltsa fel. 	Ha ilyen érzésektől áthatva köszönt ránk az áldott karácsony, átmelegít az áldott ünnep igazi lényege, a szeretet. Ámen.
B.Á.


“Várom az Urat, várja az én lelkem és bízom az ó ígéretében. Várja lelkem az Urat, jobban mint az örök a reggelt." (Zsolt 130, 5-6)






REGGELI IMÁDSÁG AZ ELSŐ HÓ HULLÁSÁNAK NAPJÁN

Szeretetnek és gondviselésnek áldott Istene! A legszebb áldozattal, a szív őszinte szavával fordulok Hozzád ezen az áldott reggelen, . mellyel megáldottál, s mellyel hosszabbá tetted életemet. Magasztallak Téged, dicsőség szent nevednek a fehér tisztaságért, mellyel földünket betakartad. Fehér takaróddal eltakartéi mindent, ami szürke, ami szennyes ezen a földön. betakartad a szunnyadó életet, a jövendőt ígérő magot, a jövőről álmodó, csírában duzzadó virágzást, illatozást, Mint a szűzi tisztaság példáját állítod előmbe a nagy világot: íme az ártatlan szépség, a tisztaság elfedez minden szürkeséget, az álmok elérhetetlen csúcsait s a tegnap csúnyaságát is.
Atyám, szerető jó Istenem ! Tégy engem is méltóvá arra, hogy beboríts a megbocsátás és az új életre találás hófehér leplével. Tudok-e méltó lenni arra ,hogy simogatásoddal elsimítsd homlokom gondbarázdáit, elcsendesítsd lelkem háborgását? Kérlek, bocsásd meg tegnapom vétkeit, és takard e) a mindent megbocsátó áldott szeretetet hófehér takarójával, hogy elcsendesedjen lelkemben az irigység szava, hogy eltakarja a hiábavalóságok útjait szent kezed, hogy gyarlóságom mély szakadéka felett a hit feszülő hídja íveljen át.
Fehér tisztaság áldott Atyja! Tekints gyermekedre, fázó, didergő madárkádra. Ne büntess a fájdalom derével, havával, fagyával, hanem új-életet váró és remélő lelkem örök törvényed nyomán nyerje el a szeretet és a békesség áldott jutalmát. Tévedéseimért ne büntess haragoddal, hanem megbocsátó szereteted legyen simogatás és bátorítás életem terheinek hordozására. Ámen.
Be. D.



“Így szól az Úr: én az engem szeretőket szeretem, és akik engem szorgalmasan keresnek, megtalálnak.” (Péld 8,17)





IMÁDSÁG  TÉLEN


Gondviselő jó Atyánk! Körülöttünk fehér hótakaró borítja tájainkat. Földanyánk téli álmát alussza, hogy kipihenje a tovatűnt nyár és őszi időszak termést hozó fáradalmait. A göröngyök alatt, a föld titkos vegykonyhájában láthatatlan s mégis tapasztalható nagy munka folyt, mely után - bölcs gondviselésed szerint - nyugalomra van szüksége az anyaföldnek. Most pedig fagyos téli szelek zengenek altató dalt, s puha, fehér paplanát teríti a földre a téli éjszaka. Keresem, kutatom, de csak részben ismerhetem meg e téli világnak törvényeit. Legnagyobb titkait, s végső okait a Te bölcsességed irányítja. Ezt az emberfeletti, mindentudó bölcsességet csodálom alázatos tisztelettel és gyermeki engedelmességgel. Ha zord viharok rázzák meg otthonom jégvirágos ablakát, hálásan köszönöm meg Neked, szerető jó Atyám, hogy van egy meleg tűzhelyem, egy békés otthonom, ahová nem csak megtérhetek napi munkám után, nem csak felém árad a kandalló melege, de a meghitt családi békének, közös gondoknak és örömöknek is áldott fészke van. Ilyenkor szomorú részvéttel gondolok arra, hogy hányan vannak, akiknek hiányzik a meleg tűzhely, vagy ha van, hiányzik a békesség és szeretet melege. Fohászkodom érettük is, jó Atyám, és esdve kérem, oszlasd el mindenütt a szívekből az átkos haragot, a háborgó gyűlöletet, a bűnös ellenségeskedést. Adj több megértést, több megbocsátást és több szeretetet. Add, hogy ez a rideg tél hozza közelebb egymáshoz a békétlenkedőket, hogy tudjuk több bizalommal elismerni és megbecsülni egymásban az istenfiúságot, táplálni és gyakorolni a testvériséget, és hálás gyermekeidként áldani a Te atyai szent nevedet. Ámen.
G. Gy.



“Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak.” (Préd 3,1)






IMÁDSÁGOK KARÁCSONY ÜNNEPÉN


Áldott Szeretet! Isten, édes Atyánk! Gyermekkori emlékeim lelket zsongító bűvös világa vesz körű! karácsony ünnepén. Visszaidéződnek lelkembe gyermekkorom karácsonyainak sokszínű képei, melyeket nem tudott kitörölni lelkemből az idő könyörtelen múlása.
Milyen jó volt gyermeki szemmel nézni karácsonyt és örvendezni mindennek, ami gyermeki lelkünkben a várakozások beteljesedését jelentette! Milyen jó volt érezni azt, hogy életem felett egy ajándékozó szeretet őrködik, s tudni, hogy a jóságnak és szorgalomnak mindig megvan a jutalma? S bár életemben sokszor tapasztaltam ennek ellenkezőjét; sokszor láttam a gyarlóság diadalát az erény és jóság, az igazság és szeretet felett, de lelkemben benne maradt a karácsony sugározta szeretet.
Hála néked, jó Atyám, Istenem, hogy elküldötted őt, a nagy Tanítómestert, aki a világ világossága s az élet kenyere lett, és aki közel kétezer éven át volt lelkesítője a Tebenned való hitnek, az igazság, jóság és szépség keresztény evangéliumának.
Jó érezni ma is Istenem, édes Atyám, hogy az emberi lélek ösztönösen is a szép lélek és gazdag lelkiség oldalán áll, mert ez is azt bizonyítja, hogy Te csak nemes lelki tulajdonságokat oltottál az emberi szívbe. S bár életünk küzdelmes, szürke hétköznapjai sokat lekoptatnak a nemes adottságokból, az alapvető, Tőled származó nemes lelki tulajdonságok csírái megmaradtak, s ezek ma is az igazság diadalába vetett hitet termelik ki a jézusi lelkületű emberekből.
Karácsony, a Jézus születésévei s azokkal a csodálatosan szép legendákkal melyekkel az emberi képzelet körülvette a nagy Tanítómester, Jézus születését, azt mutatja, hogy Te magad is arra lelkesítesz, hogy higyjek az igazság, a jóság és szépség örök értékeiben. Te is azt akarod, hogy mi emberek, mint munkatársaid segítsük a lélek értékeinek gyarapodását s a szeretet világot meggyőző diadalát. Ez a mi karácsonyi vágyunk, ennek megvalósítására segíts minket mindörökké. Ámen.
Dr. L. G.



Ezen az áldott ünnepi reggelen dicséretet mondok Neked, és magasztalom végtelen szereteted. Mert ma született nekünk a Megtartó. Számunkra ez a nap hajnala az igaz hitnek, e nap lett bölcsője a szeretetnek, az örökkévalóságnak az üdvösségnek. Ez a nap az imádkozó világ számára az áldott emlékezés és tiszta reménység szent napja. Örül a szívem és békessége van megfáradt testemnek, mert újra megszületett Jézus, aki nyugalmat hoz szívembe, aki mutatja az igaz utat az élet bajai között, megőriz lelki harcomban, és nem hagy meghalni a halálban. Örül az én szívem, és békessége lett kételkedő lelkemnek, mert a Te szereteted szállt 1e az égből, hogy a kisded Jézus szövétnekem (egyen a sötétségben és áldott beteljesülés legszebb vágyaimban. Áldott légy, Istenem, hogy adtad nekem ezt a napot, szeretetednek napját, áldott lény, hogy adtad nekem, nekünk és az egész világnak karácsony minden kincsét Jézusban, hogy tanításában megtaláljuk lelkünk üdvösségét. Ámen.
I.V.



Ezen az ünnepen karácsonyi hangok csendülnek fel bennem, mint szerte a földön annyiféle emberben, Téged dicsőítő karácsonyi hangok.
 Dicsőség . . .
Dicsőség Neked, ki karácsony éjszakáján megmutattad áldó arcodat, mint a hegycsúcsok közt, az örök csendben és tisztaságban várakozó tó megmutatja az eget, az ég kékjét és pékéjét a, rácsodálkozónak. Dicsőség Neked, ki vadóc lelkünkbe égi rózsatőről csirákat oltasz minden karácsonyon, hogy a rögök és tövisek közt is virág nyíljék, illat lengjen szépség bimbózzék.
Köszönöm ez ünnepet Istenem, jó Atyám! Köszönöm, hogy megérnem engedted, s megszentelésére buzdítottál.
Add, hogy a lelkem is ezen az ünnepen szép ruhába öltözzék és zavartalanul együtt legyek veled. Tudjak  megbocsátani annak is, akitől csak sebet kaptam az életben. Segíts, hogy boldogító szívközelségben érezzem magam szeretteimmel; hozzátartozóimmal, az élőkkel és az eltávozottakkal, testvéri közelségben minden embertársammal. Áldj meg karácsonyi békességgel, karácsonyi szeretettel, az együttérzés, egy célért lelkesedés nemes vágyával. Áldj meg jóakarattal, a jóság és igazság fáradhatatlan munkálásának, lankadatlan törekvéssel a megigazulásra, a tökéletesedésre. Ámen.
Cs. A.



Csak most jöttem, Uram, a templomból, hol “a szeretet szent ünnepén" szállt fel dalunk az égbe, s Téged dicsőítő imába próbáltam én is felemelkedi felebarátaimmal “égi trónod elébe". 'Hálát adni adományidért, melyekkel megajándékoztad az emberiséget s ennek egy porszemeként engem, gyarló gyermekedet is. Hiszen annyiféle adományodat juttatja eszembe a mostani 'karácsonyi ünnep! Az élettől kezdve a mindennapi betevő falatig, fedélig, ruházatig, családig, minden a Te ajándékod, Uram.
Köszönöm, Istenem, hogy felébresztetted újra ennek az ünnepnek hangulatában a sokszor elalvó szeretetet, amely életünk rendjén egyik legdrágább ajándék az élet értékesebbé tételére. Köszönöm, hogy ezt a szeretetet hirdeti a harangok ércnyelve. Ennek szellemében csendül fel magasztaló énekünk, Ez adja a szót, az imádság szavát ajkamra, s ez tölti be lelkemet túlcsorduló karácsonyi érzelemmel. Köszönöm, hogy az otthonok ezen az ünnepen melegebbek lettek. A harag, az indulat megszelídült. A kemény gyűlölet meglágyult, és az emberben levő, néha feltámadó vadállat visszahúzódott barlangjába. Köszönöm, hogy az ünnep emlékeiben újra meg tud születni lelkemben és testvéreim lelkében a betlehemi éjszaka csillaga, lelki fényt árasztó fényforrása, a gyermek Jézus.
Áldd meg az otthonokat, melyekben felgyúl a betlehemi csillagfény, melyekben fellobogott az áldozó, ajándékozó jókedv tüze. Adj békét az emberek szívébe. Döbbents rá minket arra az igazságra, hogy csak úgy van értelme az életnek, ha a Jézus bölcsőjénél újra megtaláljuk egymást szeretetben. Add, hogy a szeretet Jegyen az a lepel, mely betakarja e didergőket, meggyógyítja a fájó sebeket, megvigasztalja a sírókat, és testvér-ként egymás mellé állítja a szembenállókat, kisimítja és imádkozásra fonja össze az ökölbe szorított kezeket. Hallgass meg karácsonyi imádságomban. Ámen.
Bo. D.



Emberek szólalnak meg angyali nyelven: “Dicsőség az Istennek a magasságos mennyben”. Dicsőség, tisztelet és imádat Tenéked, édes Atyánk! embergyermekeid boldog, szent karácsonya; családi otthonok gyertyafényes karácsonyfája, glóriát éneklő gyermekek tisztaszívű dalolása, gyógyulásért, családi otthonért epekedő, reménykedő sóhajtása, mindez ma zsoltár, mindez ma. imádság Hozzád, földön és mennyben lakozó Atyám! Az ég és a föld ma telve van Veled. Telve van Veled a pihenő, új tavaszról álmodó nagy világ és az élet gondjait hordozó szüntelen küzdő és fáradozó ember. Mindenben benne vagy, és minden Tebenned van; karácsony ünnepén szálíjon hát Feléd a köszönet és hála.
Köszönöm, Atyám, hogy ismét elhoztad karácsonyt a mi számunkra. Megengedted ismét megérnünk öregeknek és fiataloknak ezt a csodálatos, gyermeki emlékekkel gazdag ünnepel. Hála Neked ma azért az emberért, ki nemcsak magáért, de másokért is imádkozik. Hála Neked ma azért az emberért, ki együttérző könnyet ejt a betegágyon szenvedőért, ki lélekben vele van a távolból hazavágyóval; ki nem tudhat ma együtt ünnepelni kedves családjával. Hála Neked azért az emberért, ki testvégiévé és gyermekévé fogadott ma minden árvát, minden szenvedőt.
Áldásod és jóságod leng körül ma minden embert, s mégis gyakran olyan hálátlanok vagyunk. Süket fülekre talál az égi üzenet, kőszívbe botlik a földön járó angyal.
Ma, karácsony boldog ünnepén, minden vágyam arra irányul, hogy valamiképpen kedvesebb, édesebb gyermekeddé váljak. Hogy ne hulljanak kesetó könnyek az emberek szeméből, találjon áldott otthonra a hazavágyó, szűnjön meg sírni a szenvedő, gyógyuljon meg a beteg, és szeressen, gyermeki tiszta szívvel szeressen ma minden ember. Ámen.
L.K.



Örökkévaló Isten, mennyei édes Atyóm!
Az örök hazaérkezők hangján szólok Hozzád, dicsőítem áldott, szent neved. Kezem imára kulcsolva, alázatos szívvel adok hálát, hogy az adventi várakozás állomásain át életemet haza, az ünnep, karácsony felé vezérelted.
Szavamból az otthonra találás ujjongása, lelkemből a békesség csendes öröme száll Feléd, és mindkettő Téged dicsér, ki életem egén kigyújtottad a szeretet betlehemi csillagát.
Megállak most a bölcső mellett, s a Gyermek mosolya elfeledteti velem az életút fáradságát, begyógyítja lelkem sebeit, eloszlatja csalódásaimat.
Megbocsátó szeretetedben reménykedve, elfeledem azt is, jó Atyóm, mennyi bűi, gyarlóság tapad lelkemre, hányszor torpantam meg kicsinyhitűen az utamba tornyosuló akadályok előtt.
Most, a bölcső mellett állva, mindez már a múlté, itt szeretteim arcán az együttlét öröme ragyog, s én testvérként szorítok kezet mindazokkal, akik ellenem vétettek, vagy akiket én bántottam meg. Köszönöm, jó Atyám, az otthont, ahová lépteimet vezérelted. Számtalanszor vágytam ide hazaérkezni s álmaimban útra is keltem feléje, mint csodát, dédelgettem szívemben ezt a képet, hogy most ráébredjek, mennyire valóságos, mennyire létező és elérhető. Aki Tebenned bízik, az bármilyen messze is kerüljön a szülői háztól, hazaérkezik egy nap; s a kis szobába toppanva a bölcső képe megnyitja szemében az örömkönnyek, szívében a szeretet forrását.
Add, jó Atyám, hogy a betlehemi csillag mindig töretlen fénnyel ragyogja be lelkem egét. Add, hogy mindig imádságos szívvel járjak Feléd, a hazafelé vezető úton; ébreszd fel minden emberben az otthon melege utáni vágyakozást, és add meg ma minden gyermekednek a hazaérkezés örömét. Ámen.
SZ. F.



Megilletődött lélekkel, boldog ünnepi érzéssel borulok le Elődbe karácsony napján imádkozni, örökkévaló Isten ! Elődbe, kinek jóságod mérhetetlen, hatalmad kifürkészhetetlen, léted örök, szereteted kifogyhatatlan.
Hosszú utat tettem meg, Istenem, a szeretet születésének áldott ünnepén. Jöttem a hit útján, mely út fölött csillag ragyogott, mint egykor a keleti bölcsek útja fölött, s miképpen őket Betlehemig vezette a csillag fénye, engem is karácsonyhoz, Jézus születéséhez, Hozzád vezetett hitem fénye, ünnepelni, megtisztulni, megpihenni.
Köszönöm, Istenem, hogy a hit útján lelkemet megtartottad, hogy mint örök égi csillagfény utat. mutatott, mikor kétség között jártam, fénye nyomán Hozzád, Jézushoz, magamhoz ma hazataláltam. Amiképpen a föld titkaiból feltörő forrás erőt ad az eltikkadt vándornak, úgy adott enyhet és erőt nekem szereteted, s munkámból, kitartásomból született a karácsonyi ajándékok íze, fénye, áldása, öröme.
Köszönöm, Istenem, legszebb ajándékodat, mellyel egykor Betlehem csillagfényes, sejtelmes éjjelén megajándékoztad a hívő embert, köszönöm Jézus születését és az ő születésében a szeretet és jóság áldott evangéliumának születését.
Kérlek, szenteld meg ünnepi érzéseimet, s fakassz bennem forrást, fényt, hogy én is adhassak lelkemből szép karácsonyi ajándékokat. Adhassak Neked, istenem, hitet. Add, hogy a remény legyen útitársam, annak reménysége, hogy nem múlik el nyomtalanul karácsony szívet átjáró melege. Jézus szeretetének áldott fénye.
Add, hogy állhassuk körül a betlehemi jászolbölcsőt mind, mi emberek békességes érzéssel, gyermekeink karácsonyfáját tiszta örömmel, s zengje ajkunk a karácsonyi himnuszt: “Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, e földön békesség, és az emberekhez jó akarat!" Ámen.
F. K.



A mesék és a karácsonyi legendák aranyködén át így szállt ezen az ünnepen ajkamra az imádság: “Úr Istennek szent fia születéti e világra, eljött lelkünk boldogságára." Miközben átmelegedő lélekkel közel hajolok kedveseimhez, midőn a szeretet karjaival magamhoz ölelem kicsinyeimet és öregjeimet, a közelieket és a távollakat, szívem forró dobogása is átveszi a karácsonyi ének ritmusát.
Hálatelt ez a dallam. Benne van köszönetem eddigi életemért, melyet annyi küzdelmes és gondterhelt hétköznapon áldásoddal és oltalmaddal, féltéseddel és segítségeddel gondosan takargattál. És benne van a győzelmi hang, a megszületett élet harsány diadala, öröme annak, hogy annyi jó és rossz után, vidámság és szomorúság, betegség és elárvultság után ünnepre ébresztettél. Gyújtsd fel karácsony fényét bennem is, hogy a sokfelé égő szívek szép tüze melegítse az én szívem is ezt a sokszor szeretetlenségben és békételenségben megdermedt födet. Lelkemnek fénye világosítsa otthonomat, a reám bízottak szívét és értelmét, mutassa meg a jót és buzdítson annak megélésére.
S mielőtt elülne a dallam, új karácsonyra várva engedd, hogy én is odaálljak ringatni “a megtört lét üde jövőjét jelentő betlehemi bölcsőt." Á1dd meg ünnepi érzéseimet, adj szép karácsonyt, igaz békességet. Ámen.
Cs. A.


“Dicsőség a magasságos mennyekben az istennek, és e földön békesség és az emberekhez jóakarat.” (Luk 2,14)
“Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, ki Benne hízik.” (Zsolt 34,9)
“A szeretet soha el nem fogy.” (1 Kor 13,8)



ÓESZTENDÖ ESTJEN



Gondviselő Isten !
Lelkem hálaadó érzésével veszem ajkamra szent nevedet e múló esztendő alkonyán. Számomra ez áldott alkalom a számadásra és önvizsgálatra. Szeretném újra átélni a napokat, amiket adtál, s a napok eseményeit, melyekkel megajándékoztál. Pedig tudom, hogy öröm és bánat, mosoly és könnyhullatás, egészség és betegség, elhatározás és bizonytalanság, jövőt ígérő reménység és lehangoló csalódás gyakran váltogatták egymást. És én mégis gondolatban újra meg újra végig  óhajtom járni a megtett utat, hogy mielőtt tovatűnnének ez év utolsó órái is, még egyszer érezzem gondviselő szeretetednek melegét, mellyel oltalmaztál és vezéreltél, hogy gyermeki lelkem Rád csodálkozzék és zsoltáros áhítattal kérdezzen Téged, oh Áldott Szeretet: “Micsoda az ember, hogy megemlékezel róla, és az embernek fia, hogy gondod van reá?"
Volt úgy, hogy mindennapi munkámba belefáradtam, az elinduláskor támadt álmaim szertefoszlottak, reményeim meghiúsultak, megfeledkeztem biztatásodról. De Te akkor is velem voltál; új erőt adtál szétszórt álmaim újraálmodásához, letört reményeim életre keltéséhez, s vezettél tovább azok megvalósításának útján.
A múló esztendőt felidézve, látom magam, a Tőled kapott testi, lelki és értelmi Képességek tékozló emberét is, kit a világi fény megvakított és olcsó ígéretekkel elcsábított. Mily szánalmas voltam, istenem! Aztán kisemmizve, csalódottan, félénken, bátortalanul, de reménykedéssel és bizakodással. Hozzád indultam. Hozzád, megbocsátó szeretet! Nem kértem, hogy fiadnak nevezz, csupán azt, hogy mindenkor Veled lehessek. Megbocsátottál, magadhoz öleltél. Szóltál hozzám “Adjad a te szívedet nékem". Odaadtam s odaadom most is, Te megbocsátó, áldó, tékozló gyermekedet szerető Isten!
Köszönöm a múló esztendőt, úgy, amilyen volt, mert tudom, hogy Te adtad azt. S most, midőn reám borítod utolsó éjszakájának sötét, vagy csillagfényes takaróját, add hinnem, hogy ebben az éjszakában benne van egy újabb esztendő boldog ígérete. Ámen.
M. I.


Örökkévaló Isten, gondviselő jó Atyám! Egy esztendő ismét elmerült a múltnak mély tengerében, s annak utolsó óráiban gyermeki hálaérzettel köszönöm meg Neked, hogy a múlt változó eseményei között őrködtél felettem és szeretteim felett. Hálás szívvel gondolok arra, hogy mennyi lelki és testi áldásodat osztogattad szét földi gyermekeidnek, akkor is, ha jóvoltodra méltatlanok voltunk. Számba veszem azért Uram ez-év végeztével a múlt emlékeit azzal a tudattal, hegy a múlt a jövő tanácsadója, a jövő ihletője és formálója azok számára, akik őszinte számvetéssel és önbírálattal keresik annak tanulságait. igazságos önvizsgálattal veszem számba nemcsak azt, ami jót tettem, hanem azt is, amit megtenni elmulasztottam. Lelkiismeretem mélyén hallom megszólalni az élet Mesterét, Jézust: Tudod-e, hogy mi a legfőbb parancsolat? . . . és ha tudod, teljesítetted-e? Úgy cselekedtél-e másokkal, mint ahogy akarod, hogy mások veled cselekedjenek? Úgy gyakoroltad-e a felebaráti szeretetet, hogy arról megismerjék az emberek, hogy az én tanítványom vagy? Megtanultad-e éntőlem, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok? Megemlékeztél-e arról az intésről, hogy szükség tinéktek újjászületnetek? Mindez meggondolkoztat, sőt megdöbbent, amikor tudatossá válik bennem, hogy menynyi mulasztásom, botlásom és tévedésem van. Valami ellenállhatatlan erő késztet megtisztulásra és arra, hogy naponta vessek számot önmagammal, és erősebb elhatározással álljak Jézus követőinek sorába, hogy ez esztendő elmúltával végzett őszinte önvizsgálat mellett, méltán számíthassak megbocsátásra, és atyai irgalmadnak, szerető gondviselésednek ígéretével és áldásával, a lelki újjászületés diadalmas érzetével léphessek át az üj esztendőbe. Ámen.
G. Gy.



Atyám I Még néhány perc és ez az év is eltűnik örökre, mint sok más, hogy ismét egy lépéssel a közelebb érezzem magam a sírhoz, mely minden emberi nagyságnak és dicsőségnek végső határa. Hihetetlen gyorsasággal suhannak el mellettem
az évek, s megdöbbenve veszem észre, hogy engem is a mulandóság törvénye sújt, mely a virágzó ifjúságot behinti lassanként az idő ezüst hamvával. 
Oh, Atyám, ha végigtekintek a haldokló év végső pillanatában áldásaidon, melyekkel elhalmoztál, hosszútűrésben, mellyel vétkeim ellenére is irgalmat gyakoroltál velem, mély hálával hajlok meg Előtted. Köszönöm, hogy életemet, családomat, javaimat megoltalmaztad minden nagyobb csapástól és veszedelemtől. Köszönöm azokat a megelégedett órákat és boldog pillanatokat, melyeket a múló évben nyújtottál. Főleg köszönöm életem megtartását, hiszen mellőlem sok kiváló és érdemes ember ment át az örökéletbe.
Az élet lassan múlik minden gyönyöreivel együtt. Aki pedig a mulandó gyönyörökhöz ragaszkodik, el fog múlni az idővel, és el fogja veszíteni az örökéletet. Könnyű keresni Téged akkor, amikor már elhagyott a világ, könnyű Neked áldozni azokat a pillanatokat, melyeket az élvezet már nem elégített ki. Oh, de az ilyen szeretet nem áldozat, és nem méltó hozzám, ki mindeneket a Te kezedből nyertem.
Atyám, szilárd elhatározásom, hogy a jövő évet úgy fogom tekinteni, mintha ez volna életem utolsó esztendeje. Szeretni akarlak Téged, szeretni jobban, mint eddig tettem. Teljesíteni akarom kötelességemet, melyeket reám, mint emberre, mint keresztényre és állampolgárra bíztál; szerezni felebarátaimat jobban mint eddig, ellenségeimnek kész szívvel megbocsátani, s bűneimért bocsánatot remélni.
Atyám, a Te kezedbe ajánlom a jövő évben jó cselekedeteim minden jószándékát - szolgáljon az a Te nagyobb dicsőségedre, nekem és felebarátaimnak testi és lelki épülésére. Ámen.
B. B.




Gondviselő Isten! Amikor elmúló esztendőnk utolsó napján veszem ajkamra imádandó szent nevedet, dicsőítő és magasztaló érzések áradnak el lelkemben. Ezek az érzések, mint a tengernek hullámai, körülfognak, felemelnek és meghordoznak az időben, melyet mi emberek nagyon is számon tartunk, de amely Neked szemvillanásnyit jelenthet csupán. A mai napon mint elmosódó képek ködlenek fel lelkemben az elmúló esztendőnek eseményei: az én gyöngeségeim, ingatagságom, kételyeim és bizonyosságaim, emberi tévedéseim és a Te isteni igazságod ; rosszaságom és a Te jóságod ; csüggedéseim és a Te biztatásod; félelmeim és a Te bátorításod.
Hiszen földre kényszerített emberi kötöttségemben Te vagy a szárnyalás, kereszthordozásomban a segedelem, vakságomban a fénysugár, szomjúságomban az enyhet adó hűs forrás, vándorlásomban a tájékoztatást nyújtó sarkcsillag.
Gondviselőm voltál az esztendő minden egyes napjában, órájában, sőt perceiben is. Az egymásután pergő napokban Te jöttél felém. A harangszóban Te zendültél meg, az imádságnak rendelt hajlékba hívogatva engem. Otthonomban Te pihentettél meg. Te vittél el az erdőbe, mezőre, kopár sziklák közé, majd virágos rétre. Te törülted le hulló könnyeimet és derítetted mosolyra bánatos arcomat. Te adtad asztalorra mindennapi kenyeremet. Áldalak hitvestársamért, gyermekeim szeretetéért, kicsiny unokám mosolyáért, felebarátaim megértő támogatásáért, Azokért az alkalmakért, amikor együtt örvendhettem az örvendezőkkel és együtt sírhattam a sírókkal.
Kérlek, Gondviselő jó Atyám, szenteld meg az elmúlt évnek minden jó és szép emlékét, hogy azokat el ne felejtsem. Szenteld meg bánatvirágait is, hogy azokat megszépítve, eltehessem lelkem mélyére. Áldd meg az aggodalmat, törődést, fáradalmakat, melyeknek emlékeit felmutatom szent színed előtt az esztendőtől való búcsúzás enyhén könnyes Bírájában. Ámen.
Bo. D.



“Megkoszorúzod az esztendőt jóvoltoddal." (Zsolt  65,12)
“Mi, a Te néped és a Te legelődnek nyája, hálát adunk Neked mindörökké, és nemzedékről nemzedékre hirdetjük a Te dicséretedet.” (Zsolt. 79,13)





SZENVEDŐ BETEG IMÁJA


Gondviselő édes Atyám! Szenvedő ajkamról száll a csendes fohász Feléd, mert Benned nyugalmat, enyhületet és megnyugvást le! szenvedő testem és meggyötört lelkem. Te vagy egyetlen vigaszom a szenvedésben. Te törlöd le hulló könnyeimet a megpróbáltatások nehéz perceiben. Köszönöm, hogy szerető kezek vesznek körül és érezhetem, hogy betegágyam felett szeretteim féltő szeretete virraszt. Imádkozom Hozzád, segíts a szenvedések elhordozásában, hogy erőtlenségemben Benned találjak vigasztalást, felgyógyulásomhoz reménységet, hitet és áldott bizakodást. Köszönöm, hogy e csendes órában meghallgattál, hogy arcomra újra az élet reménységének pírja szállott Tőled a mennyek tisztaságából. Imádkozom szeretteimért. Add, Atyám, hogy a nehéz szenvedésekben erősödjék meg bennem Irántad való hitem, bizodalmam, és a gyógyulás reménységében nyugodjék meg a Te áldásod. Ámen.
I.V.



Kihez forduljak, kitől várjak segítséget, ha nem Tetőled, Istenem, szívem vigasza, reménységem forrása !
Most tudom csak, milyen nagy áldás az egészség, s amíg dolgoztam, vígan éltem, hányszor felejtettem el imádkozni, s a szerencse hajszolása közben mennyire távol éltem Tőled. Pedig mennyi jóval áldottál meg, és milyen vak voltam az élet csillogásai közepette! Kellett a megpróbáltatásnak jönnie, hogy lássalak tisztán, a fájdalmaknak, hogy felismerjelek, a kínos éjszakáknak és keserves nappaloknak, hogy Benned, a világ világosságában üdvömet megtalálhassam.
Viselj gondot reám, gyógyíts meg engem, Atyám, és bár sokszor vétkeztem ellened, légy könyörülő Istenem, orvosom, vigaszom. Űzd el a kétséget és a félelmet szívemből, add, hogy családom körében tévelygésem színterén ismét erőben, egészségben munkálhassak országod eljöveteléért. ámen.
G. J.



Orvosok orvosa, jó Atyám!
Fehér ágyas kórházi szoba lett a lakásom. Kint télies táj, borús ég, sötétség! ilyen a lelkem is, Istenem! Látom elhagyott otthonomat! Annak gondjait otthon hagyni nem tudom. Égetik szívemet a könnyek, melyeket az otthoniak értem ejtenek.
Szívemben új remény kél, ha látogatók jönnek hozzám. Látom szemükben a könnyet, amikor fölém hajolnak, megcsókolnak, megsimogatnak. Jó tudni, hogy szeretnek, hogy otthonról hiányzom.
De ha a látogatók távoznak, ismét egyedül érzem magam a betegágyon. Pedig a többi ágyon a betegek feküsznek, a szenvedésben társaim, kik álmatlanul eltöltött éjszakákon át éppen úgy sóhajtoznak, mint én.
Nyugtalan szívemre gyógyszert emberektől hiába várok. Szívem feléd dobog, orrosok orvosa, édes jó Istenem. Te légy a gyógyítom.
Oh, hozd közelebb hozzám a nagy szenvedésben a nagy példaadót: Jézust. Szólaltasd meg bennem az ó erős, nagy hitét.
“Ha valaki jönni akar énutánam, . . . vegye fel az ó keresztjét és kövessen engem,”
Köszönöm, Istenem, hogy betegágyamban is tanítasz engem. Köszönöm, hogy megéreztetted velem, hogy most is, itt is velem vagy, és én nem vagyok egyedül.
Köszönöm, hogy könnyeimet megszámláltad, s óhajaimra elküldöd egykori válaszod! Áldott légy, hogy lelkemben utat nyitottál Jézus nevében a ,gyógyulás felé. Ámen.
D.A.


“Halld meg, Uram, hangomat - hívlak! Irgalmazz nékem, és hallgass meg engem (Zsolt 27,7)








SÚLYOS GONDOK, NEHÉZ PRÓBÁK IDEJÉN



Itt állok sűrű gondjaimmal, testben gyakran ismétlődő sajgó fájdalommal, örömtelenül, jó Atyám! Úgy elnyíltak életem virágai, úgy nyomnak az évek, hogy sokszor úgy tűnik, mintha nem e világra való volnék már. Egyedül hitem maradt meg, mely képes beszűkült életem rabságából kiszabadítani, titkaimat elmondani, őszinte vallomásra Előtted szívemet megnyitni.
Úgy szeretnék vallani Előtted, mint ahogy édesanyámnak tettem valamikor régen, amikor úgy éreztem, hogy örömöm nem fér kicsiny szívemben, és féltem, hogy kicsordul onnan, hát átöntöttem az ő szívébe . . . Vagy panaszosan álltam eléje, tele félelemmel és csalódással, végtelen keserűséggel és meggyógyított visszhangzó sóhajtása. Oly őszintén vágyom Hozzád fordulni, mint ahogy szeretném azt, hogy gyermekem vagy testvérem elmondja nekem gondját, rám bízza örömét, bánatát.
Az én hitem, melyet belém örökítettél, azt sugallja, hogy ez lehetséges. Imádságos kapcsolatunkban együttérzés, együttgondolkodás és gondviselés ring, mint csira a mag húsában. Nekem kell ledobnom felesleges terheimet, leráznom lefelé húzó meddő gondjaimat, úgy mint a víz partjáról felröppenő madár is először lerázza magáról a vízcseppeket.
Könnyítsd a napi munkát, jó Atyám, vagy erősíts meg engem. Adj erős akaratot életem kormányzásához, hogy elkerüljem a boldogtalanság keserű árját. Ültess derűs nyugalmat lelkembe, taníts meg újra mosolyogni, hogy lássam a hajtásokat, a bimbókat magam körül, s add, hogy tudjak nekik és velük újra örvendezni. Ámen.
Cs. A.




Istenem, nyugalmunk adója vagy, Téged keres nyugtalan szívem. Ideges vagyok, nyugtalan. Helyem sehol sem leiem, mintha keresnék valamit, mintha elvesztettem volna a szívemnek egy darabját. Mintha nyomomban üldöző járna, sietve kapkodva végzem munkámat. Fáradok könnyen, s könnyen csüggedek. Félek mindentől, s oly hamar tűzre lobbanok. Türelmetlen vagyok. Éjszakáimat álmatlanul virrasztom át. Minden bánt, minden tövis engem szúr meg. minden eldobott kő engem talál meg. Magányban társra vágyom, társaságban a magány hív. Télen nyárrög, nyáron télről álmodik bennem a szív. Szelíden szólni nem tud szám. Titoktelt, szeszélyes vagyok. Türelmem nincs, s magamon győzni nem tudok, nem tudok!
Be szeretnék megnyugodni! Be szeretném magam kicserélni! Be szeretnék megváltozni! Be szeretnék idegeimben rendet békét, csendet teremteni! Be szeretném a bennem zúgó hullámokat elsimítani! Be szeretnék türelmes lenni, szelíd szavú, csendes emberként élni!
Istenem, ugye Te vagy idegeink ura, nyugalmunk forrása, a vergődő szívek elcsendesítője, a felforrósodott idegek csillapítója, lelki viharok elsimítója? Nyugtass meg engem is, oh nyugtass meg. Adj türelmet nekem, sok türelmet. Szelídítsd meg a szót ajkamon, légy szent gátlás, mikor robbanni akarok. Véremnek ezt a tüzes nagy lobogását csitítsd el, Istenem. Add, hogy ura lehessek önmagamnak mindenekben. Felindulásaim hevét oltsd ki. S ha kísért a nyugtalanság, adj imát ajkamra.
Lásd meg, milyen keservesen küzdök önmagammal, mekkora a tépelődés bennem szüntelen. Lásd még, hányszor szenvedek vereséget a harcban. Magamra hagyva nem tudc3k győzni, Jöjj, ó jöjj, s légy gyámolítóm, gyógyíts meg, nyugtass meg, parancsolj békét idegsejtjeimnek, háborgó csontjaimnak. Milyen jó bizonyosnak lenni afelől, hogy imámat meghallgatod. Halogasd meg. Ámen.
G.I.




Ma újra megnehezült ajkamon a szó.
A tegnap még az ég bársonyán reménycsillagok gyúltak, hallatszott a patak zúgása s az ősfák mély lélegzése. Ma megalázottan simulok lábaidhoz. Szomorúan sóhajt szívem, amint szemem kifényesedve néz el a magasba. Szomorúan, halkan, telte panasszal, telve keserűséggel nevedet sóhajtom, Istenem.
Megérdemeltem büntetésemet, mert segítő áldásaid mámorában nem is gondoltam arra, hogy ostorod is ott csüng szobám falán, ágyam mellette, útjaimon a munkamezőn, és láthatatlanul mindenütt követ. Megérdemeltem büntetésedet, mert sokat mulasztottam; sokszor elfelejtettem Irántad és embertársaim iránti kötetességemet. Pedig Te nem kértél sokat, csak annyit: ne legyen rajtad kívül idegen Istenem, bálványt ne imádjak, nevedet hiába ne vegyem számra, megtartsam a parancsolatokat. Egyszóval azt kérted, hogy szeresselek felhőtlen, ég tiszta gyermeki szeretettel, s embertársaimhoz, mint megannyi testvéremhez is szeretettel legyek. 
A leckét megértve és jól megtanulva könyörgöm Hozzád: ne büntess tovább, fordulj el haragoddal tőlem. Emelj föl bánatomból mindazokkal együtt, akikkel egy baj sújt, s láttasd meg bepárásodott lelki szemeimmel mindazokat, akikért és amikért hálával tartozom. Állítsd vissza felzavarodott lelkem nyugalmát és békéjét, s add, hogy a szeretet szálaival valamikor egybeszőtt szívek még szorosabban egymásba karoljanak. Segíts, hogy újra hozzákezdjek a munkához, erősítsd hitemet, áldd meg életemet. Ámen.
Cs. A.



“Akit szeret az Úr, megdorgálja, éspedig mint az atya az ő fiát, akit kedvel." (Péld 3,12)
“Jó nékem, hogy megaláztál, azért, hogy megtanuljam a te rendeléseidet.” (Zsolt 119,71)
“Én énekelem a te hatalmadat, és reggelenként zengem a Te kegyelmességedet; mert váram voltál és menedékem az én nyomorúságom napján" (Zsolt 59,17)




KÓRHÁZ UTÁN

Életem megtartója, áldott gondviselője, jó Atyám !
Mély és igaz hálával veszem ajkamra csodálatos neved, amikor hosszú, kórházban töltött napok után, itthon, szeretteim között áldhatlak, dicsőíthetlek nagy jóságodért, gondviselő szeretetedért.
Mindig Benned bízó gyermeked voltam, aki sohasem tudtam eléggé betelni munkád csodálatával. Téged éreztelek a csillagok fényében; Te csillogtál a gyöngyvirág fehér szirmán remegő harmatcseppben; Te cikáztál a villámok megdöbbentő káprázatában; Te érkeztél hozzám a virágok illatában, a szőlőgerezdek édes ízében, az életemet céllal, tartalommal megtöltő, felém áradó szeretet és jóság melegében; Te vezetted az orvos gyógyító kését és betegágyamon Te csókolgattál végig biztató, reménykeltő napsugarad életet adó melegével. Légy áldott a reám, méltatlanra pazarolt jóságod felmérhetetlen sokaságáért!
Hazahoztál meleg otthonomba, jóságos Isten. Ölelő karok, boldogságtól csillogó szemek segítik tovább gyógyulásom. Légy áldott az orvosok tudásáért, emberségéért, az ápolók segítő akarásáért, a nagyszerű gyógyszerekért, a szeretet mentő, nehézségeket legyőző hatalmáért.
Aki életemnek biztató fénysugara voltál mindig, aki védtél, megsegítettél minden bajban, aki atyai szeretettel vigyáztál a műtőasztal mellen, légy továbbra is oltalmam, hitem és jóságom megőrzője. Segíts, hogy életem végéig béged áldó, hálás, imádkozó gyermeked maradhassak, Ámen.
S.A.


“Dicsérem az Istennek nevét énekkel és magasztalom hálaadással."  (Zsolt 69,31)
“Áldott az Úr, hogy meghallgatta esedezésemnek szavát.” (Zsolt 28,6)






HÁLAIMÁDSÁG AZ ERŐÉRT


Volt idő, mikor nem bírtam a szenvedést. Mai keresztem fele súlya alatt is összeroskadtam volna -- és most bírom. Hogy lehet ez? Csoda tőmént? Nem! Csak annyi történt, hogy “amikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten." Átöleltél, Istenem, és ölelésed titkos percében erő áramlott Belőled énbelém. Ez erőtöbblet birtokában győztem. Azaz Te győztél bennem és általam, Istenem, ki vagy, miként voltái és leszel minden erők örök forrása.
Erőnlétem érzete Hozzád sodor. Nem a semmiből lettem erős, hanem Belőled. Köszönöm a belém ömlesztett erőt. Nem puszta tudat ez, valóság. Milyen nagy boldogság erősnek lenni! Érezni, hogy legyőzhetetlen vagyok! Szeretném belekiáltani a nagyvilágba: erős vagyok, erős vagyok, erősebb, mint hittem. Drága tartalékokat fedeztem fel magamban, s most a rejtett kincsekre bukkanó nagy örömével kiáltok fel: köszönöm Neked, Istenem, köszönöm a kincseket. Be jó tudni, hogy erőtartalékok rejlenek, szunnyadnak bennem, melyekre számíthatok, amikor a lelkemet roskadozva viszem.
Tartsd meg' e szent, nekem adott tartalékokat, istenem, segíts azokat bajban, búban, nyomorúságban, lelki ínségben megtalálni, kiásni, csatasorba állítani. erőnlétemet, a jóra való ráállásomat, a Benned és önmagamban való nagyszerű bizalmat tartsd meg bennem, Istenem, hogy abból éljek és másokat is éltessek. Ámen.
G. I.


“Isten, és istenem vagy Te, jó reggel kereslek Téged, Téged szomjúhoz lelkem.” (Zsolt 63,2)
“Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők megelégíttetnek.” (Mt 5,6)
“Az igazak ösvénye olyan, mint a hajnal világossága, mely minél tovább halad, annál világosabb lesz, a teljes délig.” (Péld 4,28)





IMÁDSÁGOK A KOPORSÓ MELLETT


Lelkem kimondhatatlan fájdalmával, nyugtalanul dobogó szívem gyászával veszem ajkamra szent nevedet Istenem, e koporsó mellett. A szenvedéstől, mely két nap óta megrázó módon uralja valómat, a kínzó. kérdések sokaságától, melyek egymást követve törnek fel bennem, homályos a látásom, tompa öntudatom fénye, kúszáltak gondolataim, meg-megrendülő a hitem. És én mégis - a veszteségek romjain állva is - Téged keresnek, nagyhatalmú Isten. Megbomlott egyensú1yú életem Teutánad vágyik, hogy Benned a jóság, szeretet, igazság, békesség és vigasz örökkévaló kútfejében támaszra leljen.
Imádkozom a gyászba borult életű hitves imádságával, ki a hosszú esztendők férfihűségét, odaadó figyelmességét, mosolyát, támaszát, életáldozatát Neked köszöni. Imádkozom az árván maradt gyermekek szavával, kik szívverésnyi távolságban tőle biztonságban érezték magukat, akiknek mindenük volt, mert volt édesapjuk... Testvérek rokonok, emberbarátok mind-mind Tehozzád fordultak a hála szent érzésével, hogy ő egy kicsit az övék is lehetett a Te jóvoltodból. Nem a halálra, de az életre tekintek, mint ahogy Te magad is, Atyám, nem: holtaknák, de az élőknek áldott Istene vagy. Megnyugvást keresve, vigaszra várva, nem a tragikus véget idézem, de az emberségben, istenhitben, alkotásokban, egyenes jellemben gazdag éveket és értizedeket,  melyek gyermekeddé nevelték, egyházad hű tagávó formálták Benned elpihent szegettünket.
Szükségem van a Te segítségedre, atyai szeretetedre, vigasztatásodra. Ne vond meg a nehéz órákban; napokban az isteni segítséget tőlem. Ölelj át jóvoltoddal, add nekem a Te békességedet. A megszűnt élet testi részének adj csendes pihenést a temető rögei között,  lelkét fogadd vissza a halhatatlanság isteni ígéretével.
Tekints mindannyiunkra, kik szenvedünk és sírunk a koporsók mellett, hogy oltalmad, gondviselésed és erőd túrfa óban könnyebben hordozhassuk a vállunkra és szívünkre nehezedő kereszteket. Áldd meg szívünk őszinte gyászát, szenteld' meg lelkünk részvétét most és mindörökké. Ámen:
T. Á..



Édes jó Atyám! Egy szép és békés élet otthonra omlott össze számomra, mert törvényeidnek szigorúságával magadhoz szólítottad élettársamat. Most lett volna szükség szeretetre, támogatásra, mikor az öregség és betegség nehéz keresztjével meglátogatott. A próbák között a gyász nehéz, keresztjét is a vállamra tetted. Sírva kérdezem, Atyám, miért büntetsz haragoddal? Miért ostorozol égető fájdalommal? Hiszen életemben mindig utadat kerestem, a Te legjobb fiad, a názáreti Jézus követésére törekedtem. Tévedéseimet, gyarlóságaimat mindig megbántam. Mint a láng pusztító tüze, úgy borítja el lényemet időnként a lázadás, elhomályosítva értelmem tisztánlátását. Bocsáss meg nekem, jó Atyám! Az önzés és a tudatfanság az oka gyarló lázadásomnak. Adj bölcsességet a megpróbáltatás órájában, hogy igazsággal ítélhessem meg életemet. Adj világosságot értelmemben, hogy megláthassam azt, hogy Te adtad az Ő életét számomra, élettársnak, szeretetnek és gondviselésnek. Mosolyán keresztül Te mosolyogtál reám, simogatásával Te simogattál meg, jósága a Te jóságod volt. Minden gazdagság és szépség, mely életből felém sugárzott, szeretetednek felém sugárzó fénye volt. Add a szenvedő Jób bölcsességét számomra, hogy én is úgy szólhassak, mint ő: Te adtad, Te vetted el, áldott legyen érte szent neved.
Most a gyász nehéz óráiban; mikor vigasztalást keresek, add, jó Atyám, hogy Reád találjak, s a Te közelséged legyen számomra bátorítás, új remények ébredése. Tanuljam meg a megpróbáltatás óráiban, hogy akit szerettünk és aki minket is nagyon szeretett, mindig velünk maradt. Áldott emlékét szívembe zárom, és oltalomért Hozzá menekülök. Ámen.
Be. D.



Segíts, Istenem, hogy a szeretet, melyet nem adhatok többé annak, akit szerettem, adhassam azoknak, akiknek szükségük van rá. Mentsd meg kihűlni készülő szívemet. Mélyítsd együttérzésemet, terjeszd ki rokonszenvemet. Olvaszd el keserűségemet, és fájdalmam tanítson meg a gyöngédségre. Ha sok elveszett abból, mi értékes számomra, engedd ápolnom azt, ami még megmaradt, és engedd dédelgetnem azt, ami értékes mások életében.
Vezess, oh Istenem, hogy utat találjak ott, ahol nincs tovább ösvény, engedd hallanom a zenét akkor is, mikor saját dalaim elnémulnak bennem, amikor az élet meleg, bársonyos érintése elhagy; és amikor bátorságom szertefoszlik, add, hogy botorkáljak a sötéten át Tefeléd: Ámen.
Dr. L.M.




Amikor fájdalmaim megsokasodnak, amikor arcomon fájó könnyek szántanak végig, amikor úgy érzem, nem bírom tovább, keresem azt a szilárd pontot, melyen megállhatok, azt az erős várat, mely biztonságot ad nekem. És megtalálom Benned, édes Atyám. Mert Te vagy számomra a sziklára épített ház, mely életem viszontagságai között biztos menedéket nyújt. Te vagy az örök, szent biztatás, mely úgy hull lelkemre, mint üdítő harmat, mint áldást hozó eső, mint életet jelentő napsugár. Milyen csodálatos ezt érezni akkor, amikor jól megy sorsom, amikor szívem boldogságtót repes. Ilyenkor hivalkodom kiváltságommal, dicsekszem nagyságommal, tehetségemmel.
De amikor megpróbáltatások érnek, ha végességem koporsó mellé állít, és az elmúlás szomorú valósága, mint sötét felhő lelkemre ül, milyen könnyen nyílik ajkam zúgolódásra, panaszra! Pedig Te ilyenkor is, különösen ilyenkor vagy közel hozzám, s adod szeretetedből, atyaságodból azt, ami számomra a legnagyobb érték, amire szomjúhozó lélekkel áhítozom, amit fájó szívvel várok.
Oh, add meg nekem, amit kérek, s ezáltal  tégy erőssé engem. Add a vigasztalás lelkét, és szívem fájó sebére atyai kezed hintsen gyógyító balzsamot, és én ezeknek áldásaképpen elfogadom a koporsót, beletörődöm a változhatatlanba, s teszek végtisztességet e koporsó mellett megboldogult szerettem csendes pihenéséért.
Kérlek istenem, légy imádságom meghallgatója, tégy engem életemben és halálomban is szerető, törvényed elfogadására figyelmeztető és akaratodból belényugodni tudó, gyermekeddé most és mindörökké. Ámen.
B.S.




“Nem az én gondolataira a ti gondolataitok, és nem a ti utaitok az én utaim, így szó! az Úr!” (Ézs 55,8)
“Jertek, térjünk vissza az Úrhoz, mert ő szaggatott meg és ő gyógyít meg minket; megsebesített, de bekötöz minket.” (Hózs 6,7)
“Ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Azért akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk.” (Róm 14,8)



SZOMORÚ VAGYOK ISTENEM


A bánat fekete galambjai suhantak el felettem, s sötét szárnyaikkal megcsapkodták lelkemet. Kínok a nappalok, az éjszakák, és nincs mi nyugtot adjon. Sírnék, de nincs könnyem. Szolnék, de nincs szavam. Milyen jó, hogy Te Istenem; a fájó szív néma imádságot  is hallod és érted. Hallgasd meg hát panaszom.
A vámszakadt balsors rögös útjairól jövök elődbe. Láttam fényes napodat, sugara a lelkembe csurgott, megsimogatott, de nem tudott megnyugtatni. Láttam nevető gyermekarcot, mosolyárban az élet zenélt, de nem tudott megvigasztalni. Panaszkodtam másnak, de mindenkit kísér a gond, s vigasztalanul jaj, nem lehet vigasztalni.
Fűben, fában, mában, holnapban vigaszt kerestem, de nem találtam. Csak könnyeimet fojtottam vissza, s ő visszafojtott könnyek még jobban fájnak. Csak sóhajaimat temettem el, s az eltemetett sóhajok még jobban sajognak. De jó is volna ilyenkor erősnek lenni! De jó is len ne anyaggá válni, s az ősnyugalmat élvezni! De jó is volna gyermekké törpülni vissza, s mindent könnyen feledni! De jól is volna galamb lenni, s messze szállni! De jó is volna meggyógyulni, csodát tenni, mindent elölről kezdeni! Jelenj meg, férkőzz közel hozzám, édes jó Istenem, légy Te a vigaszom, menedékem, kősziklám, vezérem, orvosom, gyógyulásom.
Mélységes bizalommal kérlek, Istenem, ne hagyj magamra most. Sohasem volt olyan nagy szükségem Rád, mint ebben a pillanatban. Könnyes önmagamat átadom Teneked, és kérlek, csiholj ki belőlem erőt, reményt, tisztánlátást. Engedd, hogy szenvedéseim között is maradjak meg embernek. Ha lehetséges, múljék el a keserű pohár éntőlem, de mindazonáltal ne az én akaratom legyen meg, hanem a Tiéd, Istenem! Adj erőt panasz és zúgolódás nélkül elfogadni akaratodat. Engedd hinnem, hogy felderül a nap felettem nemsokára, s elsírt könnyeim tükrében meg fogom látni így volt jó. Olyan jó Benned bízni; szoríts magadhoz, s ne engedj el soha. Ámen.
G.I.


“Tiszta szívet teremts bennem, oh Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem." (Zsolt 51,12}





ÖREG EMBER IMÁJA

Fáradtan, erőtlenül kulcsolom össze kezemet; Istenem, de annál buzgóbban veszem ajkamra Nevedet! Hisz életem letelőben van, s a visszajáróemlékek mind atyai gondviselésedet és Irántam való jóságodat hirdetik. Most tudom igazán felismerni nagyságodat és szereteted, amikor a megjárt hosszú életút végéről vissza-vissza nézek, amikor gyermekkorom gondtalan évei, ifjúságorr vidám percei, munkás, alkotó férfikorom elért sikerei vagy csalódásai, családi életem meghitt; vagy megpróbáltatásokkal töltött napjai sorakoznak fel emlékeim vásznán. Oh, legyen áldott szent neved, hogy a kísértésekben győzni segítettél, a jólét napjaiban elbizakodni nem engedtél. Légy áldott még a fájdalmakért is, és százszor áldott a hitért, mely megtartott, a reménységért, mely bízni tanított, a szeretetért, mely boldogított. S aztán, Atyám, ha még kérhetek valamit Tetőled, s érdemes vagyok rá, engedd, hogy Beléd vetett rendületlen hittel készüljek a végső nagy találkozásra, a Hozzád való hazaérkezésre. Ámen.
 G. T.


“Az Űr az én világosságom és üdvösségem. Az Úr az én életemnek erőssége.” (Zsolt 27,1)
“Uram, én Istenem, örökké dicsőítlek Téged.” (Zsolt 30,13)




IDŐS ASSZONY IMÁJA

Isten, édes jó Atyám! Mint a levelet az őszi szél a fáról, úgy sodort el életemből az idő minden fényt és csillogást. Testem megtört, mint egy szent áldozati kenyér, egészségem megfogyott, erőm elhagyott, hajlékomat csend borítja be takaróval. Már csak emlék a jól végzett munkának az öröme, a gyermekek nevetése, vidámsága. A világ fénye már nem csábít, s gazdagsága is elszürkül tekintetem előtt. Minden szép a Te gazdagságodnak bizonysága volt. Érzem az idő múlását, az anyagi javak hiábavalóságát, és szívemet megnyugvás tölti el. .Érzem, jó Atyám, hogy Te nem hagytál el, érzem, velem vagy gyengeségemben, hiszen egy szent láng ég szívemben. Azt a lángot Te gyújtottad, ezt a hófehér virágot Te plántáltad. Ez a láng világosította értelmemet, ez mutatott utat életem útjain. Köszönöm hitemet, ezt a rendíthetetlen kősziklát, amely fölött nem diadalmaskodott az idő. A sors és az élet próbái alatt még fényesebb, még világosabb, még erősebb lett. Fényével Te mutattál utat és ragyogtad be életemet. Köszönöm, jó Atyám.
Mindazt, ami szép és gazdag volt életemben, Neked köszönöm, édes Istenem, Kérlek, takard el a feledés fátyolával minden tévedésemet és gyarlóságomat, hogy a békességre talált gyermek mosolyával tekinthessek Tereád. Engedd, hogy további életem is legyen szüntelen bizonyságtétel gyermeki szeretetemről és rendíthetetlen hitemről. Ez a hit adjon erőt próbáid elviselésére és lelkem tisztaságának megőrzésére. Hallgass meg könyörgésemben. Ámen.
Be. D.



“Tebenned bízom Uram! Mert Te vagy az én reménységem és bizodalmam gyermekségemtől fogva. Ne vess el engem az én vénségemnek idején, mikor elfogy az erőm, ne hagyj el engem!” (Zsolt 71,1.5 és 9)
“Mert Te, Uram, jó vagy és kegyelmes és nagy irgalmasságú mindazokhoz, kik Hozzád kiáltanak.” (Zsolt 86,5)



GYERMEK IMÁJA

Úgy szeretnék megtanulni imádkozni s nagyosan dicsérni neved, Istenem! Azt tanultam, úgy hallottam, s kicsi szívem azt súgja: Te nem nézed, kitől száll Hozzád az imádság; a lelket vizsgálod szüntelen.
Oh láss meg engem is, bár gyenge gyermek vagyok, s vizsgáld meg szívemet. Vedd kedvesen ajkam fohászát.
Köszönöm, Istenem, hogy megláttattad velem az élet szépségeit, s részesévé tettél a gondtalan gyermekkor ábrándvilágának, mesék, álmok birodalmának. Köszönöm, hogy szüleimen keresztül munkálsz boldogságom tisztaságáért. Segíts, Atyám, Jézus útján járni, okosan élni, másokkal jót cselekedni, az értem annyi áldozatot és jóakaratot tanúsítók iránt hálával és tisztelettel viseltetni. Segíts, hogy már most fölismerjelek, s törvényeidet ne csak megtanuljam, hanem azok szellemében éljek, és tiszta szívvel a Tiéd maradjak. Ámen.
G. J.


“Engedjétek hozzám jönni a gyermekeket és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az istennek országa.”Mk 10,14
“Emlékezzél meg a Te teremtődről a te ifjúságodnak idejében.”  Péld 12,3




IMÁDSÁG KÖNNY ÉS MOSOLY KÖZÖTT


Mindenható Isten, jó Atyám!
Hozzád jöttem ismét egy szent pihenőre. A Benned való bizalom, a gondviselő jóságod iránt érzett gyermeki hála vezet engem időről-időre Hozzád, ahol “elmarad tőlem minden, ami földi", elfeledem néhány pillanatra az élet gondjait, s boldog tudok fenni abban a szent meggyőződésben, hogy lelkednek erejével Te is, Atyám, velem vagy, és megszenteled szívem érzéseit. S amilyen fájdalommal vallom meg, hogy a hétköznapok gondjai és megpróbáltatásai között bizony sokszor elfeledkeztem Terólad, annál nagyobb lelkem öröme, hogy újra és újra megtalálhatlak Téged.
Atyám! Sokszor sóhajtok Hozzád a mindennapok küzdelmei közben is, mert ha megbántanak, ha lelkem roskadozva viszem, ha bánat vagy fájdalom könnyei homályosítják el szememet, könnyeimben is Téged kereslek, kétségeim közben is Hozzád menekülök. Ilyenkor érzem igazán, hogy Benned vagyok, mozgok és élek, mindenütt a Te atyai szereteted őrködik fölöttem. Te oldod fel a lélek fájdalmát a megvigasztaló könnyekben, és Te szenteled meg a lélek örömét a feltündöklő mosolyokban. S ez mindennapon történik velem, mert isteni akaratod az, hogy az ember életében könny és mosoly váltogassák egymást. Hiszen az életem sem egyéb, mint könnyből és mosolyból fakadt szivárvány, a Te szereteted napsugarának fényéből támadva.
Uh, áldott légy ezért az irántam való jóságodért, Istenem l Legyen áldott szent neved a nekem juttatott boldog percekért, melyek ajkamon mosolyt fakasztanak; de legyen áldott szent neved a föl-fölcsillanó könnyekért is, melyek a lélek sebeit gyógyítgatják. Légy áldott minden olyan pillanatért, melyben meg tudom látni jóságodat, és a földi gyermek reátalál örökkévaló Atyjára!
Tetézd jóságodat azzal, Istenem, hogy megbocsátasz nekem elkövetett vétkeimért. Bocsásd meg, ha elfeledkeztem volna Terólad, bocsásd meg, ha lázadoztam volna Ellened. Mosd meg lelkemet, ha kell könnyemnek záporában; s aztán szárítsd fel könnyeimet örök szereteted napsugarával, hogy annak visszfénye tündököljön ajkam mosolyában, mint a megtisztult lélek hálaadó fohásza, mely Téged dicsőit most és minden időben. Ámen.
G. I. 


“Az Isten országa tibennetek van.” (Lk 17,21)
“Meglásd azért, hogy a világosság, mely tebenned van, sötétség ne legyen." (Lk 11,35)






MENYASSZONY IMÁJA MENYEGZŐ ELŐTT

Sorsokat intéző örök Jóság! Gondviselő Istenem!
A sziklacsúcs homlokára Te tettél menyasszonyi koszorút. Udvarunk körtefáját utolérhetetlen szépségű menyasszonyi csokorrá Te alakítottad. Lelkem szeretetének rózsaszín almafavirág kelyhébe Te csókoltad bele boldogságom álmát. Ma minden csodálatosnak Pátszik előttem. Sugárzóbb az égbolt, üdítőbb a forrás, ragyogóbbak a szemek, kedvesebb a madarak dala és boldogítóbb a mindenünnen felém áradó szeretet melege. Bennem is boldogság szőtte színes remények járnak tündéri láncot. Mindenekben Téried lát, Téged érez meg, és jóságodért Neked mond ősziezte köszönetet Benned bízó lelkem. Egyetlen nap választ el attól a boldog pillanattól, amikor áldásodért imádkozva, elmondhatom az ősi templom áhítatos csendjében az életre szóló fogadalmat. Igaz érzéssel várom a holnapot, amelynek rám virradása is csak a Te adományod lehet. Mintha álmodnék. Színes képekben látom gondmentes gyermekkorom, amelynek felejthetetlen éveiben jó szüleim, testvéreim szeretetteljes körében millió örömszálból szőttél szánomra soha el nem múló emléket. Ifjúságom útjait Te hintegetted be az álmok és remények színes virágaival; és hogy virágos ösvényeken a gondoskodó szeretet oltalma alatt érkezhettem el álmaim valóra válásához, köszönöm Neked, jóságos Istenem.
Néhány óra múlva irányt változtat életem útja. Alig láthatok belőle valamit. A nagyobb rész a jövő ködébe vész. Megtorpanok. Kétség, kétely lép elő. hajon miképpen lesz tovább? Eddig védett az otthon oltalmazó, védő szeretete, de új emberek, új körülmények között is rám talált-e a tiszta örömök boldogsága, vagy lassan kialusznak a remények fényei, és kopár szürkeség, gond, megpróbáltatás, robot, félreértések, kellemetlenségek, veszteségek teszik-e fakóvá álmaimat? Csak Te tudod egyedül, mindenható Isten!
Gondjaim nem tartanak sokáig. Eloszlatja őket a bizonyosság. Akiket szeretek és akik engem szeretnek azoknak is Te voltál védelme, támasza, megtartója, segítsége. Igaz meggyőződéssel érzem, engem is gondviselésed szeretetének karjaiban tartasz. Köszönöm hitemnek ezt a felemelő erejét.
Boldogítani akarok, és az enyéim örömén keresztül szeretnék igaz, boldog ember lenni. Alázattal kérlek, ebben a tiszta törekvésemben segíts és áldj meg, istenem. Ámen.
S. A.




“Boldogok a szelídek, mert ők örökségül bírják a földet.
Boldogok, akiknek szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják.”  (Mt 5,5 és 8)
“Én tiköztetek olyan vagyok, mint aki szolgái." (Lk 22,27)






A VÁGYAKOZÁS ZSOLTÁRA 

“Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik / Lelkem úgy óhajt Uramra és hozzá fohászkodik!”
Halk imámban vágyokozó szívvel kereslek Téged édes Atyám, jó Istenem? Csodás világodban fényre, melegre, boldogságra vágyik minden. Fény, meleg, üdítő harmat után vágyik a színes szirmú illatos kis virág, fény, meleg, boldogság, után a nevedet dicsérő kis madár. Boldogságra vágyakozó szívre teremtetted az embert is!
Boldogságra vágyik gondtalan játszadozásában a kis gyermek, a jövőjét aranyszálakkal szövögető ifjú, a családját mindhalálig szerető édesanya és édesapa.
Boldogságunk keresésében mily sokan vágyakoznak gazdagságra, fénylő, csillogó aranyra! Pedig féltő, atyai jósággal hangzik feléjük figyelmeztetésed: “Mit ér, ha valaki az egész világot meg is nyeri, de kárt vall az ő szívében."
Sokan a dicsőséget, rangot keresik, pedig lelki tanítónk, Jézus által szüntelenül inted őket: “Aki nagy akar lenni közületek, alázza meg magát, legyen, mindenkinek szolgája."
És azok felé, akik testet, lelket ölő, múló örömökre vágynak, így szól az evangéliumi üzenete: “Aki vet a testnek, a testből arat veszedelmet!"
Ó, ne engedd, édes Atyám, hogy megejtsék szívemet a vágyak. Ne engedd, hogy úrrá legyen rajtam a romlást hozó bűnös szenvedély. A kísértések óráiban ölelj magadhoz, védj meg engem, tedd, hogy megtisztult érzésekkel vágyakozzam hozzád.
Tápláld, éltesd szívemben a lelki szomjúságot, hogy Hozzád juthassak, Veled maradhassak. Add megéreznem, hogy szívem számára a legnagyobb boldogságot nem a gazdagság, nem a rang, nem a múló örömök nyújtják, hanem a Veled való találkozás.
Szent vágyakozással add ajkamra a zsoltárt: “Mint a szép híves patakra a szarvas kívánkozik, lelkem úgy óhajt Uramra és hozzád fohászkodik.” Ámen.
K. T.


“Szomjúhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez; mikor jelenhetek meg isten előtt?
Miért csüggedsz el, lelkem és nyugtalankodol bennem? Bízzál Istenben, meri még hálát adok én Néki, az én szabadítómnak és istenemnek.” (Zsolt 42,3 és 12)





A BÉKESSÉG HIMNUSZA

Édes Atyám, Istenem! Úgy érzem, oázisra értem, amikor imádság fakad ajkamon. A sivár napok után szomjas lelkem Nálad felüdül, gazdagon töltekezik újabb menetelésre, újabb küzdelmekre.
Lelkemben visszhangzik a bibliai intés: vigyázzatok! Kevély voltam? Legyek alázatos! Rossz voltam? Legyek irgalmas! Önző voltam? Legyek önzetlen, az embertársat megértő és segítő jézustanítvány! Míg nem késő? Míg élek, míg öntudattal járok szét a világban.
Az imádság a tegnapokra utal és előre mutat. A tegnap útját járó emberhez vér és szenny, bántás és kíméletlenség tapad. A holnapba lépőnek így szól az üzenet: ne így legyen. Legyen az élet jézusibb, egyszóval őszintébb, nemesebb, emberibb. Ne legyenek kísértések áldozatai az emberek, legyen bennük erő a rosszat, a hamisat visszautasítani. Ábelek és Káinok képe áll előttem. pátom a szenvedélyei fölött uralkodó diadalmas Embert, s azt, aki alantas erők rabjává vált. Hal1om a legfőbb jóért, az emberek közötti megértésért, békességért áldozatot vállalók messzecsengő hangját, és fülembe, fülünkbe visít az uszítóknak, a kardcsörtetőknek veszélyt szóró hangja. Tudom, mindkét erő valóság. Add, Istenem, hogy életemet adjam azokért az eszmékért, amelyek a földet Istenországává akarják szépíteni és “szent türelmetlenséggel" emeljem föl hangomat jószándékú embertársammal együtt mindazon romboló törekvések ellen, amelyek pokoli kínokat, gyötrelmeket kívánnak önző érdekeik megvalósításáért az emberiségre zúdítani.
	Atyám, Istenem, hadd legyek otthonomban és a világban tisztánlátó, helyesen cselekvő ember. Ámen.
K.S.


“Ézsaiásnak, Ámos fiának beszéde: Csinálnak fegyvereikből kapákat; és dárdáikból metszőkéseket, nép népre kardot nem emel és hadakozást többé nem tanul." (Ézs. 2,4). “Álljatok hát elő, körülövezvén derekatokat igaz lelkűséggel és felöltözvén az igazságnak mellvasába, és felsaruzván lábaitokat a békesség evangéliumának készségével.” (Eféz 6,14-15)




A HIT ÉS BIZALOM ZSOLTÁRA

“Erős várunk nékünk az isten!"
Mily megnyugtató és boldogító érzés tölti el szívemet, ha felhangzik ajkamról ez az ősi zsoltár, édes Atyám, jó Istenem I
Mennyi erőt, hitet és reménységet önt lelkembe áldott biztatása!
E zsoltárt énekelték őseim és hitelődeim. /~ zsoltár adott erőt, nyújtott megújulást Benned bízó szüleimnek, amikor roskadoztak életterheik alatt. E zsoltár száll ma is Feléd a Benned bízó ember ajkáról, erős várunk, édes jó Atyánk!
Mily gyenge, erőtlen és elhagyatott volnék e zsoltár biztatása nélkül. Gyenge és erőtelen, mint a hulló levél, melyet könnyedén visz, sodor a vihar és a szél. Elhagyatott volnék, mint a szegény árva, kit nem véd a jó szülők védelmező karja. Sötét gondjaim közt gyötörne a kétség, szívemet a sok gond, reménytelenség. 
De hála legyen Neked, édes jó Atyám, hogy ajkamra adod e bíztató zsoltárt, hitet támasztasz lelkemben, hogy valljam a költővel: “Milyen jó azt tudni, / hogy Te élsz felettünk, / örvénybe kerülni / nem hagyod a lelkünk!"
Ó, ne is engedj elcsüggedni, édes jó Istenem! Hozzon bármily próbát is számomra az élet, sebezze meg lelkem a gyásznak fájdalma, add, hogy legyen bátorítóm és vigasztalóm az a tudat, hogy Te erős várunk, pajzsunk vagy, oltalmazod és nem hagyod el Benne bízó gyermekeidet.
E megnyugtató, boldogító, édes hittel tápláld szívemet, s add ajkamra az ősi zsoltárt: “Erős várunk nékünk az Isten!" Ámen.
K. P.


“Te, oh Istennek embere, harcod meg a hitnek. szép porcát, nyerd el az örökéletet, amelyre hivattál.” (1Tim 6,ll-12)
“A hit a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés.”  (Zsid 11,1) 
“Reménységben tarlatunk meg. Amit nem látunk, azt reméljük és békességtűréssel várjuk." (Róm 8,24 –25)




A SZERETET ZSOLTARA


Lelkem fölszáll a földhöz-tapadásból, gondolataim a fárasztó porban-kígyózásból, amikor harmatcsepp-tisztán szeretném szívemet megnyitni előtted, szeretetnek Istene.
Csodálom ezt a láthatatlan világot, melynek nincsenek határai, sem elválasztó falai, s útjain a szeretet szabadon közlekedik. Végtelen vagyona s minden gazdagsága mégis belefér egy meleg dobogó szívbe. Ahogy szűkítem felfedezésre édes vizsgálódásom lencséjét, a szeretet fókuszában Téged látlak, Istenem. Látom a fényözönt, melynek egy nyalóba rám hull. Köszönöm, hogy ott lehetek vigyázó, féltő és segítő szeretetedben, Istenem.
Bepárásodott tükröt törülök küldetésem puha bársonyával. Te tartottad elém, hogy lássam a fényt és az árnyékot is egyaránt embertársaim arcán. Te akarod, hogy örömöm társörömmé szépüljön, s másak öröme nálam társra leljen, Te akarod, hogy a szomorkodóhoz közel lépjek, s megkérdezzem: mi bánt, mi gyötör, hol segítsek.
Miként letörli a harmat a fűszálról a port, s felüdíti a hernyó mászta virág szirmát, úgy szeretném azt, hogy az én szeretetem .is üdítő, gyógyító, örömmondó, békítő, csillagtükröző legyen mindazokra, akikkel egy kévébe kötöttél. istenem, engedd csodálnom egy életen át ezt a világot, s engedd hozzáadnom magam a rám bízottak vigyázásával, féltésével és segítségével. Ámen.
Cs. A.



Istenem, édes jó Atyám!
A léiek tiszta sóvárgásának szárnyán, az értelem megismerő akaratával keresem ezen a napon is a Veled való találkozást. Hiszen, amint a virágnak szükséges a tavaszi áldott napsugár, a folyónak a tápláló forrás, úgy van szüksége lelkemnek, értelmemnek és egész életemnek, hogy Te velem légy.
Istenem, akarom, hogy életem Benned gyökerezzék, akarom, hogy Veled olyan létközösségben éljek, mint levél fájával, mint virág a szirmával, mint folyó a forrásával, annál is inkább, mert érzem, hogy ennek a létközösségnek a gyökere, forrása a szeretet, mert Te magad vagy a végtelen veretet!
Add, hogy ez a szeretet legyen az én ismertető jegyem. Erről ismerjen meg mindenki, hogy Benned bízom, hogy embertársaimat tisztelem és becsülöm, és szeretteimhez, hitemhez mindhalálig ragaszkodom.
köszönöm, hogy e csendes órában megszólalhattak lelkem harangjai, dicsérve Téged, s szeretve az életet, amelyet egykoron elindítottál. Szólaltasd soká lelkem harangjait, hogy jóban és rosszban, könnyben és mosolyban, hétköznap és ünnepnap Rólad és a szeretetről zengedezzek.
Hallgasd meg imámat, áldd meg Téged kereső gyermekeid életét, hogy legyen ismertető jegyünk a soha el nem fogyó, soha e1 nem múló szeretet. ámen.
R. E.



“Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad és az ő szeretete teljessé lesz bennünk.” (1Jn 4,72).
“Aki bőven adakozik, unnál inkább gazdagodik. Aki jóra törekszik, jóakarattal szerez.” (Péld 11,24 és 27)
“A szeretet képmutatás nélkül való legyen. Örüljetek az örülőkkel és sírjatok a sírókkal.” (Róm 12,9 és 15)



TESTVÉRI   KÖZÖSSÉGÉRT


Ó Istenem, mennyei édes Atyám! Megköszönöm Neked a testvéri közösséget, amelyben embertársaimmal találkozom: megköszönöm Neked
barátság és az emberekkel való együttműködés lehetőségét, amelyet mint egyházunk és gyülekezetünk tagjai közösen élvezhetünk. Segíts engem mindig arra emlékeznem, hogy az emberekkel való kapcsolatom valóban lelki, és győzz meg arról, hogy csak a lélek dolgainak művelésével szolgálhatom a Legmagasabb célt. Mindenki igaz barátja óhajiak lenni. Segíts elvégeznem a szeretet apró dolgait, amelyek boldogságot hoznak nekem. Ne tartsak semmit túl csekélynek ahhoz, ami szívemet megnyugtatja, és békét adhat nekem.
Köszönöm Neked a kiteljesedő életet és a megnyilatkozó jó alkalmakat a szolgálatra, melyek mindegyre kitárulnak számomra mindenhol, a pusztában éppen úgy, mint a sötét éjszarában vagy a közösségi életben. Segíts, hogy minél többet tudjak megvalósítani legszebb és legigazibb álmaimból. Segíts megtennem azt, ami erőmből kitelik, hagy megvalósíthassam a kiteljesedett életet környezetem számára is. Könyörgök, mindenekfelett, hogy használhassam minden erőmet és minden új alkalmat a Te országod eljövetelére a földön és az emberek szívében. igyekezzem megismerni akaratodat, ó Istenem, és őszintén törekszem, mint Jézus követője, hogy az mindnyájunk számára életcéllá legyen. Ámen.
Dr. L.M.


“Imit akartok, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal “ (Mt 7,12)
“Ha csak azokat szeretitek, akik titeket szeretnek, micsoda jutalmát veszitek? És ha csak a ti atyátok fiait köszöntitek, mit cselekesztek másoknál többet?" (Mt 5, 46-47)
“Úgy fényljék a ti világosságotok az emberek előtt,  hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket és dicsőítsék a  ti mennyei Atyátokat “ (Mt 5,16) 


“HOZZÁD MEGYEK, URAM, HOZZÁD KÖZEL"


“Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel." Ez .ének szavaival közeledem Hozzád, örök Lélek, gondviselő Jóság, egy igaz Isten. Ez ének szavaival, mely annyi szép és kedves emléket idéz fel bennem. Emlékeket; melyekre visszatekinteni jó, s melyek még jobban kapcsolnak Hozzád.
Gyermekkorom jut eszembe, amikor még alig nyíladozó öntudatomba szüleim igyekeztek belevésni Nevedet. Rajtuk keresztül, a belőlük sugárzó szereteten át ismertem meg azt, hogy a Te lényed szeretet. Imára ők kulcsolták kezemet, s tanítottak az emberiség nagy Mestere, a Te legjobb fiad imádságára: “Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben." Ők fogtak kézen, s vezettek a Te imádságodra épült templomba; s én tágra nyílt szemekkel néztem szembe a titkok titkával, a hit rejtelmeivel, mely a Te örök lényedből sugárzott felém, a bensőmet átható áhítaton át. Csak éreztem, de még nem tudtam, hogy mit is jelent az ének szava: “Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel."
Oh, hogy teltek az évek! Mily hamar elszállt gyermekkorom boldog, gondtalan világa, ami megmaradt, az az örök vágyódás, melyet oly csodásan fejez ki az ének: “Hozzád megyek, Uram, Hozzád közei".
Jött az ifjúság áldott ideje. Álmok, vágyak, remények kora, melyeket a Te atyai szereteted szépített meg és tett áldottá számomra. Néha már láttam valamit az életből, annak rejtelmeiből, a lelket sajdító életharcból, melyben oly sok volt a lélek gyötrelme, keserve és oly kevés a lelki magaslatok tiszta, felemelő áhítata. De a valóságot elfedte előlem ifjú elmém mindent megszépítő varázsa. “Oh, hogy hittem még mint gyermek a mesében, / Hogy van egy más, egy örök kikelet, / Hol nem gyötör a lelkem szomja, vágya, / Hol utaimba rózsát hintenek" . . . Hogy elhulltak a rózsák szirmai! Mily szomorú volt ráébrednem arra, hogy az ifjúsík varázsa sem állandó. Csak a Te léted örökkévaló és változhatatlan, s az ifjúkorból a felnőtt korba átmentett a vallásos hit csillogó fénye és vágya: “Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel."
A felnőtt kor munkás napjaiban már azt is megismertem, hagy az életnek keresztje is van. Nehéz keresztje, mely alatt sokszor görnyedezik az erős, s gyakran elbukik a gyönge. Megismertem, hogy a rózsának nemcsak szirma és illata, hanem tövise is van. Gondbarázdákat szántott homlokorvra az élet ekéje, s ha néha azt hittem, hogy Herkulesként, bátram, felelősségtudattal, kötelességérzettel rendíthetetlenül a földet tartom vállamon; éreztem, hogy vállaim az élet terhei alatt meggörnyednek.
Volt azonban egy állandó erőforrásom, mely nem hagyott cserben soha: vallásos hitem. Téged láttalak mindig, mint egy erős Kormányost, ki az telet viharos tengerén is biztos révpart felé irányítottad életem hajóját! A Te atyai szereteted soha nem szűnt meg lehajolni hozzám, és én megtanultam: “Kereszted ha sújtok majd felemel!"
Amikor az öregség kopogtatott gyermeked életajtaján, s hajam őszbe vegyült, s majd lassan hófehér lett, megharcolt élettusák után elcsitultak a szenvedélyek, s megnyugvást és békességet hozott az idő múlása, az ének szaval akkor is magmaradtak s hangzottak, mint az imádkozó áhítat kifejezői: “Dicsőít ajakam". - Igen; dicsőít ajakam Téged, oh örök Lélek, mindenséget bölcsen kormányzó Hatalom, egy igaz Isten: gyermeki lelkem áhítatadója, ifjúságom vágyainak, reményeinek megszépítője, felnőtt éveim munkaerejének és tartalmának megszentelője. Legyen áldott hát szent neved. Most is az ének Szavaival s a vallásos hit örök szent vágyárai és reményéve! szólok Hozzád: “Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel.
S ha majd életutam lassan véget ér, visszatekintéseim alkalmával hadd lássam, hogy bár sokszor gondok kőpárnáján pihentem is, álmaimat ott is, akkor is Te szépítetted meg, s vágyaim és reményeim megvalósítására akkor is Te segítettél. Legyen áldott életem minden öröméért és boldogságáért a Te szent neved. “S ha majd sasszárnyakon lelkem ragad, / Elhagyva nap- s csillagvilágokat, dicsőit ajkam: Hozzád megyek, Uram, / Hozzád megyek, Uram, Hozzád közel". Ámen.
Dr. L.G.


“Járjatok úgy, mint illik elhívatástokhoz. Teljes alázatossággal és szelídséggel, hosszútűréssel elszenvedvén egymást szeretetben, igyekezvén megtartani a léiek egységét a békesség kötelékében a (Ef 4,1-3)
“Tudom a te dolgaidat, hogy megtartottad az éri beszédeimet és nem tagadtad meg az én nevemet. Én is megtartalak téged. Tartsd meg ami nálad van, hogy senki el ne vegye a te koronádat." (Jel 3,8, 10 és 11)
“A dolgok summája ez: az Istent féljed és az ő parancsolatait megtartsd, mert ez az embernek fő dolga.” (Préd 12, 15)






