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ELŐSZÓ AZ ELSŐ KIADÁSHOZ (**)
„Hephata”-nak (olvasd: hefata) neveztem el e könyvecskét, amely szó
annyit jelent, hogy: „Nyilatkozzál meg!” Ezt mondá az Úr Jézus annak a
süketnémának, akit meggyógyított (Márk ev. VII. r. 32-35. v.) Én ezt a
szózatot most a szívekhez akarom intézni. Imáim szívből fakadnak, vajha
megtalálnák az utat a szívekhez!
Bevallom, kissé nehezen határoztam el magamat ezen imák kiadására
és csakis Istenbe vetett erős hitem bírt reá. Nehezen határoztam el
magam, tudva, hogy a mai világ nem sokat törődik imádságokkal.
Istenben való hitem azonban remélnem engedi, hogy talán mégis
lesznek néhányan, kiknek vigaszt nyújthatok; és ha csak egy embert vezet
is Istenhez e könyvecske, máris meg leszek jutalmazva és örülök hogy a
nagy világba küldtem ez egyszerű imákat.
És most indulj útnak, kedves kis „Hephatám”, az emberek szívéhez!
Gonobitz, Styria, 1894, Karácsony.
Vay Wurmbrand Adelma
AZ IMÁDSÁGRÓL(**)
Az imádság nem dönti meg az isteni végzést és törvényt, s nem
változtatja meg Isten akaratát, mert Isten akarata mindenekfölött bölcs
és igazságos. Ne legyen tehát az ima erőszakoskodó könyörgés, hanem a
lélek benső fölemelkedése Istenhez; a hit és bizalom együttese. A helyes
ima mindig így kezdődik: „Atyám, ahogy Te akarod!” Hogyan is
merészkednél te, rövidlátó és tudatlan ember, így szólani: „Add meg
Uram, amit kérek! Ezt vagy amazt óhajtom, ez tenne boldoggá; tedd meg
nekem ezt, jó Atyám!” Óh ember, te akarod az Úrnak előírni, miképpen
cselekedjék? Csak bízd Reá a világ kormányzását, te pedig légy türelmes,
és várj, bízzál! Türelmetlenséged mit sem változtat az isteni végzésen.
Erősítsd és üdítsd szellemedet az imádsággal, amely erőt ad neked ahhoz,
hogy jó és igaz ember légy. Az imádság betegeket gyógyít; csodát művel
azoknál, akik szeretik az Istent, mert szeretetteljes imájuk az Isten
szeretetéhez siet s egyesül azzal. Istenben élni, Istenben lenni, Istenben
imádkozni: ez a jó és nemes emberek erőssége.
(Héra)
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FOHÁSZ(**)
Mindeneknek Atyja! Adj erőt, hogy fölemelkedhessünk Hozzád.
Küldd hozzánk jó szellemeidet, hogy hozzanak nekünk világosságot a Te
fényességedből! Erőd nélkül holt eszközök vagyunk; óh sződd át
lényünket, végtelen Teremtőnk, szereteteddel! Kegyelmeddel áthatottan
segíteni akarunk felebarátainkon, amennyire erőnktől telik. Lelkem
minden erejével kiáltok Hozzád, óh Istenem, hallgasd meg a Te szegény
gyermekedet! Ámen.
*
Tégy annyi jót, amennyit csak tehetsz!
FÖLEMELKEDÉS(**)
Emeljük föl szívünket Istenhez! Kiáltásunk áthatol a mindenségen és
fölkeres Téged, teremtés Atyja. Lelkünk teljes erejével Hozzád
emelkedik. Hallgasd meg kegyesen kiáltásunkat, teremtő, jó Atyánk, és
küldd el nekünk a békességet, amelyet e világ nem adhat meg nekünk,
mert ez egyedül benned lakozik! Üdíts föl minket a Te változhatatlan,
örök szereteteddel! Erősítsd hitünket! Szegény, gyenge teremtések
vagyunk, kik elszakadtunk Tőled; de Te elküldted hozzánk a Messiást, a
Jézus Krisztust, hogy visszavezessen Hozzád bennünket. Az Ő megváltó
munkájának részeseivé akarunk lenni példájának követése által.
*
A fölöslegből adni nem nagy dolog.
KÉRÉS(**)
Mindenható Isten! Itt vagyunk, hogy igédet hallgassuk; emberek és
szellemek: hallgassatok Isten szavára! Urunk, világosíts meg minket!
Virágpompájával Téged magasztal az egész természet; magasztaló
hálaéneket zengünk mi is, amiért örök dicsőségre teremtettél bennünket.
Nagy Isten, add nekünk kegyelmedet, hogy az bennünk éljen és
munkálkodjék! Ámen.
*
Nélkülözz, és adj a szegényeknek!
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MINDENKIÉRT(**)
Édes Istenem, Te nagy szelleme a világegyetemnek! Tekints kegyesen
házadra és háznépedre, amely az egész világ, összes szellemeivel és
embereivel. A te házad jól van berendezve, csak annak népe békétlen és
nincs köztük egyetértés. Jó Istenem, kérlek, teremts rendet! Hallgasd meg
a boldogtalanok és szorongatottak esdeklését, s légy a szerencséjükben
vigadozókkal, hogy elbizakodottakká ne legyenek! Egyaránt imádkozom
mindazokért, akik sírnak és panaszkodnak, és akik nevetnek és
örvendeznek. Imádkozom azokért, akik sírnak, hogy könnyeik mielőbb
fölszáradjanak, s azokért, akik dalolnak, hogy örömük soká tartson.
Esedezem az eltévelyedettekért, hogy mielőbb megtalálják az igaz utat,
és az igazakért, hogy mindvégig megmaradjanak azon. Ámen.
*
A jók boldogok Isten országában.
VILÁGOSSÁGÉRT(**)
Emeljétek föl szellemeteket az örök világosság felé. Lelketeket
elmélkedéssel üdítsétek! Gondolataitok, érzéseitek és kívánságaitok a
mindenségen át eljutnak Istenhez, az örök szeretet Atyjához. Erősítsétek
magatokat az Ő bölcsességének, jóságának, hatalmának, dicsőségének és
tökéletességének szemlélésével! Küldj nekünk, nagy Isten, egy sugarat a
Te világosságodból, egy parányt a Te erődből, egy szikrát a Te
szeretetedből! Ámen.
*
Ha előbb magad laktál jól, s csak azután osztod meg a falatot az
éhezővel: nincs érdemed.
FÖLEMELKEDÉS ISTENHEZ(**)
Óh, Istenünk, engedd, hogy mi, fáradt vándorai a földi életnek,
szabadon emelhessük föl szellemünket Hozzád! Ködben és homályban,
fagyban és hidegben, bánatban és keservben vándorlunk mi itt e Földön,
örök világosság, világíts nekünk! Melegíts föl, örök szeretet! Minden
Benned és Általad él, Mindenható! Ezt beismerve imádunk Téged. Nem
zárjuk el szemeinket az örök fény elől. Viharon, homályon és
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küzdelmeken keresztül is Téged óhajtunk látni. A test kötelékeiből
fölemeljük szellemünket Hozzád, az örök szeretet és összhang
birodalmába; ott akarunk Téged, végtelen Isten, imádattal eltelve
szemlélni. Mennyei áhítattal telítve és a Te kegyelmedtől megerősödve
térünk ismét vissza elénk szabott életfeladatunkhoz, és haladunk előre,
bátran küzdve e Földön. Ámen.
*
Ha egy jó szellem hírt hoz neked, higgy és várj; a jók útja biztos.
SZELLEMI ÜDÜLÉSÉRT(**)
Örökkévaló Atyám, óh jöjj, üdítsd föl és erősítsd fáradt gyermekedet!
Add, hogy megtaláljam, ami után lelkem szomjúhozik! Zörgetek a Te
mennyországod kapuján, nyiss egy kicsiny rést az én számomra! Óh
Istenem, egy kis morzsát kérek a Te kenyeredből, a Benned való
örökéletből, hogy megelégíttessék az én éhező szellemem! Ámen.
*
Viseld bátran és derűs lélekkel az élet gondjait!
IRGALOMÉRT(**)
Hozzád kiáltunk, Istenünk, kormányzója és éltetője a mindenségnek,
aki valóban vagy, öröktől fogva voltál és örökké leszel: irgalmazz
nekünk! Halld meg gyermekeid hangját, akiket örökéletű szellemeknek
teremtettél! Szabad az út, amely Hozzád vezet, és nyitva áll mindenkinek.
A bűn soha el ne válasszon minket Tőled! Te örök dicsőségre teremtettél
minket, és mi azt meg is akarjuk magunknak szerezni, de a Te segítséged
nélkül gyengék és erőtlenek vagyunk; azért, jó Istenünk, áraszd reánk a
Te erődet! Milliók hangja kiált föl Hozzád a világmindenségből, légy
irgalmas, és add meg minden teremtményednek azt, ami javára szolgál!
Ámen.
*
Hagyd az Urat kormányozni, és örvendj a jónak, amit neked
ajándékoz.
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KARÁCSONYEST(**)
Jézusunk, jó Mesterünk és Megváltónk! E Földön való dicsőséges
megjelenésedet ünnepeljük ma. Végtelen jóságú Jézusunk, hallgass meg
minket! Te vagy a mi reménységünk, erősségünk. Te vagy a mi
magasztos példánk! Óh, segíts minket e nehéz földi pályánkon! Követni
vágyunk Téged, de oly gyengék és gyarlók vagyunk! Szereteted szavával
gyógyítsd meg beteg szellemünket, és tisztítsd meg lelkünket. Te, aki
annyit szenvedtél és küzdöttél, könyörülj rajtunk, kik még mindig
szenvedünk és küzdünk! Krisztusunk, jóságos Mesterünk! Neked és a te
tanításaidnak szenteljük magunkat. Te, ki e Földön mindenkihez oly
határtalan szeretettel, jósággal és kegyelemmel viseltettél, könyörülj
rajtunk s hallgass meg minket! Ámen.
*
Sohase kívánj elérhetetlen, vagy nehezen elérhető dolgokat.
RENDELTETÉSÜNK FÖLISMERÉSÉÉRT(**)
Végtelen, örök Isten, ki önmagadtól vagy, lényegedben
megfoghatatlan,
létedben
mérhetetlen,
a
Te
nagyságod,
mindenhatóságod és szereteted bátorít föl minket, hogy Hozzád
szólhassunk, mert mind-e tulajdonságaidnál fogva teremtettél minket is.
Neked a legkisebb féreg létezéséről is van tudomásod, hallasz tehát
engem, szegény könyörgő embert is. Mi mindnyájan az örök fény felé
törekvő lángocskák vagyunk. Minden teremtményednek megvan a maga
rendeltetése, és így nekem is. Add, jó Istenünk, hogy felismerjük
rendeltetésünket és életfeladatunkat, hogy a Te törvényeid szerint és a Te
akaratodnak engedelmeskedve éljünk! Ámen.
*
Könnyű az erény fölött bölcselkedni, de nehéz azt gyakorolni!
MEGADÁS(**)
Mindenható Istenünk, mit akarhatunk, vagy mit kívánhatunk és
kérhetünk Tőled? Hiszen mi azt sem tudjuk, mi válik javunkra! A mi
kívánságaink, kéréseink és vágyaink mindig testi jólétünkre és földi
életünk szükségleteire irányulnak; legtöbbnyire földi javakat kérünk,
holott csak a szellemi jó maradandó. Édes Istenünk, mi egészen Reád
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bízzuk magunkat; tégy velünk úgy, és azt, ahogy, és amint Te akarsz;
küldj vigaszt vagy szenvedést, hiszen minden jó, ami Tőled jön. Ezt
tartjuk mindig szem előtt és bizalommal ismételjük: Uram, legyen meg
a Te akaratod! Ámen.
*
A féreg, mely a földben túr, nem ismeri a fényt.
MEGVÁLTÁSÉRT(**)
Színed előtt járjuk életutunkat, óh Istenünk! A mi cselekedeteink
nyilvánvalók előtted, hiszen Te mindent tudsz! Mindaz, ami jó és nemes,
fölszáll Tehozzád, a rossz pedig hozzátapad azokhoz, akik azt elkövették.
Szabadíts meg minket Uram, a gonosztól! Adj erőt nekünk, hogy
hibáinkat leküzdhessük! Engedd, hogy lelkünk tiszta legyen! Csakis
hibáink megismerése és a megbánás szabadít meg minket a gonosztól. Jó
Atyám, tisztíts meg engem, minden embert és minden szellemet a bűn
szennyétől! Légy kegyelmes és könyörületes mindenki iránt! Adj erőt
nekünk, hogy lerázzuk magunkról mindazt, ami tisztátalan, és Hozzád, a
menny felé haladva, magunkhoz vonzhassuk az örök tisztaságot. Ámen.
*
A fennhéjázó csak önmagát ismeri, de vak a mások előnyével
szemben.
ERŐÉRT(**)
Örökkévaló Isten, ne engedd, hogy ingadozzunk, vagy kishitűekké
váljunk az élet megpróbáltatásaiban! Add, hogy a fájdalom nemesítőleg
hasson reánk és óvj meg attól, hogy a hit és bizalom megrendüljön
lelkünkben! Óh Istenünk, segíts, hogy a gonosz fölött
győzedelmeskedhessünk! Öntsd szívünkbe a Te világosságodat,
kegyelmedet és szeretetedet, mert mi mindnyájan gyengék vagyunk, de
Te, Uram, hatalmas vagy. Légy Te erős bennünk, jó Atyánk! Ámen.
*
Sokan vannak, akik azt hiszik, hogy szeretik felebarátaikat és még
csak az ágyukat sem adnák át egy szegénynek!
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MENEKVÉS JÉZUSHOZ(**)
Édes Üdvözítőnk, Jézus Krisztus! Te mondád: „Jöjjetek hozzám
mindnyájan, kik megfáradtatok, és én megkönnyítelek titeket!” Hozzád
jövünk hát mi is, drága Jézus, és könyörgünk segedelmedért s kérjük a
Te támogatásodat. Segíts meg minket a Te végtelen jóságodnál fogva! Te
megígérted, hogy velünk maradsz a világ végezetéig, kérünk, ne hagyj el
hát minket! Óh, Jézusom, hiszek Tebenned, hiszek a Te szavaidban és
megváltásodban. Neked megvan hozzá az erőd, hogy boldogokká tehess
bennünket. Te, aki nem feledkeztél meg a latorról a keresztfán, ne
feledkezzél meg rólunk se, és fogadd kegyesen fohászkodásunkat.
Tanítványaid akarunk lenni és Téged követni; fogadj el minket, óh
Jézusunk! Te oly jóságos voltál a szegényekhez, a bűnösökhöz és a
szenvedőkhöz, és én is ezek közé tartozom. Megváltóm, könyörülj
rajtam! Ámen.
*
A legjobb ember sem tudja, hol kezdődik az önszeretet.
MEGBOCSÁTÁS(**)
Ne fájjon az nektek, amit az emberek ellenetek vétenek. Ne
szomorkodjatok, ha megbántanak titeket; hiszen az ő hibájuk, az ő vétkük
az, és nem a tiétek. Ne engedjétek, hogy a sérelem elkeserítse szíveteket.
Mondjátok Jézussal: „Uram, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekesznek!” És ha az Isten megpróbáltatásokat küld reátok, legyetek
csöndben és türelemmel, és ne engedjétek, hogy a bizalom és remény
lángja kialudjék a lelketekben. Csupán az a bánat és gond szomorítson
titeket, amelyet hibáitok és vétkeitek által magatok szereztetek
önmagatoknak. Kérjétek így Istent: „Jó Atyánk! Add, hogy békével és
szelídséggel viseljük el mindazokat a sérelmeket, amelyeket az emberek
rajtunk elkövetnek. Nem akarunk sem keserűek, sem ridegek lenni. Édes
Istenünk, kérünk Téged, változtasd meg azok szívét, akik minket
megbántottak! Mi bízunk Benned, igazságos Atyánk, és a Te szeretetedre
építünk. Hűségesen ragaszkodunk Hozzád, és Téged szeretünk
mindenekfölött, aki rólunk meg nem feledkezel. Ámen.”
*
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Nélkülözz, és adj a szükségben levőknek: te légy az utolsó, és azok az
elsők.
JAVULÁS(**)
Hibáink olyanok, mint az éjjeli ragadozó, amely lesi a kellő pillanatot,
amikor áldozatára támadhat. Mintha mindegyik hibánk egy-egy
személyiség volna: az erkölcsi gyengeség pillanatait azonnal
kihasználják nemesebb énünk leigázására. Boldog az, ki nem rabja
gyengeségeinek. Jóságos Istenünk, kérünk Téged, adj erőt nekünk, hogy
hajlamainkon uralkodni tudjunk; engedd, hogy az isteni szikra
győzedelmeskedjék bennünk. Óh Urunk, ne hagyd, hogy elbukjunk
hibáink és gyarlóságaink miatt! Ámen.
*
Sajnáljátok a szegényt, amiért nem adhat.
FÖLEMELKEDÉS(**)
Emelkedjél föl lelkem Istenhez, a Mindenhatóhoz! Szállj föl a
világosság szférájába, és ott gyógyulj, erősödjél, üdülj. Nagy Isten, Nálad
akarom a Te szeretetedet és jóságodat szemlélni; Nálad akarom hitemet
erősíteni, reményemet megszilárdítani, óh Istenem, engedd, hogy
lélekben Veled legyek. Mindenható Atyám, szeretlek mindenekfelett;
engedelmeskedni akarok a Te törvényeidnek, és a Te akaratod szerint
kívánok élni. Ne hagyj el, jó Atyám, gondolj a Te gyermekedre! Ámen.
*
Bensőséggel és melegséggel szóljatok Istenhez, Atyánkhoz.
BIZALOM(**)
Jó Istenem, minden bajommal és keservemmel Hozzád fordulok.
Mindentudó, Te ismered minden vágyamat; Te olvasol a szívemben, és
tudod, miben szenvedek hiányt. Megadással és bizalommal teljesen
akarok szólni Hozzád, legyen meg a Te akaratod, óh Istenem; engedd,
hogy megismerjem a Te akaratodat, s add, hogy aszerint cselekedjem;
légy velem úgy, amint akarsz, hiszen a Te gyermeked vagyok! Mily
boldogsággal tölt el a tudat, hogy Hozzád tartozom, Te végtelen Jóság!
Te adtad lelkemnek a halhatatlanságot, Te teremtettél és hívtál engem
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tevékeny életre. Akaratom és cselekedeteim a Te tetszésedet keressék, óh
Istenem. Lelkem, merülj el egészen az Isten iránt való szeretetben és
bizalomban! Ámen.
*
Az imádság a szellem tápláléka, a lélek élete, a szeretet örök kapcsa,
mely minket Istenhez fűz.
MUNKA(**)
Isten mindnyájunkat Magához hív. Némelyeknek nagy, másoknak kis
feladatokat ad, minden egyesnek erejéhez mérten; de valamennyien
Istennek tartoznak dolgozni. Őelőtte minden munka, amely jól van
elvégezve, egyenlő értékű; azért sohase kérdezd, hogy miért bízott Isten
erre vagy arra olyan nagy feladatot?! A kis munka gyakran nagyobb Isten
előtt, mint a nagy. És ti, akiknek feladatotok, hogy kisebb munkákat
végezzetek, ne csüggedjetek; dolgozzatok bátran Isten által megszabott
működési körötökben. Ha nem hivatásotok, hogy százakon segítsetek,
akkor segítsetek legalább egyen, azon, akit Isten utatokba hoz. Ha nem
vagytok hivatva egy egész nép megváltására, akkor váltsátok meg
legalább önmagatokat minden rossztól. Sokan megvetik a kisebb
feladatokat, és csak nagyot akarnak véghezvinni. Óh, a balgák, elfelejtik,
hogy egynél kell kezdeni, ha százig akarunk számlálni! Óh Istenem, adj
nekem erőt, hogy az élet mindennapi apró kellemetlenségeit türelemmel
viseljem, add, hogy szellemem pihenést ne ismerjen, és javulásomon
fáradhatatlanul munkálkodjam. Ámen.
*
Az ima a lélek vágyakozása Isten és az ő békéje után.
SZERETET(**)
A szeretet minden kellemetlen befolyást ki tud egyenlíteni. A szeretet
nem jön mindig magától, vagy könnyen; gyakran nagy megerőltetésbe
kerül szeretni és jónak lenni. És mégis a szeretet az egyedüli erő, amely
mindent legyőz. Azért mondja az apostol: „Gyakoroljátok szorgalmasan
a szeretetet!” Gyakran nehéz az embernek ott szeretnie, ahol
megbántották és nem szeretik, de éppen ott kell a szeretetet gyakorolnia.
„Szeressétek azokat, akik titeket gyűlölnek.” Óh Uram, Jézusom, mily
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nagy mondás ez! Óh add, hogy a szívembe vésődjék, és bennem
munkálkodjék; add, hogy ez a mondásod egészen átváltoztassa a
szívemet, hogy úgy foghassam fel a szeretetet, amint azt Te gyakoroltad.
Csakis akkor leszek igazán úrrá önmagam és az alantas erők fölött, ha
szeretetet tudok gyakorolni ott, ahol engem gyűlölnek. Ehhez küldd,
nagy Isten, a Te kegyelmedet! Te is szereted azokat, akik Téged naprólnapra megbántanak; édes mennyei Atyám, add, hogy példádat
követhessem! Ámen.
*
Az igazságot fölismerni bölcsesség; védelmezni - ha mégannyira
ellentétben áll is az emberek meggyőződésével - bátorság.
KÍSÉRTÉS(**)
Óh, mi szegény emberek! Lelki szemeink zárva vannak; nem ismerjük
föl a szellemi befolyásokat, melyek körülvesznek bennünket, de gyakran
érezzük, mint kedvetlenséget, türelmetlenséget, haragot, vagy
kishitűséget. Édes Istenünk, adj erőt nekünk, hogy e befolyásoknak
ellenállhassunk, s ne engedd, hogy a Tőled elszakadt szellemek tőrébe
essünk. Imádság és önuralom által akarjuk a kísértőket magunktól
eltávolítani. Békések és megadással teljesek akarunk lenni, ha
kedvetlenség fogna el, szelídek és jók, amikor a harag kitörései
fenyegetnek, erős hitűek, amikor a kishitűség akar hatalmába keríteni.
Így akarjuk erénnyé változtatni a bűnt. Feléd irányítjuk gondolatainkat,
nagy Isten! Hozzád akarjuk fölemelni lelkünket. Üdülni vágyunk a
Hozzád küldött ima által, mindenható Atyánk. Ámen.
*
A legegyszerűbb is nyerhet bölcsességet, mert az a tiszta lélekben
lakozik; a tudós gyakran távol áll tőle, bármennyire otthonos is a világi
tudományokban.
BÁNATBAN(**)
Mindenható, nagy Isten! Te látsz az én szívembe, és tudod, hogy
szomorú és bánatos az. Te ismered bánatomat és aggodalmaimat. Jó
Isten, Te, ki reám mérted e megpróbáltatásokat, küldj erőt is, hogy
elviselhessem ezeket. Nem akarok kishitű lenni, vagy éppen akaratod
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ellen zúgolódni; mindent türelmesen el akarok viselni, hiszen Tőled jő
minden, Istenem. Az emberi szívnek bánattal és gondokkal kell
megpuhulnia, hogy a bűn minden szennyétől megtisztuljon. Ezért a
fájdalom és nyomor között is megadással akarok bízni Istenben. Ámen.
*
A gonoszt a szeretet békíti meg.
HITÉRT(**)
Mindenható Atyánk! Az emberek okoskodnak és vitatkoznak a
világtörvény fölött; meg akarnak semmisíteni Téged és megölni a
halhatatlanságot. Szavakon rágódnak; csökönyösen ragaszkodnak
fogalomzavaraikhoz, s meg akarnak Téged, végtelen nagy Isten,
semmisíteni. De Te, óh Uram, elküldöd követeidet ide a Földre, olyan
embereket, akik Rólad beszélnek és bizonyságot tesznek. Amit a tudós
elméje fölfogni képtelen, azt megérti a jámbor, gyermeteg kedély,
miközben Hozzád imádkozik. Segíts meg, óh Istenem, hogy hivatásomat
betölthessem; vezess engem a jók és igazak útján! Ha Téged, végtelen
Isten, meg akarnak is semmisíteni, ha a világ végéről, a szellem
nemlétezéséről beszélnek is, én hű és állhatatos maradok Benned vetett
hitemben, végtelen Jóság! Erős maradok az Irántad érzett szeretetben!
*
A szeretet feloldja a kárhozatot.
BIZALOMÉRT(**)
Jó Istenem, küldd szívembe a Te békédet! Add, hogy az a vágy
lelkesítsen, hogy egyedül Neked szolgáljak, Neked kívánjak tetszeni, s
mindent a Teirántad való szeretetből cselekedjem! Hiszen mindnyájan
arra vagyunk hivatva, hogy a Te országod üdvözült szellemeivé legyünk,
meglássuk a Te orcádat és meghalljuk a Te hangodat, óh Istenünk! Ne
hagyj el engem Hozzád vezető vándorutamon; nem csüggedek, nem
ingadozom, bizalommal teljesen akarom tekintetemet Hozzád emelni.
Ámen.
*
A szeretet igazzá változtatja a bűnöst.
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SZILVESZTER(**)
Örök nagy Isten! Te ura vagy minden időknek, Te vagy a kezdet, Te
vagy a vég, Te vagy minden! Éj és nap egyenlő Előtted, végtelen
Teremtő. Benned minden fény, szeretet és üdvösség. Mi, szegény földi
emberek, napok és órák szerint számítjuk létünket. Minden földi pillanat
közelebb visz minket az örökké tartó, nagy naphoz. Édes Istenünk, ma
ismét befejeztünk egy évet. Hála legyen Neked mindenért, amit a te
jóvoltodból ajándékoztál nekünk. Legyen Neked hála a vidámságért és a
bánatért, a fájdalmakért és az örömökért. Mindkettő Tőled jött,
mindkettőt szívesen kell vennünk és megbecsülnünk. Hiszen e Földön
nincs nappal éjszaka nélkül, hogyan lehetne hát idelent öröm bú nélkül?
Mennyei jó Atyám, kérlek, vezess kegyesen ez új évben is, és légy velem
utolsó órámig, amellyel megérkezik rám nézve a megváltás napja,
amidőn az Úr Jézushoz hasonlóan én is azt mondhatom: „Uram, a Te
kezeidbe ajánlom lelkemet!” Ámen.
*
Szeretet a nagy, megváltó hatalom.
BÁTORSÁG(**)
Szeretett testvéreink! Haladjunk bátran előre, fölfelé a meredek úton,
anélkül, hogy visszatekintgetnénk, szellemünket rendíthetetlen hittel
Istenhez emelvén. Tekintsetek Jézus keresztjére, az senkit sem hagy
vigasz nélkül. Gondoljatok azokra, akik küzdöttek és szenvedtek a hitért
és az igazságért, és nem lesztek bátortalanok. Ki bírhat veletek, ha
Istennel és az Ő tiszta szellemeivel a legbensőbb összeköttetésbe léptek,
ha ti magatok is szilárd elhatározással küzdeni akartok?! Előre hát bátran,
ingadozás nélkül; a cél magasztos: föl Istenhez! Ámen.
*
Aki a szeretetet nem ismeri, nem ismeri az üdvösséget.
VILÁGOSSÁGÉRT(**)
Mindenható, jóságos Isten! Hozzád fohászkodunk, és kérünk Téged,
mutasd meg nekünk kötelességeink útját! Világosíts meg minket és add,
hogy felismerjük kötelességeinket, óh Istenünk; add meg annak igazi és
mély megismerését, amit a Te akaratod szerint tennünk vagy
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végrehajtanunk kell. Nem akarok sem kételkedni, sem tétovázni; legyen
erős az én akaratom a jóban, s munkálkodásom serény. Egyenesen és
hűségesen akarok a kötelesség útján járni, amit Isten számomra kijelölt.
Sokan tépelődnek, és nem tudják, mit cselekedjenek. Egy bensőséges
ima, egy szívből fakadt fohász Te hozzád, édes Istenem, áttör minden
homályt, és meghozza az igazság fölismerését. Lelkem ezt súgja: Bízzál
Istenben, megmutatja neked az utat. Ámen.
*
Midőn kenyeret esztek és a földre hullatjátok a morzsákat,
gondoljatok a szegényekre, akik talán éhen halnak.
JÓ SZANDÉK(**)
Mit tehetnék jobbat a Földön, mint hogy Neked dolgozzam, nagy
Isten, a Te igéidet hirdessem, szeretetet gyakoroljak, a szegényeket
segítsem, a szomorúakat vigasztaljam! Igen, ezt cselekszem, jó Atyám;
segíts meg engem e szándékomban! Többet akarok törődni mások
boldogságával, mint önmagammal. A Te kezedbe teszem le minden
gondomat, jó Atyám. Igyekszem felebarátaim baján is könnyíteni. Nem
akarok soha elcsüggedni. A Benned való bizalom lesz az én erősségem.
Ingadozó testvéreimet támogatni akarom. Nem félek a tövisektől, melyek
utamon vannak, hisz Te, nagy Isten, meggyógyítasz minden sebet.
Testvéreim útjáról igyekszem a töviseket elhárítani, és sebeiket
bekötözni. Mindent másokért és semmit sem önmagamért! Jó Istenem,
segíts meg e jó szándékomban! Ámen.
*
Ti tékozlók! Az ínség órája a ti számotokra is elérkezik akkor, amikor
a szegény megelégítetik Isten országában.
BIZALOM(**)
Föltekintek az Úrhoz! Hiszen Vele mindnyájan bensőségesen
összetartozunk, Belőle és Általa teremtett szellemek vagyunk. Az Ő
akarata és szeretete hívott életre minket. Te ismersz engem, mindenható
Atyám, mert én is gyermeked vagyok, én is Hozzád tartozom. A Te
törvényeid változatlanok, élet és halál fölött rendelkezel. Életutunkat Te
jelölöd ki, sorsunkat Te határozod meg; Te tudod, miért küldesz reánk
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megpróbáltatásokat. Teljesen alárendelem azért magamat a Te
legbölcsebb akaratodnak. Ki ismered legapróbb gondjaimat is, óh adj
nekem erőt Istenem, hogy aszerint élhessek. Légy kegyes és könyörületes
irántunk, jó Atyánk; segíts meg minket, szegény, földi gyermekeidet, és
szabadíts meg a gonosztól, mely megzavarja életünket. Gyakran nyomort
és bánatot küldesz gyermekeidre, hogy megtanuljanak imádkozni. Azért
csupán Neked panaszlom el keserveimet, jóságos mennyei Atyám és
bízom a Te segítségedben. Ámen.
*
Elmélkedéssel és imával oltsátok a lélek szomját.
ÖSSZEJÖVETELEN(**)
Végtelen Isten! Kérünk, tekints kegyesen reánk, gyermekeidre, akik
ma itt összegyűltünk. Egy szívvel-lélekkel kiáltunk Hozzád és kérünk:
áldj meg minket! Ajándékozz meg szereteteddel és kegyelmeddel, jó
Atyánk! Add, hogy mindegyikünk megismerje az üdvösségre vezető utat,
erősítsd akaratunkat és hitünket, tölts el bennünket isteni szeretettel. Te
meghallod minden Hozzád kiáltó szavát, óh Istenünk, emlékezzél meg
rólunk! Ámen.
*
Jaj nektek, kik a szeretet ellen vétkeztek, vagy azzal visszaéltek!
ISTEN FELÉ(**)
Repülj, én szellemem a végtelenség terein át Istenhez, szárnyalj a
kicsiny Földről föl az örökkévalóhoz, ott meríts erőt. Óh Istenem, vonj
Magadhoz s erősíts meg engem, szegény, gyönge lényt, hogy minden
gonosz visszapattanjon rólam, s a lelkem kárt ne szenvedjen, örök harc
dúl a jó és a rossz, a tiszta és a tisztátalan között. Mindenható, add nekünk
a győzedelmet! Imádság és hit, e két hatalom elűzi a gonoszt, a szeretet
pedig megbékíti azt. Mi azonban semmit sem tehetünk a te segítséged
nélkül. Óh, Urunk, légy velünk! Ámen.
*
Aki a Földön sohasem vetett szeretetet, elhagyottan bolyong majd
Hades pusztaságain.
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KÉRÉS JÉZUSHOZ(**)
Jézus Krisztus, jóságos Mesterünk, óh jöjj és segíts rajtunk! Amikor
Te itt vándoroltál a Földön, oly jó voltál mindenkihez; gyógyítottad a
betegeket, és szereteted bőségével mindenkit elárasztottál. Urunk,
Jézusunk, kérünk, maradj most is a mi segítőnk! Adj szereteted
teljességéből ma és minden napon. Segíts minket a szerencsétlenek
vigasztalásában, a betegek gyógyításában, a bűnösök megtérítésében.
Ámen.
*
Apró bajok miatt panaszkodtok - és nem örültök a magasztos
dolgoknak!
TÖREKVÉS ISTENHEZ(**)
Minden, ami rügyet hajt és virágzik, a Nap felé fordul, a fény felé
törekszik, így akarunk mi is fölemelkedni és a nagy, a végtelen Istenhez,
az örök Fény felé fordítani tekintetünket, óh Istenünk. Te vagy
számunkra minden mindenben; Tőled jöttünk és Hozzád kell
visszatérnünk. Nem veszhetünk el, mert a tiéid vagyunk. Bensőségesen
és híven ragaszkodunk Hozzád, jó Istenünk, vezess és irányíts minket
mindörökké! Ámen.
*
Ne engedjétek, hogy apró bajok erőt vegyenek rajtatok, hiszen
előttetek áll a nagy cél!
ISTEN OLTALMA(**)
A Te oltalmad alá menekülök, édes Istenem, ősforrása minden
fénynek és kútfeje az örök szeretetnek; vezess és kormányozz engem!
Küldd el hozzám a Te jó angyalaidat, hogy tanítsanak engem, és tarts
távol tőlem minden gonoszt! Igazság és tisztaság uralkodjék bennem!
Jézus megígérte nekünk az igazság lelkét, és mi hiszünk az Ő szavaiban!
Óh, jöjj el, igazságnak Lelke, és tölts el minket! Ámen.
*
Ha minden reményed eltűnik és szíved fájdalmában majd
megszakad, akkor gondolj arra, hogy szenvedésednek is, mint minden
napnak, egyszer vége szakad.
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HÁLAADÁS(**)
Végtelen könyörületességű, örök Atyánk! Hála legyen Neked a
segedelemért, melyet nekünk nyújtottál; hála legyen Neked állandó
védelmedért és szeretetteljes irányításodért. Kérünk, ne hagyj el minket
a jövőben se, jóságos Atyánk! A Te világosságod derüljön föl lelkemben,
s add, hogy fölismerjem a jót. Adj erőt a javuláshoz. Jó Atyánk, bocsásd
meg önzésemet és önszeretetemet. Jézusunk, nagy Mesterünk, Te légy a
mi példaképünk; a Te hű követőid akarunk lenni! Ámen.
*
Halál, mily üres szó, mily rövidlátó emberi fogalom!
MEGPRÓBÁLTATÁSBAN(**)
Ha elkövetkeznek a nemszeretem-napok, nem akarom sem
bátorságomat, sem hitemet elveszíteni, hanem bízni akarok Benned,
végtelen jóságú Atyám! Ha rám nehezedik a szenvedések súlya,
föltekintek az égre, s fölnézek a Napra, melynek melegét és fényét Te
küldöd a Földre, hogy életet árasszon. Ha bánat és fájdalom nyomja
szívemet, a virágokra gondolok, melyek megdermednek a fagytól, de
ismét életre kelnek a melegtől és fénytől, így szabadítasz meg engem is,
jó Atyám, a fagytól, a nyomortól, ínségtől és fájdalomtól, mert a Te
szereteted örök, és mert jóságos atyja vagy gyermekeidnek. Előre tehát
bátran, minden homályon át az örök fény felé! Ámen.
*
Nincsen halál, csak elalvás, amit követ az ébredés és az életnek
folytatása.
MINDENKIÉRT(**)
Örök, nagy Isten, hallgasd meg azt a sok-sok könyörgést, amelyek e
percben a Földről Hozzád szállnak. Hallgasd meg a szenvedők és
betegek, valamint az életveszélyben lévők segélykiállásait. Jóságos, nagy
Isten, tekints kegyesen gyermekeid fájdalommal telt szívébe, és küldj
nekik vigaszt és könnyebbülést! Mindenkiért fohászkodom Hozzád, de
különösen azokért, akik maguk nem tudnak imádkozni, akiknek szívük
hideg és zárkózott, és lelkük sötét. Jóságos Istenem, gyakorolj
könyörületet igazság helyett, és küldd el jó angyalaidat azokhoz az
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emberekhez, akik nem imádkoznak, hogy szívük keménysége
meglágyuljon, és sötét lelkük megvilágosodjék. Ámen.
*
Munkálkodjál komolyan és állhatatosan mind a kicsinyben, mind a
nagyban, akkor célhoz érsz.
SZÜKSÉGBEN(**)
Mindenható Isten, a Földre küldtél minket, hogy itt szenvedjünk és
küzdjünk. Te tudod, hogy utunk gyakran nehéz és sötét; Te látod.
Istenem, milyen nehezen kell az embernek a mindennapi kenyérért
fáradnia; hallod, mily forrón és bensőségesen esdenek Hozzád naponta
milliók és milliók: „A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk
ma!” Jól tudjuk, hogy a lelki dolgok előbbvalók a testieknél, de ha
lelkünket a földi gondok szorongatják, akkor Hozzád esedezünk, jóságos
Istenünk, segedelemért, és Te gondoskodsz mindennapi kenyerünkről.
Azért hát erős hittel folytatjuk földi zarándoklásunkat. Ámen.
*
Legyen akaratod jó és szilárd - ne ingadozzál.
JÉZUSHOZ(**)
Uram, Jézusom! Te magad mondtad: „Kérjetek és megadatik,
zörgessetek és megnyittatik.” Hozzád esedezem hát, jóságos Jézusom,
kegyelmedért és segedelmedért, támogass engem, szegény földi
zarándokot, s ne vond meg tőlem szeretetedet, amely nélkül semmire
képes nem vagyok. Nem kérek földi javakat, hanem a legfőbb jóért, Isten
szeretetéért és kegyelméért könyörgök. Zörgetek a mennynek kapuján,
amíg az megnyílik előttem, míg csak Isten föl nem vesz az Ő üdvösséget
adó birodalmába. Vigyázok és imádkozom, küzdök és dolgozom,
szüntelen Istenhez fohászkodom, amíg megtalálom a menny békességét.
Ámen.
*
Azt mondjátok, hogy nélkülöztök, ha nincs kenyeretek, ha a test
éhezik; de ha a lélek éhezik és ima nélkül szűkölködik, azt nem
nevezitek nélkülözésnek!
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BÉKE(**)
Az Úr békéje legyen velünk; az Úr békéje vezéreljen minket és éljen
szívünkben; Isten szerető Lelke nyilvánuljon érzelmeinkben és
gondolatainkban, tetteinkben és beszédünkben. Az Úr adjon nekünk
szeretetet, békét és szelídséget. Mily boldog az, akinek sajátja e három
kincs! Küzdjünk hát ezek megszerzéséért! Segíts meg ebben,
Mindenható! Ámen.
*
A testi szenvedés előnyére van a szellemnek; de a lélek szenvedése,
még ha a testet jólét veszi is körül, olyan betegség, amely megölheti az
embert.
HÁLAIMA(**)
Hála Néked, édes Istenem, a Te túláradó szeretetedért és
kegyelmedért, amelyben minket napról-napra, óráról-órára részesítesz.
Nem csupán az ételért és italért adunk hálát Neked, hanem mindazokért
a lelki javakért is, amelyeket nekünk nyújtasz. Jóságos, nagy Isten, ne
hagyj el minket, tekints kegyesen reánk, akik engedelmes gyermekeid
kívánunk lenni. Gyarlók és ingatagok vagyunk, saját erőnkből semmire
sem vagyunk képesek. A Te kegyelmed az, jóságos Atyánk, ami bennünk
minden jót létrehoz. Ámen.
*
Gondoljatok szellemetekre, mely bennetek él, és ne féltsétek a
múlandó testi burkot.
LELKI EGYESÜLÉS(**)
Ezer meg ezer hang kiált Hozzád, nagy Isten, a nap minden
pillanatában; mindenki Hozzád fordul szenvedéseivel és fájdalmaival,
gondjaival és bajaival. E sok hang között hallgasd meg az én gyenge
kiáltásomat is, óh, Atyám. Fogadj szeretetedbe és légy irántam
könyörületes! Te belátsz mindenkinek a lelkébe, és tudod, kinek mire van
szüksége, és mi szolgál javára. Azért Benned bízom, remélve és várva a
Te segedelmedet. Mennyei Atyám, Te nem feledkezel meg rólunk.
*
A természet újjászületését és átalakulását évente ünnepelitek; de
magatok nem akartok sem újjászületni, sem átalakulni.
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HŰSÉG ISTENHEZ(**)
Teljes odaadással, legtisztább szívből és teljes lelkünkből akarunk
Téged szeretni, nagy Isten. Mindenben a Te szavaidhoz akarunk
alkalmazkodni és a Te parancsolataidat követni. Teljesen alárendeljük
magunkat a Te akaratodnak. Irányítsd útjainkat, óh Urunk. Légy Te a
fény, mely nekünk világít, a hit, mely erősít, a szeretet, amely eltölt
minket, s a reménység, mely minden szenvedésen át a békesség
kikötőjébe vezet. Ámen.
*
Itt a vetés, ott az aratás; itt a szenvedés, ott a boldogság.
ÁHÍTATÉRT(**)
Édes Istenem, kérlek Téged, távolíts el tőlem mindent, ami
áhítatomat megzavarhatná, engedd, hogy szellemem szabadon
szállhasson Hozzád, és üdüljön föl fáradt lelkem mindenható szereteted
szemlélésén. Könyörülj jó Istenem, a szegény, nyugtalan szellemeken,
hadd érezze mindenki jóságodat. Ajándékozz meg kegyelmeddel, hogy
erényesen járhassunk Előtted. Ámen.
*
Semmi el nem vész, minden szó, minden cselekedet oly mag,
melynek termését a szellemek birodalmában aratjuk.
ISTEN ATYAI SZERETETE(**)
Te végtelen Jóság! Mindennap érezteted velünk szeretetedet. Nem
múlik el óra, melyben a Te határtalan atyai szeretetedet nem
tapasztalhatnánk, azonban szemeink gyakran zárva vannak, szívünk
hideg, és panaszkodunk s zúgolódunk a Te rendeléseid ellen. Édes
Istenünk, bocsáss meg nekünk; légy türelemmel irántunk, szegény
gyenge teremtményeid iránt; ne hagyj el minket, és ne vond meg tőlünk
atyai kegyelmedet! Ámen.
*
Gyakoroljatok a rosszakarattal szemben szeretetet, a hazugsággal
szemben igazságot, a gőggel szemben alázatosságot, és győztök.
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MENNYORSZÁG(**)
Nehéz küzdelemmel lehet a mennyet megszerezni, és csak az erősen
küzdők ragadhatják azt magukhoz. Hogyan szerezhessük azonban meg
mi, szegény bűnösök, a mennyet, ha Te a kísértések elleni harchoz erőt
nem adsz nekünk, nagy Isten?! Igen, mi küzdünk és harcolunk a te
országodért, csak Te légy velünk, jó Atyánk, mert csakis úgy
győzedelmeskedhetünk. Magunkban akarjuk hordani a Te országodat,
szeretetet és jóságot gyakorolva. A Te gyermekeid akarunk lenni, hiszen
Atyánk vagy! Az ima az az erő, amely megszerzi a mennyek országát;
imádkozni akarunk tehát buzgón és bensőséggel. Előre hát bátran! „A
mennyek országát csak az erősek ragadhatják magukhoz.” Fogjunk azért
erős kézzel, hűséges szívvel a munkához, tekintetünket fölfelé irányítva!
Ámen.
*
Aki sohasem érzett szenvedést, az nem érti meg a mások szenvedését.
MEGISMERÉS(**)
Mindenható, Téged magasztalunk, Téged dicsőítünk! Hálát adunk
Neked a napfényért és esőért, a melegért és hidegért, a sötétségért és
világosságért, az örömért és szenvedésért! Ború nélkül nem tudnánk,
mily drága a napfény, hideg nélkül nem becsülnénk a meleget, sötétség
nélkül nem tudnánk kellőleg szeretni a világosságot, bánat nélkül nem
lennénk elég hálásak az örömért. Így minden árnyoldal arra szolgál, hogy
a fényoldalakat kiemelje. Mi tehát mindenért hálát adunk Neked, jóságos
Isten, amit csak adsz nekünk. Engedd, hogy mindenben megismerjük
bölcsességedet és isteni szándékodat! Ámen.
*
Fájdalom és bánat neveli az embereket jókká.
ISTENNEL(**)
Teveled akarunk elkezdeni mindent, Istenünk. Mindenhez, amihez
hozzákezdünk, a Te segedelmedet kérjük, mert csak akkor végezhetjük
azt a Te megelégedésedre. Add, óh Istenünk, hogy helyesen felismerjük
azokat a dolgokat, amelyeknek elvégzése benne van életfeladatunkban.
Mindent tudó Isten, Te tudod, mi válik hasznunkra. Mi csak a sötétben
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tapogatódzunk. Te irányítsd, édes Istenünk, lépteinket, hogy képesek
legyünk a Te útjaidon járni. Ámen.
*
Csupán a nélkülözés tanít meg arra, hogy a mások nélkülözését
megértsük.
ISTENI SZIKRA(**)
Mindenütt jelenlévő, mindent tudó Isten, ki ismered minden
teremtményedet, aki előtt minden teremtményed mindig jelen van,
ismersz engem is, tudomásod van rólam is, bármily parányi lénye vagyok
is a világegyetemnek, óh, halld meg hangomat, jó Atyám! Adj erőt, hogy
a Te akaratod szerint élhessek és cselekedjem! Tarts meg engem az igaz
úton! Szeretet töltse el szívemet és egyszerűség a gondolkozásomat.
Hiszen énbennem is a nagy, örök Szellemnek egy parányi szikrája
lakozik, és az segít arra, hogy jóvá legyek. Engedd, óh Istenem, hogy ez
az isteni szikra növekedjék és gyarapodjék bennem, hogy áldást hozó
legyen működésem. Ámen.
*
Boldog az, akinek igénye kevés, és szelleme az isteniek után törekszik.
ISTEN GYERMEKEI(**)
Minden ember, a legelesettebb is, szólhat Tehozzád, jó Atyánk; Te
minden gyermeked panaszát és könyörgését meghallgatod. Ez bátorít föl
engem is arra, hogy Hozzád emeljem szavaimat, jóságos, nagy Isten, Te
látsz és hallasz engem. Tégy velem akaratod szerint. Neked szentelem
magamat, s egyedül Neked akarok szolgálni, nem a világnak, óh Istenem,
add, hogy mind jobban egyesüljek Veled! Ámen.
*
Dolgozzál a szegényekért, a betegekért és nélkülözőkért.
FOHÁSZ(**)
Óh, Istenünk! Az imádkozás szellemünk élete. Szellemünk nem
gyarapodhat imádság nélkül; ez az élete, világossága, üdve és
boldogsága. A Hozzád való fohászkodás erőt, világosságot és kegyelmet
ad nekünk. Téged nem kérünk hiába, jó Atyánk, hisz az örök szeretet
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köteléke összefűz Téged teremtményeiddel. Én Istenem, fáradni és
küzdeni akarok a jóért, s mindig eszemben akarom tartani a Veled való
közösséget, és a Te hű gyermeked óhajtok lenni. Ámen.
*
Isten munkálkodni küldött a Földre.
BŰNBOCSÁNATÉRT(**)
Jó Istenem, a saját bűneim, és az egész emberiség bűneinek
bocsánatáért esedezem ma Hozzád. Légy könyörületes mindazok iránt,
akik Tőled eltávolodva most a bűn sötétségében tévelyegnek. Tetteik
gonoszak, szívük megkeményedett, sötétség borult lelkükre, a gonosz
által elvakítatva tévhitben élnek. Mérges növényhez hasonlók ők,
melytől mindenki visszahúzódik. Mi imádkozunk értük, jóságos Isten.
Ébreszd föl bennük a lelkiismeret furdalását, amely a jóra indítsa őket;
küldj rájuk szenvedést és megpróbáltatást, melyek által bűnhődve,
lelkileg újjászülessenek. Óh Urunk, nyisd föl az ő szemeiket, hogy a jó
útra térjenek; légy irgalmas Atyám, minden bűnös iránt, akinek
megváltásáért szent Fiad, a Jézus Krisztus a Földre szállott! Óh Messiás,
ki megkönyörültél a kereszten függő latron, légy kegyes irántunk is és
tégy minket is a Te érdemeid részeseivé! Ámen.
*
Az a nagy, aki vágyait a mások javáért feláldozza.
VESZÉLYBEN(**)
Édes Istenünk! A tenger mélységei fölött dühöng a vihar, és a hajón
lévő emberek életveszélyben forognak. Te, ki Ura vagy az elemeknek,
hallgasd meg az én gyenge kiáltásomat! Óvd meg azokat, akik most a
nyílt tengeren vannak! Adj nekik bátorságot a halálos szorongás
órájában! Küldd el jó angyalaidat azokhoz, kik félelemmel látják utolsó
órájuk közeledését. Azoknak szelleme, akik ilyen borzalmak közt lelik
halálukat, szorongással és elborulva küzd az életért. Nagy Isten,
könyörülj azokon, akik ilyen félelmek közt halnak meg! Add, hogy jó
szellemek vezessék el őket a pusztulás helyéről, a viharzó tengerről az
orkánon át a béke és szeretet hónába. Sokan vannak, kik nem ismerik az
utat, óh Istenem, légy kegyes hozzájuk, s küldj hozzájuk szelíd útmutatót.
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Atyánk, esdve könyörgünk a dühöngő tengeren végveszedelemben lévő
testvéreinkért. Ámen.
*
Alkalmazz állandóan szigorú fenyítéket a saját éneddel szemben.
BETEGEKÉRT(**)
Édes Istenünk! Adj türelmet a betegeknek szenvedéseikben. Semmi
sem teszi annyira próbára az ember türelmét és Istenhez való
ragaszkodását, mint a betegség által való megpróbáltatás. Jóságos
Istenünk, ki az embereket megpróbálod és reájuk lelkük gyógyulására
testi betegségeket küldesz, kérünk Téged, adj a szenvedőknek megadást
és türelmet, és küldj üdítő álmot az álmatlanoknak! Óh Uram, enyhítsd a
kórágyon fekvők kínjait, áraszd reájuk szeretetedet, légy irántuk kegyes
és könyörületes! Ámen.
*
Tanuld meg önmagadat szigorúan megfigyelni, akárcsak egy idegent!
ERŐÉRT(**)
Végtelen jóságú Isten, ki a lankadó virágnak esőt, a megdermedt
földnek meleget, az éhező madárkának eledelt küldesz, óh küldj tápot és
erőt a mi fáradt lelkünknek is! Az élet gyakran oly nehéz és keserves, a
jövő sötét és vigasztalan, és a szegény szív aggodalmában remeg, úgy
látszik, mintha rajtunk már segíteni sem lehetne. De itt vagy Te, édes jó
Istenünk, ki ismered bajainkat és gondjainkat, óh segíts meg minket
Mindenható, és hálatelten mond ajkunk Neked köszönetet. Nem
panaszkodom és nem kételkedem, hanem szilárdan megmaradok Beléd
helyezett hitemben. Ámen.
*
Te és a te hibáid: ezek a te legnagyobb ellenségeid.
ISTENHEZ(**)
Szállj én lelkem, és emelkedjél a földi dolgoktól Istenhez! Hagyd
alant, ami földi, és emelkedjél az erős akarat és a legbensőbb szeretet
szárnyain a Mindenhatóhoz, ott időzz, ott gyújts erőt, ott vértezd föl
magadat a további földi küzdelmekre. Te végtelen Jóság! Én, az Általad
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élő és gondolkozó lény lelkemben Nálad vagyok. - Áldj meg, óh Istenem,
erősíts meg e szent pillanatban, amelyben lelkem Hozzád közeledik!
Magasztos áhítat tölt el engem imámban. Megvigasztalódva dolgozom
tovább, míg csak el nem szólítasz e Földről. Ámen.
*
Csupán az ismerheti önmagát, akiben hiúság nincsen.
ODAADÁS(**)
Mi homályban vagyunk, de Te, jó Atyánk, fényben lakozol; mi
tudatlanok vagyunk, de Te, óh Istenünk, mindent tudsz; mi nem is
ismerjük az igaz szeretetet, de Te, Teremtőnk, Magad vagy a szeretet; mi
gyengék és tehetetlenek vagyunk, Te, jó Atyánk, mindenható vagy; mi
csak szegény küzdők vagyunk, de Te, nagy Isten, győzedelmes vagy
mindenekfölött; mi semmik vagyunk, Te, óh Isten, Te vagy minden
mindenben. Édes jó Istenünk, küldd el világosságodat, hogy
fényeskedjék nekünk, hatalmadat, hogy támogasson, bölcsességedet,
hogy oktasson, szeretetedet, hogy mindig velünk legyen. Ámen.
*
A szellemi fejlődésnek és a józanságnak leggonoszabb ellensége a
hiúság és az önhittség.
ÚJÉV 1880(**)
Örök, végtelen Isten! Mi időnek nevezzük, ami Előtted egyenlően
örökkévalóság - egy örök pillanat. A mi látásunk korlátolt, a te tekinteted
végtelen. Mily gyengék és egyoldalúak a mi fogalmaink a Te végtelen
bölcsességeddel szemben, jó Isten! Amit mi időnek nevezünk, az halad,
és meg nem áll soha. Oly nagyoknak és hatalmasoknak gondoljuk
magunkat, pedig mily gyengék és nyomorultak vagyunk, mi szegény,
kicsi emberek az örök végtelenségben! Jó Atyánk, légy könyörületes
irántunk; vezérelj minket, légy velünk s küldj intő szózatot, ha veszély
fenyegeti lelkünket! A Te szereteted, igazságod és világosságod
fényeskedjék minden embernek. Légy kegyes a szegény
eltévelyedetthez, és erősítsd az igazat, hogy le ne térjen útjaidról. Ily
gondolatokkal eltelve, bízva kezdjük meg az újévet, Hozzád emelve
tekintetünket. Ámen.
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*
Törekedjél minden napot jól kezdeni, jól folytatni és jól végezni.
SZELLEMI ÜDÜLÉS(**)
Emelkedjél szellemem, erősödjél és üdülj az ima által. Áldott a perc,
melyben a szellem szabadon szárnyal Istenhez. Óh Uram, hallgasd meg
kegyesen könyörgésemet! Ne hagyj el engem a szomorúság és gyengeség
óráiban; erősíts a kísértés elleni küzdelemben! Ezzel a fohásszal akarok
önmagam ellen is küzdeni, vétkeim és minden ellen, ami nem Tőled jő.
Ámen.
*
Sok apró jó cselekedet felér egy nagy tettel.
BIZALOM(**)
Nagy Isten, Tebenned bízom; Te nem hagysz el és biztos kézzel
vezetsz engem. Szózatod eljut hozzám, és én engedelmesen akarom
követni. Uram, Te hallasz engem. Ismered minden teremtményedet,
mindentudásod előtt semmi sincs elrejtve. Óh Isten! Ne hagyj el engem
az élet nehéz óráiban; légy velem, jó Atyám. Ámen.
*
Ne vessétek meg a kicsiny dolgokat, előgyakorlatok azok a nagyokhoz.
SEGÉLYKIÁLTÁS(**)
Mindenható, örök Isten! Küldj szabadulást és megváltást! Siess
segítségünkre! Oly sok a szenvedés itt e Földön! Küldd a vigasztalás
angyalait az ínséget szenvedők kunyhóiba, akik kenyeret és enyhülést
kérnek; Te légy segítségükre az ő nyomorúságukban, jóságos Atyánk! A
szegényekért és szerencsétlenekért könyörgök Hozzád. Enyhítsd
szenvedéseiket, jóságos Istenem! Ámen.
*
Hozz kis áldozatokat - nagy áldozatra úgyis ritkán van alkalmad.

43
RAGASZKODÁS ISTENHEZ(**)
Ragaszkodjunk erősen Istenhez. Küzdjünk és harcoljunk Istenért,
beszéljünk és dolgozzunk Istenért, s ekként dicsőítsük Őt. Igen, a Te
akaratod szerint akarunk élni, édes Istenünk. A tieid akarunk lenni.
Ültesd a Te szeretetedet szívünkbe, bölcsességedet elménkbe; tedd
velünk és általunk azt, amit Te akarsz. A Te akaratod legyen meg, óh
Uram! Ámen.
*
A szív szavára cselekedjék az értelem.
A LEGFŐBB(**)
Első és utolsó gondolatunk Te légy, óh Isten! Ébredésemkor Reád
gondolok és Neked szentelem életemet. Este, midőn álomra zárom
szemeimet, a Te neved legyen utolsó szavam s aztán lelkem szálljon
Hozzád, hogy magába szívja szeretetedet, és dicsőítsen Téged. Reád
gondolva akarok élni és halni, cselekedni és járni és tudom, hogy Te is
gondolsz majd reám, jó Istenem, ha a földi kötelékekből felszabadulva a
szellemek hónába térek. Légy velem, óh Istenem, mind az idők végéig!
Ámen.
*
Aki kis dolgokban türelmes, az az lesz a nagyokban is.
ISTEN VÉDELME(**)
Édes, jó Istenünk, a Te védelmedért és segedelmedért esedezünk. Ne
hagyj el, támogass minket küzdelmeinkben, szomorúságunkban és
megpróbáltatásainkban. Szüntelenül Téged hívunk, nagy Isten, hallgasd
meg kegyesen könyörgő imánkat, hiszen Te vagy a mindent átfogó
Szeretet és Jóság! Teljes bizalommal hagyjuk Reád sorsunkat. Te, óh
Uram, mindent tudsz, ismered minden egyes gyermekedet. Ámen.
*
A férfi, aki tiszteli édesanyját, tiszteli a feleségét is.
MEGVÁLTÁSÉRT(**)
Az élet az éjszaka, a halál a nappal. Az élet homályos és bizonytalan,
a halál a bizonyosság és a világosság. Hol kereshetnénk és találhatnánk
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az élet éjszakájában máshol segedelmet, mint Nálad, jóságos Istenünk,
aki az örök világosság, a végtelen szeretet és jóság vagy?! Jó Istenem,
mutasd meg nekünk az utat, vezess mindhalálig, és vezérelj kegyesen a
világosság kapuihoz. - Milyen sokan sóhajtoznak kínjaik közepette, hogy
a halál váltsa meg őket szenvedéseiktől! Könyörülj meg rajtuk, jóságos
Isten, és küldd nekik a vigasztalásnak egy fénysugarát a Te mennyei
birodalmadból az ő életük sötét éjszakájába! Ámen.
*
Nyomorult az a férfi, aki nem tiszteli a nőt.
BÁNATBAN(**)
Ha bánattól nehéz a szívem és vigaszt keres, akkor megemlékezem a
szavakról, melyeket Jézus által Te mondtál nekünk, jó Atyánk:
„Kérjetek, és megadatik néktek.” Ha mindenki elhagy, ha egyedül és
árván maradok, minden támasz és oltalom nélkül, akkor Reád gondolok,
jó Istenem, ki Jézus által ekként szóltál: „Zörgessetek és megnyittatik
néktek.” És ha az emberek között nyugalmat nem találok, és ha eljő az
óra, melyben lelkem elhagyja testemet, ismét csak Reád gondolok, jó
Atyám, ki Jézus által ezt is mondottad: „Az én Atyám házában sok
hajlékok vannak.” Ekként bizalommal telve él az én lelkem Tebenned, jó
Atyám. Ámen.
*
Bármily mélyre süllyedt egy nő, mégis tiszteljétek benne a női elvet!
HIT(**)
Jóságos Isten! Nem akarunk tépelődni és aggódni afölött, hogy
miképp fordul sorsunk ez életben; nem akarunk makacsságból vagy
türelmetlenségből önhatalmúlag végzetünkbe beleavatkozni. Hittel és
türelemmel várjuk Tőled, Urunk, sorsunk irányítását. Erősek akarunk
lenni a hitben, és nem ingadozók. Te vagy a bölcsesség, a szeretet és a
jóság, Istenem, és Te tudod, mi szolgál javunkra. Ámen.
*
Nőktől születtek a népek. Ők nevelik naggyá fiaitokat.

45
ISTEN JELENLÉTE MINDENÜTT(**)
Végtelen jóságú Istenünk, mindenütt Téged magasztalunk, kinn a
szabad természetben, az emberek sokasága között, kis kamránk
csendjében, a szegények és a gazdagok, a nagyok és a kicsinyek, a jók és
a rosszak előtt. Mindenütt Téged akarunk dicsőíteni. Mindenütt
hirdetem: „Isten a kezdet és a vég!” Életem és halálom, minden tettem és
gondolatom - mindenem a tiéd, Istenem! Ámen.
*
Ember, ki lenézed a nőt, gondold meg, hogy a te életed is a nő testéből
sarjadt.
FÖL, ISTENHEZ(**)
Bontsd ki szárnyadat, én szellemem, és röpülj Istenhez, Teremtődhöz.
Keress erőt és vigaszt Őnála a szeretet adományozójánál. Rázd le
mindazt, ami földi és romlott benned, és szívd magadba Isten
bölcsességét. Mily szegények és gyöngék vagyunk mi, mennyire
tökéletlenek és tudatlanok! De az imádság megnyitja előttünk az utat a
végtelen Istenhez. Ezért könyörgünk szüntelenül Hozzád kegyelemért és
gyámolításért, jó Atyánk! Óh, légy hozzánk irgalmas és könyörületes.
Ámen.
*
A férfi, aki becsüli a nőt, sohasem lehet gonosz.
ISTEN NAGYSÁGA(**)
Végtelenségbe pillantok, és tekintetem elvész a csillagok miriádjai
között. Mily parányi az ember a végtelenség közepette! Mily
mérhetetlenül nagy vagy Te, óh Teremtő, a mindenség kormányzója és
fenntartója, és mily jó és kegyes vagy, hogy végtelen nagyságodban nem
feledkezel meg a szegény könyörgő emberekről, és meghallgatod a
Hozzád kiáltók szavát! Számtalanszor tapasztaltuk, hogy mennyire
segítesz Te a szenvedésekben és megpróbáltatásokban; az emberek
hálakönnyei bizonyítják ezt szakadatlanul. Azért ha égre emelt
tekintetünk elvész a csillaguk milliárdjai között, jusson eszünkbe mindig,
jó Atyánk, a Te könyörületességed. Bátran és ingadozás nélkül akarunk

46
tovább küzdeni és békével tűrni az élet keserűségeit, mert a csillagok
fölött Te vagy, örök jóságú Isten! Ámen.
*
A férfi, ki megveti, vagy bántalmazza a nőket, vét az élet ellen, melyből
származott.
ALÁZATOSSÁG(**)
Végtelen jóságú Isten! Ki vagyok én, hogy Hozzád merészkedem
szólani? Te az örök fenség és tökély vagy, akiből minden élet és alkotás
ered, én pedig szegény bűnös ember, és mégis szólhatok Hozzád! Nagy
Isten! Te oltottad lelkembe a halhatatlanság szikráját. Te teremtettél,
hogy jóvá és tökéletessé legyek, óh segíts meg engem, mindenható
Atyám! Segíts az önmegismerés és nemesbülés nehéz munkájában!
Minden teremtmény a tiéd, mindeneknek Feléd kell törekedniük. Adj
erőt, hogy elhagyjam a bűnt, megöldökölhessem a testiséget, és szabadon
emelhessem Hozzád lelkemet. Ámen.
*
Ember, azért van nyelved, hogy szeretettel és vigasztalólag szólj.
ISTEN SZERETETE(**)
Légy velünk, nagy, isteni szeretet, áraszd el a mi egész valónkat, hogy
megteljünk egészen Teveled! Küzdelmeinkben légy támogatónk és
vigasztalónk, és ne hagyj el minket, szegény embereket. Légy velünk
életünkben és halálunkban. Ámen.
*
Áldott az, akinek ajka sohasem nyílt hazugságra, vagy kemény szóra.
AZ IDŐ MÚLÁSA(**)
Ismét elmúlt egy nap, s ezzel is közelebb jutottunk az
örökkévalósághoz. Óh bár közelebb hozott volna ez a nap is Istenhez!
Egymásután tűnnek a földi élet órái, és minden pillanat közelebb visz
bennünket ahhoz az időhöz, amelyben már nem lesz nappal és éjjel, ahol
csupán Te ismered az idő mértékét, mindenható Isten. Légy kegyes
irántunk, hogy földi életünk idejét jól használhassuk föl; adj erőt nekünk,
hogy itteni feladatainkat híven betölthessük. Minden gondomat és
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aggodalmamat a Te kezedbe teszem le, óh Atyám, Te tudod, mire van
szükségem, és hatalmadban áll rajtam segíteni. Ámen.
*
Gyengéd szeretettel eltelve emeld föl tekintetedet Istenhez.
Amidőn Jézus imádkozni tanította tanítványait, ekként szólt: „Mi
Atyánk, ki vagy a mennyekben.” Így szólunk tehát mi is hozzád: Mi
Atyánk, Te legfőbb szeretet, Te végtelen jóság, Te teremtő nagy Isten!
Hozzád fohászkodunk mi, a Te gyermekeid, és fohászunk eljut Hozzád.
Telve bizalommal és erős hittel kiáltunk föl szenvedéseink között: „Mi
Atyánk!” Ne félj, te szegény szív, a te Atyád meghallgat téged. Ne
kételkedjél, te ingadozó lélek, a mennyekből lát téged a te Atyád.
Emlékemben akarom tartani Jézus szavait. Hallgass meg kegyesen,
Istenem, midőn így imádkozom: „Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben.”
Ámen.
*
A jót hallgasd meg, a rossz elől zárd el füleidet.
„SZENTELTESSÉK MEG A TE NEVED.” (**)
Szenteltessék meg a Te neved, óh Istenem, dicsőíttessék és áldassék
mennyben és földön, az egész mindenségben egyaránt. Szavainkban és
tetteinkben, örömünkben és bánatunkban, életünkben és halálunkban
meg akarjuk szentelni a Te nevedet. Mint hű gyermekeid azáltal akarjuk
megszentelni a Te nevedet, hogy a Te parancsolataid szerint törekszünk
élni. Bánatban és szenvedésben erősítsenek minket e szavak:
„Szenteltessék meg a te neved!” Ez világítson mindig előttünk, és
vezéreljen tetteinkben. Egész lényünkkel Téged akarunk dicsőíteni.
Halálos ágyunkon is ezt lebegje ajkunk: „Szenteltessék meg a te neved!”
Ámen.
*
Ember! Nyújts baráti jobbot, sohase szorítsd azt haraggal ökölbe.
„JÖJJÖN EL A TE ORSZÁGOD.” (**)
Földi zarándoklásunkban minden nappal közelebb jutunk a
túlvilághoz. Engedd, óh Istenem, hogy utunk a Te országodba vezessen.
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A Te országod eljön mindazokhoz, akik azt keresik és kiküzdik
maguknak, mert a Te országodat csak küzdelemmel lehet kiérdemelni. A
tisztátalanok elől el van zárva a menny, azért iparkodjunk úgy végezni
földi zarándoklásunkat, hogy majdan méltók és érdemesek legyünk a Te
országodra. Ha a földi élet gondjai és szenvedései reánk nehezednek, a
Te országodra akarok gondolni, jó Atyám, hol minden könny fölszárad.
Nehéz az út, mely a Te országodba vezet, mert nehéz az embernek a
bűnnel és a kísértésekkel megküzdenie, önmagán uralkodnia, önmagát
nemesbítenie és szeretetet gyakorolnia. De az ígéret, hogy eljő hozzánk
a Te országod, a szeretet és béke országa, erőt ad nekünk, hogy bátran
haladjunk az élet tövises utain, mert Te, óh Istenünk, segítőnk maradsz.
Ámen.
*
Maradj az igaz úton, őrizkedjél a tévutaktól, melyek veszélybe
döntenek.
„LEGYEN MEG A TE AKARATOD, MIKÉNT A MENNYBEN,
AZONKÉPPEN ITT A FÖLDÖN IS.” (**)
A Te akaratodban megnyugodva akarok élni és halni, nagy Isten!
Bármint forduljon is sorsom, nehezedjék bár rám a gond, a baj, vagy a
betegség, nyugodt lélekkel akarom mondani: „Istenem, a Te akaratod
legyen meg.” Nem akarok arra gondolni, hogy én mint szeretném, vagy
nem szeretném; nem kérem, hogy így vagy úgy legyen; minden vágyamat
és kívánságomat e szavakba akarom önteni: „Amint Te akarod!” A Te
akaratod legyen meg a mennyben és földön, az egész mindenségben.
Minden teremtmény dicsőítsen és magasztaljon Téged, és zengje:
„Történjék úgy, amint Isten akarja.” Én, rövidlátó ember, nem akarom
kétkedéssel és kicsinyhitűséggel kutatni a jövőt, és nem nyugtalankodom
miatta. Bizalommal akarok kiáltani Hozzád: „Uram, ahogy Te akarod!”
Ámen.
*
A szívnek és az észnek összhangban kell munkálkodnia.
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„A MI MINDENNAPI KENYERÜNKET ADD MEG NEKÜNK
MA.”
Mennyei Atyánk, ne feledkezzél meg rólunk, gyermekeidről. Az Úr
Jézus tanított minket, hogy Tőled kérjük mindennapi kenyerünket; nem
szabad azonban gazdagságot, kincseket, hírnevet és a világ hiúságait
kérnünk, csupán a mi mindennapi kenyerünket. Akinek pedig ez
megadatott, ne kérjen többet a saját részére, hanem kérje azok részére,
akik azt nélkülözik. De én olyan gyarló vagyok, jó Istenem, hogy
mindenféle gondommal és bajommal Hozzád jövök, mindennel, ami
megnehezíti, vagy megzavarja életemet. Nem tudok mást, mint Hozzád
fohászkodni: „Jóságos Atyám, táplálj engem a türelem és megadás
kenyerével és a szeretet mennyei eledelével, hogy megelégíttessék az én
lelkem.” Ámen.
*
Az ész gondolkodik, a szív érez.
„BOCSÁSD MEG A MI VÉTKEINKET.” (**)
Légy irgalmas és kegyelmes, jóságos Atyánk, és bocsásd meg sok
vétkünket! Bűnt bűnre halmozunk; csak egy nap alatt is annyiszor
elbotlunk az életben! Ki állhatna meg a Te igazságod előtt, Istenem, ha
Te nem volnál a mi könyörületes Atyánk?! Minden hibámért önmagamat
vádolom; mindennek, ami ér, magam vagyok az oka, mert a bűnhődések,
melyeket rám küldesz, megérdemelt következményei elkövetett
vétkeimnek. Ha soha nem vétettem volna, mindig üdvözült szellem
maradtam volna, de a parancsolatod iránti engedetlenség, a gőg
bukásomat okozta, és maga után vonta földi bűnhődésemet. Ide
küldtél engem, jó Atyám, hogy megjavuljak, és mégis milyen kevéssé
gondolok arra, hogy levetkőzzem hibáimat! Az evésre és ivásra, testi
jólétemre és vágyaim kielégítésére nagyon is gondolok, de a lelkem
tökéletesbítésére kellő gondot nem fordítok; nem ellenőrzőm szigorúan
gondolataimat; azt képzelem, hogy gondolataim titokban maradnak;
elfelejtem, hogy Előtted, Uram, minden gondolat nyilvánvaló.
Szégyellem magamat, jó Istenem, hogy annyi hiábavaló, rossz
gondolatot látsz bennem. Fékeznem kellene nyelvemet, hogy soha
igaztalant vagy rosszat ne szóljon; meg kellene vizsgálnom szívemet,
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hogy csak szeretet és jóság lakozzék benne embertársaim iránt, én pedig
mindezeket elmulasztom; gyenge őre vagyok saját „én”-emnek. Telve
vagyok hibákkal és gyarlósásokkal. Óh Uram, bocsáss meg nekik, mert
nem tudják, „mit cselekszenek!” Ámen.
*
Ha összhangban egyesül érzés és gondolat, akkor cselekedjél.
„MIKÉPPEN MI IS MEGBOCSÁTUNK AZ
ELLENÜNK VÉTKEZŐKNEK.” (**)
Amint Te megbocsátod nekünk hibáinkat, jóságos Atyánk, és amint
Te szeretetet és kegyelmet gyakorolsz, úgy akarunk mi is minden
megbántást elfeledve jóságot és szeretetet gyakorolni. Ha valaki megbánt
minket, gondoljunk arra, hogy az neki sem eshetett jól. Jobb tűrni az
igaztalanságot, mint elkövetni. Jó Atyánk, adj békülékenységet és
szelídséget nekünk, hogy valóban meg tudjunk bocsátani, és szeretni
tudjuk azokat, akik minket megbántottak. Megváltónkra, Jézusunkra
gondoljunk, aki még a keresztfán, kínszenvedései közepette is kínzóiért
imádkozott. Igen, őszinte szívvel akarjuk Jézussal mondani: „Uram,
bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek!” Ámen.
*
A gondolat a szellem élete.
„NE VÍGY MINKET A KÍSÉRTÉSBE.” (**)
Óh Istenem, légy velünk a gyengeség pillanataiban; segíts a rossz
sugallatokat leküzdenünk! Adj erőt, hogy a kísértő szellemeknek
ellenállhassunk, akik folyton körülvesznek minket. Add, hogy e szegény
eltévelyedettek sugalmazásai meg ne tántorítsanak; adj ellenálló erőt, s
védj meg, óh Uram, a kísértés csábításai ellen! De nem csupán a
megtévedt szellemek a mi kísértőink, hanem a földi emberek és az élet
körülményei is: mindenben rejlik kísértés, amelynek ellene kell állanunk.
Némelyekre a gazdagság, másokra a szépség, vagy a dicsőség, az ész, a
tehetség képezi a legveszedelmesebb kísértést.
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Vigyázzunk és imádkozzunk! Jó Istenem, adj erőt, hogy
ellenállhassak a kísértésnek, bármely alakban közeledjék is felém. Vedd
tekintetbe gyengeségemet, és ne vígy a kísértésbe, óh Uram! Ámen.
*
Szellem és gondolat egyet képez.
„SZABADÍTS MEG A GONOSZTÓL.” (**)
Csak az a gonosz, ami a lelkünknek árt. Ettől a gonosztól, vagyis
minden bűntől szabadíts meg minket, óh Istenünk! A megpróbáltatásokat
és betegségeket türelemmel akarjuk viselni, csak a lelkünk kárt ne
szenvedjen, csak a lelkünk maradjon tiszta és jó. Lelkünket szabadítsd
meg a gonosztól, jó Atyánk! Ámen.
*
A gondolat halhatatlan, mint a szellem, amely azt létrehozta.
ÜDV AZ IMÁBAN(**)
Szállj föl Istenhez, én lelkem, és keress erőt, vigaszt és enyhülést
Nála, a Te jóságos Atyádnál. Bontakozzál ki a földi bilincsekből, rázd le
magadról, ami földi és romlott, feledd el minden búdat és bánatodat, és
merülj el Isten szemléletében. Fogadd be kegyesen lelkemet, jó Atyám, s
ne küldj el vigasz nélkül. Adj erőt, hogy híven és jól teljesítsem földi
feladataimat! Az ima Hozzád vezet, jó Atyám, óh áldj meg, és én újult
erővel látok mindennapi teendőimhez. Ámen.
*
Amilyen sokféle a szellem, olyan sokféle a gondolat.
ÜDV ISTENBEN(**)
Hatalmas, örök Isten! Hallgasd meg könyörgésemet és az én kiáltásom
jusson Elédbe! Lelkem nyitva áll Előtted, Te tudod legjobban, mire van
szükségem, óh Uram, jöjj az én segítségemre, küldd el hozzám a
vigasztalás angyalát és vezess kegyesen Magadhoz, ha mégoly nehéz és
tövises is az út! A Te szereteted erőt ad nekem. Nem tépelődöm és nem
ingadozom, Benned bízom teljes erőmből. Te pedig, óh Uram, tekints az
én szorongó szívembe, és tégy velem a Te akaratod szerint! Ámen.
*
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A gondolat a szellem, az érzés a lélek.
VEZETÉSÉRT(**)
Óh Atyám, gyakorolj kegyelmet igazság helyett, ne tekintsd bűneimet,
és légy könyörületes. Ki állhatna meg Előtted, óh Istenem, ha nem volnál
csupa jóság és szeretet?! Százszor is vétkezünk egy nap, és Te százszor
megkegyelmezel. Óh, örök forrása a megbocsátó szeretetnek, légy
kegyes hozzánk, légy segítségünkre a nehéz megpróbáltatás óráiban a Te
szent Fiadért, a Jézus Krisztusért, aki legyőzte a gonoszt és kiirtja a bűnt.
Ámen.
*
Megismerés és szeretet: ez legyen legfőbb gondotok.
KEGYELEMÉRT(**)
Édes Istenünk, világosítsd meg elménket, hogy megismerjük a Te
akaratodat, és adj erőt, hogy azt híven teljesítsük. Engedd, hogy akként
végezzünk el mindent, ahogy Te akarod, ahogy azt is a Te bölcsességed
és igazságosságod kívánja tőlünk. Meg akarom fontolni minden
cselekedetemet, hogy mindenekkel dicsőséget szerezzek szent
Nevednek, óh Istenem. Saját vágyaimat teljesen alá akarom rendelni a Te
akaratodnak és a Te törvényeidnek; háttérbe szorítom a vágyaimat és
anyagi érdekeimet, és csupán a jövendő élet örökké tartó boldogságára
és a Te dicsőítésedre akarok gondolni. Ámen.
*
A férfié a gondolat, a nőé az érzelem.
SEGEDELEMÉRT(**)
Mindenható, jóságos Istenünk, könyörülj meg az emberek
szenvedésein; küldj erőt és üdülést mindazoknak, akik betegségben
sínylődnek. Jó Istenünk, adj pihenést és álmot az álmatlanoknak, hogy
legalább pár órára szabaduljanak kínjaiktól. Derítsen világosságot a Te
erőd és szereteted azokban, akiknek lelkük beteg és elborult. Mindenek
Atyja, jusson el Hozzád a szükségben és veszélyben lévő emberiség
jajszava, fájdalom és segélykiáltása. Azoknak pedig, akiknek
megpróbáltatásul rendelted, hogy viseljék a keresztet, óh adj erős hitet,
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bátorságot és bizalmat, amíg megszerzik maguknak a diadal koszorúját.
Ámen.
*
A gondolat teremtő, az érzelem elfogadó.
A SZENVEDŐ EMBERISÉGÉRT(**)
Nagy Isten, Ura a Földnek, minden csillagnak és minden
teremtménynek! Légy irgalmas azok iránt az emberek iránt, akiket most
veszély és halál fenyeget! Óh küldd el, örök szeretet nagy Istene, segítő
angyalaidat azokhoz, akik most kinn a tengeren, vagy bárhol a halállal
küszködnek! Légy segítőjük halálfélelmükben. Csendesítsd le a viharzó
tengert, mentsd meg a szorongatottakat, a haldoklóknak pedig adj
bátorságot. Nyomd homlokukra szelíden és jóságosan szereteted
békecsókját. Hallgasd meg, Atyám, kérésemet. Küldj segítséget
mindazoknak, akik életveszélyben vannak. Engedd, hogy ima nélkül
senki el ne hagyja a Földet. Ámen.
*
Gondolat és érzelem elválaszthatatlanok.
IMA A MEGPRÓBÁLTATÁSBAN LEVŐKÉRT(**)
Jó Istenünk, mindazokért imádkozunk, akikre nehéz megpróbáltatás
vár. Add, hogy a nehéz időket szilárd hittel viseljék el, és a Te
akaratodban, megnyugodva, lelki hasznukra fordítsák. Bármit küldesz
reánk, Te tudod Istenünk, miért teszed, és a látogatás előtt megméred
erőnket, óh Istenem, ne hagyd el a megpróbáltakat; adj nekik hitet,
megadást, türelmet, akaraterőt és bátorságot! Légy jóságos atyja a küzdő
emberiségnek! Ámen.
*
A könnyeket néma panaszként a lélek sírja.
SZENTLÉLEKÉRT(**)
Végtelen jóságú, örök Isten! Szentlelked adományaiért könyörgünk
Hozzád; add, hogy felismerjük ezeket az adományokat. Óh Istenem, Te,
ki a jövendölés, a szellemi látás, az írás, a tanítás és a gyógyítás
adományait ajándékoztad az embereknek, add, hogy fölismerjük,

54
megértsük és magunkhoz vonzzuk ezeket az adományokat! Adj az
ekképp megajándékozottaknak erőt, hogy bátran küzdjenek a hitetlenség
ellen, hogy a támadókat és az ellenségeket legyőzve, majdan mint a szent
ügynek diadalmas harcosai álljanak Előtted. Óh Istenünk, engedd, hogy
a Te örök szereteted forrásából olthassuk lelkünk szomjúságát, és ne
engedd e forrást kiapadni! Engedj a Te igazságod világosságában és a Te
hatalmad oltalma és védelme alatt állanunk, és ne engedd a szent ügyért
való igazságos harc tüzét lelkünkben kialudni, hanem add, hogy az
örökké éljen és világítson az eltévelyedetteknek. Óh Uram, ne vond meg
tőlünk segedelmedet, hisz anélkül nem vagyunk képesek semmire!
Ámen.
*
Jaj annak, aki az ártatlan nő könnyeinek okozója! Tüzes parázsként
hullnak azok majd az ő fejére.
BÉKÉÉRT(**)
Jóságos Istenem, küldd a Te békességedet az én lelkembe, hogy ott
lakozzék, és Tebenned örvendjen az én lelkem. El akarom fordítani
szemeimet mindenről, ami rossz és romlott, de meg akarom látni
mindazt, ami jó és Istennek tetsző, és mindazt, ami Tőled származik,
örülni akarok a Nap sugarainak, a virágoknak és a jó embereknek.
Legyen tőlem távol a gonosz és a sötétség árnya, űzze el azt tőlem a
lelkemben lakozó isteni béke. Erősödjél, én lelkem, Isten műveinek és
annak szemléletében, miként dicsőíti Őt, és hálálkodik Neki, a
Teremtőnek minden, ami jó. Isteni béke, szállj az én szívembe! Ajkaim,
dicsőítsétek az Urat, adjatok hálát Neki, a minden jó, szép és nemes
teremtőjének! Ámen.
*
Jaj a gyermeknek, aki rosszaságával édesanyjának bánatot okoz!
GYÁMOLÍTÁSÉRT(**)
Édes Istenünk, lépten-nyomon kérelemmel fordulunk Hozzád, és
panaszoljuk Neked keserveinket, és Te, mint a mi jóságos Atyánk,
mindenkor meghallgatsz minket, miközben Hozzád fohászkodunk.
Neked panaszkodunk és Téged kérünk, megkönnyebbül a lelkünk, és
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enyhe vigasz, a Te szeretetednek egy sugara költözik belé. Óh édes
Istenünk, töltsd lelkünkbe vigasztaló balzsamodat! Rendíthetetlenül
hiszem, hogy Te, mindenütt jelenlevő Isten, velem vagy és ismered
minden bajomat és óhajtásomat. Azért óh Uram, megvigasztalódva
várom segedelmedet. Ámen.
*
Jaj annak, aki oka a fájdalom, kétségbeesés és a nyomor könnyeinek:
jobb lett volna annak nem születnie!
ISTEN TÜRELME(**)
Légy velünk, jó Atyánk mindvégig; légy vélünk a búban és bánatban,
légy velünk, ha nehéz napok következnek reánk. Ne hagyj el, óh Urunk!
Ne engedd, hogy a szerencsében kicsapongókká vagy önzőkké váljunk,
a nehéz napokban pedig adj erőt, türelmet és kitartást mindvégig. Ámen.
*
Jaj annak, aki az özvegyek és árvák könnyeinek okozója.
MINDEN NAPRA(**)
Édes Jézusunk, adj nekünk az emberiség iránti mérhetetlen
szeretetedből, a bűnösök iránti végtelen szelídségedből és elnézésedből
és mennyei türelmedből, amellyel a szenvedéseket viselted;
megingathatatlan hitedből, mellyel küzdöttél és győztél, nagy Megváltó!
Te vagy a mi magasztos példánk, oltalmunk és védelmünk. Úr Jézus
Krisztus! A Te nyomdokaidon kívánunk haladni, Benned hinni és
tanítványaid lenni. Óh Jézusunk, hallgass meg minket, és fogadj be
szeretetedbe és kegyelmedbe! Ámen.
*
Az a vesztes, aki másnak fájdalmat okoz, és nem az, akit megbántott.
FOHÁSZ(**)
Édes Istenünk, mindennap közelebb jutunk ahhoz, amit az emberek
végnek neveznek, holott az a valóságban csak kezdete a túlvilági létnek.
Kérünk Téged, jóságos Istenünk, adj nekünk teljes öntudatot és erős hitet
a halál órájában. Elhomályosuló szemünknek add a szellemi látás fényes
világosságát; engedd, hogy emberi testünkből szeretettel és hittel eltelve
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siessünk Feléd, jó Atyánk! Légy velünk halálküzdelmünk utolsó
órájában, örömmel akarjuk elhagyni mindazt, ami földi, hogy az
örökkévaló felé siessünk. Engedd, hogy halálunk órája legyen a mi
legboldogabb óránk, a béke és megváltás órája. Ámen.
*
Ujjongj örömödben, ha másoknak boldogságot szerezhettél.
MEGADÁS(**)
Szent legyen előttünk a fájdalom, melyet Te küldesz nekünk, óh
Istenünk; áldott legyen a kereszt és minden fájdalom, melyet nem
magunk okoztunk magunknak, hanem Te küldesz megpróbáltatásunkra
és lelkünk nemesítésére; türelemmel és megadással akarjuk azokat
elviselni. Te tudod, jó Istenünk, mikor kell megpróbáltatnunk, Te tudod,
mi szolgál javunkra. Bízni akarunk bölcsességedben, és nem kérdezzük:
miért, mi célból, meddig? Tiéd minden hatalom, Istenünk. Benned
akarunk megnyugodni. Te adtad, Te vetted el, áldott legyen a Te neved!
Ámen.
*
Másokat boldogítani, önmagunkról megfeledkezni, Istennek tetsző
dolog.
VILÁGOSSÁGÉRT(**)
Isten világossága és fényessége, ragyogj felénk, áraszd el fáradt
szellemünket; óh jöjj, világosíts és erősíts minket! Űzd el a kétség éjjelét,
a hitetlenség és a kishitűség kínját, gyötrelmét; add, hogy Istenben
erőseknek érezzük magunkat. Ha a kétség köde környékezi lelkünket,
oszlassa el azt a Te világosságod, óh Uram, és ha a hitetlenség
vigasztalansága akarja elfogni a lelkünket, űzze el azt a Te igéid igazsága.
Változtasd át az éjt nappallá, a sötétséget világossággá, a gyengét erőssé,
mert a Te kegyelmed, óh Isten, mindenható. Ámen.
*
Az Isten országa: szeretet, igazság és jóság.
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PANASZ(**)
Ismét Hozzád jövök, jó Atyám, panaszaimmal. Te ismered az én
gondjaimat, ha nem is mondom el. A mi drága Üdvözítőnk tanított
imádkozni, hisz Ő Maga is sokszor fordult Hozzád imáiban. Ezért akarok
én is Hozzád imádkozni és szeretetedet segítségül hívni. Uram, tekints
kegyelmesen gyermekedre, az én bajaimra és gondjaimra. Gyógyíts és
segíts a Te szent akaratod szerint. Ámen.
*
Akik felebaráti szeretetet gyakorolnak, azokban Isten országa lakozik.
SEGÉLYKIÁLTÁS(**)
Jóságos Istenünk, könyörülj meg mindazokon, akik e percben bűnt
akarnak elkövetni! Küldd el jó angyalaidat, hogy a gyilkos kezét
megragadják; küldd el azokhoz, akik idegen jószághoz akarnak nyúlni,
hogy szándékukat megváltoztassák. Hallgattasd el a káromlókat és
hazugokat, némítsd el a hamisság hangját! Óh gyakorolj szüntelenül
kegyelmet és szeretetet jóságos Isten! Engedd a Te jó és tiszta szellemeid
seregeit a gonoszsággal és bűnnel szembeszállni, hogy azokat
megakadályozzák. Engedd, hogy az eltévelyedett megtértté, a tisztátalan
tisztává, a gonosz jóvá váljék. Könyörülj meg Földünkön és annak
népein, óh Istenem, és légy hozzánk kegyelmes! Ámen.
*
Nagyon sokan voltak már előtted, és nagyon sokan jönnek még
utánad, óh ember; miért képzeled hát magadat olyan nagynak és
hatalmasnak?!
JÓBARÁT HALÁLAKOR(**)
Jó Istenem! Egy testvérünk levetkőzve porhüvelyét elhagyta a Földet,
és a szellemek örök honába költözött. Óh Istenem, légy kegyes és
irgalmas a szellemi újszülött iránt, vedd fel őt a Te szereteted
birodalmába, vezesd, üdítsd és erősítsd a szellemvilág újszülöttét jóságod
által! Ne hagyd őt elveszni, s légy hozzá kegyes, és a Te Fiadnak, a Jézus
Krisztusnak érdemeiért bocsásd meg az ő bűneit csupán jó cselekedeteit
tekintve. Óh Istenem, Te végtelen igazságos, de végtelen könyörülő is
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vagy, és másképpen ítélsz, mint az emberek. Forró imánkban a Te
kegyelmedbe ajánljuk elköltözött testvérünket. Ámen.
*
Az egyes ember annyi a végtelenben, mint egy másodperc az
örökkévalóságban.
A HALÁLBAN(**)
Végtelen jóságú Istenem! Mily magasztos lesz a pillanat, amikor úgy
szólasz hozzám, mint Jézus szólt a kereszten függő latorhoz. „Még ma
velem leszesz a Paradicsomban.” Óh Istenem, mily boldog lesz az az óra,
amikor hívni fogsz, és én elhagyva a Földet, országodba siethetek. - Az
legyen vigaszom, és az erősítsen engem a földi élet szenvedése között,
hogy ez az óra biztosan eljön, hogy Te, jó Atyám, Magadhoz szólítod
egykor a Te gyermekedet. Azért ha az élet küzdelmei és megpróbáltatásai
reám nehezednek, ha betegség és csüggetegség gyötör, ha igaztalan
bántalom ér, ha egyedül és elhagyatva érzem magamat: akkor - én
Jézusom - hogy belőlük új erőt és vigaszt merítsek, eszembe idézem e
szavaidat: „Még ma velem leszesz a Paradicsomban.” Ámen.
*
Szerezd meg a halhatatlanságot jósággal és szeretettel: ezek többet
érnek, mint a hősök dicsősége.
BÁNATBAN(**)
„Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem!” Így sóhajtott fel
Krisztus a keresztfán. Tehát Ő, a nagy és tiszta, szorongattatást érzett
lelkében, és Istenhez, az Atyához fohászkodott. Hogyne éreznénk hát mi,
földi emberek, gyakran aggodalmat az élet szenvedései között?! Mi is így
fohászkodunk Hozzád aggodalmainkban: „Én Istenem, én Istenem, miért
hagytál el engem!” Te, jó Atyánk, hallod szorongó lelkünk
fohászkodását, és mellettünk vagy a szükség óráiban, hogy segíts rajtunk;
csupán a gyenge hiszi magát végképp elhagyatva. Lelkem erős hite
minden szenvedésen át fölemel engem Hozzád, és tudom, hogy amikor
hiszünk a Te segítségedben, akkor az velünk és bennünk van. Óh hallgasd
meg, édes jó Istenem, minden ember és lélek kiáltását, kik
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szorongattatásukban így sóhajtanak Hozzád: „Én Istenem, én Istenem,
miért hagytál el engem!” Siess segítségükre, óh Uram! Ámen.
*
Aki mások kárán lesz naggyá az emberek előtt, az Isten előtt
büntetésre méltóvá lesz.
„ATYÁM, BOCSÁSS MEG NEKIK...” (**)
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.”
Ekként akarok én is az Üdvözítővel szólani, ha bántalom ér, mert így
szólott, ekképp imádkozott a kereszten kínzóiért Ő, a tiszta, a szeplőtelen.
Így akarok én is imádkozni azokért, kik megbántottak: Édes jó Istenem,
ne nézd igazságtalanságukat, légy irántuk kegyes. A rajtam elkövetett
bántalmuk rám nézve bizonyára igen hasznosak; üdvömre szolgálnak
azok, és megtörik büszkeségemet, lelkem semmi esetre sem szenved kárt
általuk, óh Uram, ki minden embert ismersz, változtasd meg ellenségeim
szívét! Szívem egész bensőségével imádkozom értük, mint egykoron
Jézus imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit
cselekszenek.” Ámen.
*
Akiről a szegények és szenvedők hálaimájukban megemlékeznek, az
Isten gyermeke.
„SZOMJÚHOZOM.” (**)
„Szomjúhozom!” Így szólt Jézus a keresztfán. Édes Istenünk, mi is
szomjúhozzuk a Te szeretetedet és vigaszodat, hiszen mi lenne belőlünk
ezek nélkül?! Olyanok lennénk mi, eltévelyedett szegény bűnösök, mint
az elszáradt virágok, és az élettelen föld. Hiszen a Te szereteted és
kegyelmed az, ami fenntart mindent! Te kiárasztod azokat a jókra és
gonoszokra, hű és hűtlen gyermekeidre, boldogokra és boldogtalanokra
egyaránt. A gonosznak azért adod a Te kegyelmedet és szeretetedet, hogy
megtérjen és éljen; a jónak pedig annál többet és többet adsz, minél
inkább eggyé lesz Veled. Óh Istenem, szomjúhozom a Te világosságodat,
a Te igéidet! Óh Uram! Üdítsd föl az én lelkemet! Imádattal borulok le
Előtted, és kiáltok Hozzád: „Uram, szomjúhozom!” Jöjj és adj üdülést
szellememnek a Te kegyelmed által! Ámen.
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*
Ahogy a fák minden évben újra levelet hajtanak, úgy újítsd meg te is,
ember, hanyatló reményedet.
„ATYÁM, A TE KEZEIDBE....” (**)
„Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet életemben és halálomban” így akarok Hozzád szólni minden napon. Ebben és a túlvilági életben a
tiéd akarok lenni, jó Atyám. Nem félek hívó szavadtól, mert egészen
Neked szentelem magamat, és kész vagyok az indulásra, Mindenható,
amikor szólítasz. Te, jó Atyám, megőrzöd a Te gyermekedet. Ha Benned
nyugszik az én lelkem, akkor semmi baj, semmi kár nem érheti, mert Te
mindenható vagy. Hittel és bizalommal telve ismétlem életem minden
napján: „Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet!” Ámen.
*
Nézd a világot és a természetet, milyen változatlan és te, nyomorult
ember, te akarsz szembeszállni az örökkévaló törvényekkel?!
„BETELJESEDETT!” (**)
„Beteljesedett!” Bárcsak mi is így szólhatnánk egykoron Jézussal:
„Beteljesedett, feladatunkat elvégeztük!” Hosszú szenvedések után így
kiáltott fel a mi Megváltónk: „Beteljesedett.” Így akarok én is
fohászkodni, édes jó Istenem, ha szenvedéseket és megpróbáltatásokat
küldesz reám. Türelemmel akarok mindent elviselni, harcolni és küzdeni,
hogy végre elmondhassam én is: „Beteljesedett!” Mint végcél, egész
életemen át ezek a szavak lebegjenek szemeim előtt. Ha mégoly nehéz
lenne is földi életem, ne vedd el azt addig tőlem, édes jó Istenem, míg be
nem teljesedik rajtam mindaz, aminek be kell teljesednie, míg csak
Általad kitűzött célomhoz el nem érve, örömmel kiállhatom: „Én
Istenem, beteljesedett!” Ámen.
*
A halál élet és átváltozás.
ESTI IMA(**)
Az est elérkezett, felragyognak a csillagok, nyugalomra tér minden.
A madarak elnémulnak, és az emberek álomban keresnek üdülést. Ismét
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letűnt egy földi nap. Minden lépéssel közelebb jutok a földi testemtől
való megszabaduláshoz. Minden nap távolodom a Földtől és közeledem
a szellemi élethez. Vajon esténként gondolok-e arra, hogy cselekedteme jót e napon, Istenre gondolva munkálkodtam-e, javultam-e, vagy csak
éppen eltöltöttem a napot egyetlen komoly gondolat nélkül?! Mindennap
föl akarom tenni magamban e kérdéseket. Mielőtt ma álomra hajtanám
fejemet, Hozzád fohászkodom, jó Istenem, és esedezem bocsánatodért,
ha valamivel megbántottalak. Légy irántam kegyes és irgalmas, és adj
nekem erőt, hogy úgy éljek, hogy bármely percben kész lehessek levetni
földi testemet, és számot adni földi életemről. Ámen.
*
A Földön való születés búcsú a szellemi élettől.
ISTENHEZ(**)
Örök Isten! Nem akarok elszakadni Tőled, Veled akarok lenni és
Neked szolgálni örökké. Nem akarom a világot és csalárdságait követni.
Se az élvhajhászat, se a világ szeretete, se a becsvágy el ne válasszanak
Tőled! Te légy mindig az első az én szívemben. Csak azért akarok élni,
hogy tetszésedre legyek. Fogadj szeretetedbe, óh Istenem! Ámen.
*
A halál a szellem feltámadása saját hazájában.
TERMÉKENY IDŐÉRT(**)
Mindenható, jóságos Istenünk, kérünk Téged, küldj jó és termékeny
időt a földre, hogy örömük leljék az embereknek virágban és
gyümölcsben. Óh Uram, áldd meg a földművelőnek fáradságos
munkáját, adj tenyészetet a föld termékeinek, és kenyeret az éhezőknek.
Szeretetnek Atyja, engedd, hogy melegen és éltetőn süssön a Nap a
Földre, hogy tenyészetnek induljon minden. Jóságos Teremtőnk,
csendesítsd le a tomboló viharokat, amelyek letépik a virágokat. Engedd,
hogy béke és nyugalom uralkodjék a természetben, hogy örülhessen az
életnek minden, ami abban van. Fékezd meg, óh Uram, a fergeteget, hogy
kárt ne tegyen, hanem csak tisztítson és áldást hozó legyen. Szeretett
Atyánk, tekints kegyesen e kicsiny Földre, és küldj nekünk termékeny
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időt, hogy örömteljes szívvel adjon hálát minden ember Neked, minden
jó adományozójának. Ámen.
*
A szellem tulajdonságai az emberi testen átsugároznak.
MUNKA(**)
Nem könnyű a mennyekbe jutni, de a Te segedelmeddel, jó Atyánk,
elérhetjük azt. De hogy ezt elérhesse, az embernek meg kell öldökölnie
önmagában minden rosszat, le kell vetkőznie mindent, ami bűnös, rossz
vagy földies; csakis így válhat Isten gyermekévé. Erős bennem az akarat
Istenem, hogy a mennyek országát megszerezzem és gyermekeddé
legyek; segíts meg, hatalmas Teremtőm! Le akarom győzni önmagamat;
magamról megfeledkezve felebarátaimért akarok élni, és szeretetedet
folyton szemem előtt tartva törekszem a Te útjaidon járni. Add áldásodat
reám, jó Atyám! Ámen.
*
Olyan a szeretet, mint a fölkelő Nap: életet áraszt.
ÁLLHATATOSSÁG(**)
Édes Istenem, ne engedd, hogy bármikor is ingadozzam a Te
segedelmedbe vetett hitemben. Légy velem, szegény teremtményeddel,
hogy kishitűvé ne váljak. Balsorsban bizonyíthatjuk be hitünk erejét,
azért minden homályon át a Te világosságod felé törekszem és bízva
emelem föl Hozzád tekintetemet, óh Istenem. Te nem töröd le az
ingadozó nádszálat sem, s így nem hagyod el a Te gyönge gyermekedet
sem. Ebben az erős hitben kezdem meg és fejezem be életemnek minden
napját. Ámen.
*
A szeretet az élet napja, óh, bár ez a nap örökké ragyogna bennünk!
A VILÁG(**)
Mindenható Isten! Nem félek a világ üldözésétől, az emberek
csúfolódásaitól, a tudósok gúnyjától. Nem félek a veszélyektől, a
kísértésektől, a haláltól, mert Te vagy védelmem, őrizőm, hatalmas
Istenem. Bármennyi baj és szenvedés zúduljon is rám: én szilárdan állok
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Istenbe vetett hitemmel; nincs hatalom, amely elszakíthatna Tőle! Hitem
szilárd, mint a vas és acél! Minden támadásban Isten az én védelmem és
oltalmam! Ámen.
*
A szeretet túléli a halált és a szellemmel együtt támad fel.
BÁTORSÁG(**)
Mindenható Isten! Nem félek a világ gúnyjától és mosolyától, én
Hozzád akarok ragaszkodni Istenem! Dicsérni és dicsőíteni akarlak
Téged és az egész világ előtt magasztalni a Te szent Nevedet. Hiszek
Tebenned, nagy Isten! Soha ne férjen kétely az én lelkemhez! Hiszem,
hogy Te Mindenható, örökké voltál és leszel, hogy Te vagy teremtője a
nagy mindenségnek és atyja minden teremtménynek. Szükségben és
nyomorban, midőn egészen elfog a fájdalom, és nehéz gond nyomja
lelkemet, kettőzött erővel akarok imádkozni Hozzád, óh Istenem;
olyankor erősítsd meg különösen az én hitemet. Nem akarok kételkedni
és ingadozni, hanem erősen ragaszkodni Hozzád, én Istenem! Ámen.
*
Ami örökké változatlan marad: az az Igazság.
IRGALMASSAGÉRT(**)
Irgalmas Isten, adj nekünk töredelmes szívet, amely legyőzze a
gonoszt, és amelynek az nem árthat többé! Adj nekünk jósággal és
szelídséggel telt szívet, amelynek nem fáj a megbántás és megalázás. Adj
nekünk könyörülettel telt szívet, amely mindenkor szeretettel megbocsát,
örömest segít a szükségben levőkön és soha nem csügged el. Jóságos
Istenem, adj nekünk imádattól áthatott szívet, mely mindig hűen és forrón
dobogjon Feléd! Ámen.
*
Az igaznak gondolata Isten és mindig csak Isten.
TÜRELEMÉRT(**)
Örök, mindenható Isten! Küldd el hozzánk a türelem angyalát, hogy ő
vezessen át minket az élet minden megpróbáltatásán. Türelmes akarok
lenni, édes jó Istenem, és békével várni és fogadni a Te rendeléseidet.
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Nem akarok a Te rendeléseidbe beleavatkozni és meggondolatlanul elébe
vágni a Te isteni elhatározásaidnak, s türelmetlenségemmel elzárni
magam előtt a Hozzád vezető utat. Óh Uram, sokszor oly nehéz az élet,
de Te mindig tudod, mi nyomja szívemet; adj erőt, hogy mindent
akaratod szerint viseljek el. Nem akarok panaszkodni és zúgolódni,
csendes megadással várok, bármiként intézed sorsomat. Ámen.
*
Elvész az, aki nem tartja szem előtt az örök, nagy célt.
BIZALOM ISTENBEN(**)
Ne tépelődjél, ne ingadozzál, én lelkem! Higgy Istenben, Ő szívedbe
lát, mindeneket tud és megsegít. Szilárdan és megingathatatlanul akarok
Benned hinni, nagy Isten! Szüntelenül Hozzád fohászkodom, és Te
meghallgatsz engem. Megadással és Beléd helyezett bizalommal akarom
elviselni az élet megpróbáltatásait, tudva, hogy azok mind az én lelkem
tisztítására szolgáló igazságos bűnhődések. Óh Istenem, hálás akarok
lenni mindenért, amit küldesz. Teljesen Reád bízom sorsomat, és bátran
haladok utamon, mert hisz a Te atyai szereteted őrködik fölöttem. Ámen.
*
Javulni, tökéletesedni, Isten felé haladni: ez legyen életünk és
törekvésünk célja.
ISTEN JÓSÁGA(**)
Végtelen jóságú Atyám! Hálát adok neked a világító és melegítő
Napért, a virágokért, a csillagokért, a természet minden szépségéért, óh
Istenem, mily hálás vagyok, hogy nekem lelket, értelmet, érzést és
érzékeket adtál, hogy mindezeket lássam, élvezzem és csodáljam.
Végtelen hálával mondok köszönetet azért, hogy érző szívvel
ajándékoztál meg, amelyen át az öröm és szenvedés eljut hozzám és
amellyel szeretetet tudok nyújtani. Végtelen hálát adok Neked, Istenem,
hogy lelkiismeretet adtál, amely megkülönbözteti a jót a rossztól, óh mily
bőségesen láttál el engem adományaiddal. Hála Néked, Uram. És én
háládatlan elégedetlenséggel kívánok mást is! Óh, bocsáss meg nőként,
tökéletlen gyermekednek. Hálatelten fogadom ezeket az adományaidat
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és a Te dicsőségedre, felebarátaim javára és tökéletesítésemre akarom
fordítani. Ámen.
*
Ember, minden erődből arra törekedjél, hogy lelked soha kárt ne
szenvedjen
ISTEN OLTALMA(**)
Jó Istenem, ismét a Te védelmedért és oltalmadért könyörgök. Légy
velem életutamon, erősíts, ha kísértésnek vagyok kitéve, adj erőt, hogy
visszautasítsam a rosszat, és magamhoz vonzzam a jót. Állandó harcban
állunk önmagunkkal és mily szívesen mentegetjük gyarlóságainkat és
hibáinkat! Szigorú akarok lenni önmagam iránt és gondosan őrködni
önmagam fölött. Óh Istenem, világosítsd meg értelmemet, hogy
belássam hibáimat, és segíts azok leküzdésében! Ámen.
*
Óh én lelkem, hagyd el a panaszt. Tekints Isten mennyei ajándékaira
és örvendj Istenben.
ISTEN EGYEDÜL! (**)
Mit törődöm én az egész világgal, ha Te velem vagy, jó Atyám! Nem
akarok sem világi örömök vagy kitüntetések, sem az emberek dicsérete
után törekedni. Minden örömömet Benned akarom feltalálni, mindenható
Istenem! A Te szeretetedet és tetszésedet szeretném kiérdemelni.
Egyedül Neked kívánok tetszeni, hiszen a világ dicsérete múlandó és
értéktelen. Magad mondtad, Uram, Jézus Krisztusom, hogy senki két
úrnak nem szolgálhat, választanunk kell tehát Isten és a világ között. Én
Neked akarok szolgálni, óh Istenem, és Teáltalad a világnak, vagyis
felebarátaimnak, a szeretet cselekedeteit gyakorolva. Légy velem, óh
Atyám! Ámen.
*
A hit üdvösebb, mint a tudás.
VIRÁGVASÁRNAP; Máté 21:9(**)
„Hozsánna Dávid Fiának!” Így kiáltozott Feléd a zsidó nép, eltelve
áhítattal és csodálattal, Úr Jézus Krisztus! Én is így kiáltok Hozzád egész
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lelkemből, most és mindenkoron! Dicséret és hála legyen Neked, Uram
Jézusom, Istennek Fia!
De ha ma együtt ünneplem Jeruzsálembe való dicsőséges
bevonulásodat, veled akarom érezni a következő napok szenvedéseit is.
Óh Urunk, hányszor kiálltunk hozsannát Feléd, és amellett bűneinkkel
mégis megbántunk Téged. Nagyon gyakran csak ajkunkon hordjuk e
szót, de nem a szívünkben. Engedd, óh Istenem, hogy egészen át legyek
hatva a hálától és dicsőítésedtől. Neked legyen szentelve minden
gondolatom, szavam, cselekedetem, egész életem, és Neked, Megváltó
Jézus Krisztusom, aki az Úr nevében jöttél. Hozsanna! Ámen.
*
Minden emberi tudás tökéletlen.
NAGYHÉTFŐ; Máté 21:22(**)
„És valamit kérendetek könyörgéstekben, ha hienditek, elveszitek.”
E szavaidat mélyen szívembe akarom vésni, édes Jézusom. Azt
mondod: „ha hienditek.” Én tehát hinni akarok Benned és
mindenhatóságodban, és úgy imádkozni Hozzád. Bizalommal fordulok
Hozzád, tudva, hogy tiéd minden hatalom, óh Uram, légy irántam elnéző,
ha kicsinyes és emberi kérésekkel ostromollak, ha mindennapi bajaimat
is elpanaszolom Neked. Hinni és nyugodtan akarom várni, miként
rendelkezel velem; bízom abban, hogy gondod van reám, és nem
kételkedem, mert Magad mondottad a te Fiad, a Jézus Krisztus által: „És
valamit kérendetek könyörgéstekben, ha hienditek, elveszitek.” Ámen.
*
A hit Isten ereje.
NAGYKEDD; Máté 22:37(**)
„Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes elmédből és
minden erődből.”
Az Úr Jézus hagyta reánk e szavakat, mint az első és legfőbb törvényt.
Édes Istenünk, híven meg akarjuk őrizni e szavakat szívünkben,
elménkben és lelkünkben. Óh Istenem, hát még emlékeztetni és
figyelmeztetni kell minket arra, hogy Téged, a mi végtelen jóságú
Atyánkat és Teremtőnket szeressünk! Neked akarok szolgálni, Neked
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akarom szentelni életemet! Sohasem akarok megfeledkezni arról, hogy
Te mindenütt jelen vagy. Bármi következzék is reám, legyen az bármily
súlyos, maradjon szilárd az én Irántad való szeretetem, ne inogjon meg,
hanem győzedelmeskedjék élet és halál fölött. Ne engedd Istenem, hogy
szeretetemet haszontalanságokra pazaroljam, vagy hogy múlandó javak
után vágyakozzam. Téged akarlak szeretni mindenekfölött, akiben
öröktől fogva él minden, és élni fog mindörökké. Ámen.
*
Sajnáljátok a gyengét, aki magát erősnek és a hitet szégyennek tartja.
NAGYSZERDA; Máté 22:39(**)
„Szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.”
Add, édes Istenem, hogy e parancsolatodat soha szem elől ne
tévesszem, hogy szívemben éljen, és a felebaráti szeretet cselekedeteiben
nyilvánuljon. Krisztus tudta, mennyire szereti minden ember önmagát,
azért mondta: „szeresd felebarátodat, mint tenmagadat.” Édes Jézusunk!
Te Magad mutattad meg nekünk az emberszeretetnek legmagasztosabb
példáját, mert jobban szeretted az emberiséget, mint Tenmagadat. A Te
dicső példád világítson folyton előttünk. Magunkról megfeledkezve
felebarátainkat akarjuk szeretni és nekik szolgálni; jót akarunk tenni
azokkal, kik minket megbántottak, s nem csupán azokhoz jók lenni,
akiket szeretünk. Sőt szeretni akarjuk azokat is, akik minket gyűlölnek.
Uram, Jézusom, adj a Te mindent felülmúló hatalmas szeretetedből, hadd
árassza el az lelkünket és szívünket, hogy tudjunk szeretni akkor is,
amikor az nehezünkre esik, hogy ekként szívünket minden rossz
hajlamtól és indulattól tisztán megőrizhessük. Add, hogy szeretetünk
helytelen, vagy tisztátalan ne legyen soha, hanem azt, mint Istentől
szívünkbe helyezett legszentebb, legdrágább égi kincset tisztán és
szeplőtlenül megőrizzük, úgy, mint a mennyben az angyalok. Ámen.
*
Olyan ember sohasem volt, ki életében legalább egyszer ne imádkozott
volna.
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NAGYCSÜTÖRTÖK; Máté 26:28(**)
„Az én vérem az új szövetségnek vére, mely sokakért kiontatik a
bűnök bocsánatára.”
Megváltóm! Teljes lelkemből akarom ma Veled megünnepelni a szent
vacsorát. Lélekben Hozzád járulok, és kérlek, engedj részesülnöm
magasztos áldozatod érdemeiben. Bűneinktől való megszabadításunkért
szenvedtél, édes Jézusom, óh ne hagyd ezt elfelednem soha! Mintha csak
látnálak tanítványaid között, amint nyújtod nekik a kenyeret és a bort; ez
a Te tested, ez a Te véred, mely érettünk adatik és kiontatik. Az
úrvacsorát a Te emlékezetedre kell megünnepelnünk, és ha hittel
cselekesszük, akkor megbocsáttatnak a mi bűneink. Jézusom, a Te
követőd és tanítványod akarok lenni. Ha kísértések környékeznek, és a
bűnbeesés veszélye fenyeget, a Te szenvedéseidet és szeretettel intő
szavaidat idézem emlékezetembe, és a Te önfeláldozásod erőt ad nekem,
hogy legyőzzek minden rosszat. Ámen.
*
Gyakran áldozatnak nevezi az ember azt, ami csak egyszerű
kötelesség.
NAGYPÉNTEK; Máté 26:39(**)
„Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazonáltal ne az
én akaratom, hanem a tiéd legyen meg.”
Ekként szóltál, Úr Jézus, az Olajfák hegyén, a szenvedések éjjelén. Te
előre láttad a bekövetkezendőket, és tudtad, mi vár Reád. Nemcsak a Te
szenvedéseidet, hanem minden ember elmúlt és eljövendő bűneinek
terhét is Magadra vetted; mindenki iránti szeretetedből áldoztad föl
Magadat, hogy az egész emberiség előtt a tántoríthatatlan hit és megadás
példája légy, hogy szereteted és alázatosságod égő szövétnek gyanánt
világítsa meg mindenki előtt az Istenhez vezető utat. Előre látva
borzasztó szenvedéseidet, szorongás fogta el lelkedet, én Megváltóm, és
kérted az Atyát, hogy múljék el Tőled a pohár, de hozzá tetted: „ne az én
akaratom, hanem a tiéd teljesedjék.” Úr Jézus, Neked, az erősek
legerősebbikének is imával kellett magadat a küzdelemhez
megerősítened. És mit teszünk mi? Megütközünk azon, ha Isten
megpróbáltatásokat küld reánk és sokkaljuk a legcsekélyebbet is. És -
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fájdalom - elfelejtünk forró és bensőséges imával Istenhez fordulni, nem
mondjuk: „Atyám, legyen meg a Te akaratod!” Komoly és mélyen
átérzett imával akarok Feléd közeledni Istenem, és kész vagyok Neked
mindent feláldozni. Megváltóm, Veled akarom mondani ma és
mindennap: „Atyám, ne az én akaratom, hanem a tiéd teljesedjék!”
Ámen.
*
Kötelességeinket felismerni és azoknak megfelelőleg munkálkodni,
bölcs és igaz dolog.
NAGYSZOMBAT; Luk. 29:62(**)
„Ez időtől fogva az embernek Fia ül az Isten hatalmának jobbja
felől.”
Mindent legyőztél Uram, Jézus Krisztus. Most már az Isten
hatalmának jobbja felől ülsz; diadalmaskodtál minden bűn, minden
szenvedés és a halál fölött; az Atya dicsőségében vagy. A Te képed
megdicsőülten ragyog előttem, én Megváltóm! Én is győzedelmeskedni
akarok a bűn, a szenvedés és a halál fölött, és követni akarlak Téged, és
Te, Uram Jézusom, hozzám is úgy fogsz majd szólani, mint a keresztfán
függő latorhoz, mert hiszen az én irántam, szegény bűnös iránt való
szeretetből is ontottad véredet és szenvedtél halált. Küzdeni akarok, mert
csak küzdelem árán lehet a mennyet kiérdemelni, óh Istenem, segíts át a
földi élet küzdelmem és bűnein, adj nekem a Te isteni erődből, mert
gyenge vagyok és magamtól semmi jóra sem képes. Tartsd fölöttem védő
kezedet Hozzád való zarándoklásom útján. Ámen.
*
Sohase szégyelld a kopott ruhában lévő szegény rokont.
HÚSVÉT VASÁRNAPJA; János 11:25(**)
„Én vagyok a feltámadás és az élet.”
Krisztus feltámadott! Halljátok az örömhírt, óh emberek! Ő, akit
egyszer s mindenkorra meg akartak ölni, akinek munkáját meg akarták
semmisíteni, széttörte a halál bilincseit és feltámadott! Ő él és Vele él az
ige és az Ő tanításai. Az emberiség megváltása és a kereszténység kelt
életre Benne és Vele. Óh Uram, Jézusom, én is együtt örvendezek az
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apostolokkal, Máriával és Magdolnával, a menny angyalaival, az egész
kereszténységgel a Te dicsőséges feltámadásod fölött! Feltámadásodban
él a Te tanításod és a lélek halhatatlanságának hite. Uram, Jézusom, Te
vagy a feltámadás és az élet, és aki Tebenned hisz, az, ha meghal is, él.
Rendíthetetlenül hiszek igéidben, hogy a jók és tiszták meglátják az
Istent; hiszem saját halhatatlanságomat. Tűnjék el minden hitetlenség és
világi okoskodás, némuljatok el farizeusok és szadduceusok és
valamennyi tudósok, akik nem akartok hinni a halhatatlanságban!
Nézzétek az Üdvözlő glóriáját, Ő feltámadott és az Atya jobbján ül.
Dicsőség a magasságban Istennek! Ámen.
*
Az emberek ritkán szégyellik bűneiket.
FÖLFELÉ(**)
Emeljétek föl szemeteket és szíveteket Istenhez! Emelkedjetek ki a
földi nélkülözések közül oda, ahol az angyalok kara zeng hálaéneket;
emeljétek föl szellemeteket a menny felé szívvel és ajakkal dicsérve az
Atyát! Dicsőítsétek Őt hangosan, mint az angyalok, és igyekezzetek
hozzájuk hasonló tiszták és jók lenni. Mindig és mindenütt Isten
dicsőítése és szolgálata legyen legfőbb célotok. Adj erőt Istenem, hogy a
Te gondolatodtól áthatva, minden szenvedés és bánat között élő hittel
mondhassam: „Uram, nem szakadok el Tőled soha!” Ámen.
*
Annyit teszel önmagadért és Istenért semmit sem akarsz tenni?
MEGEMLÉKEZÉS(**)
Ne felejtsd el soha, én szívem, hogy Isten mindig jelen van és nem
hagy el soha; és ha az egész világ megfeledkeznék is rólad, ha már
egyetlen ember sem gondolna rád, ha egyedül és elhagyatva állanál,
akkor is volna Egy, aki nem feledkeznék meg rólad és nem hagyna el: a
te mennyei Atyád! Igen, édes Istenem, ezt akarom folyton elmémben
tartani és állhatatosan megmaradni a hitben, hogy Te, édes jó Istenem, el
nem hagysz engem soha, és hallod segedelmedért esdő szavamat. És ha
mégoly sötét és keserves napok következnek is reám, ha kétségbeesés és
kín marcangolja lelkemet, ha a kísértések hullámzó tengerként vesznek
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körül, akkor is erősen fenn akarom tartani hitemet, és nem akarok
ingadozni. Tekintetemet Hozzád emelve akkor is hittől áthatva így
akarok kiáltani: „Csak hadd háborogjon és tomboljon körülöttem az élet
vihara, bennem lakozik az én erős Istenem, és én őbenne!” Ámen.
*
Nagyon ráérsz az emberekkel szót szaporítani, de Isten számára alig
van egy kis időd!
SZENVEDÉSBEN(**)
Végtelen jóságú Istenem! Sokféle gond nehezedik reám, sötétnek és
zordnak látszik előttem a jövő; szenvedések várnak reám, és szívem
reszket a félelemtől, önkénytelenül merül föl bennem a kérdés, Istenem
mi lesz velem? Hatalmas Isten, ki oly végtelen jó vagy, a Te kezedbe
teszem le az én gondjaimat; éppen azért nem akarok többé félni és
remegni, hanem mindvégig bízni akarok, mert Te, óh Uram, ismered
minden bajomat. Neked mondtam és panaszoltam el, óh Atyám, ami
bánt, Te tudod és egyedül Nálad van a segedelem. Türelemmel akarok
tehát várni, amíg megvigasztalsz engem. Ámen.
*
Akarod hallani Isten hangját? Vonulj vissza és imádkozzál.
MENNYEI ATYÁNKHOZ(**)
Édes jó Istenem, ne hagyd soha elfelejtenem, hogy a Te gyermeked
vagyok, hogy Te teremtettél s hogy a Te leheleted által lettem halhatatlan
lénnyé. Neked köszönhetek mindent Istenem; életemet, gondolatomat,
érzésemet, halhatatlanságomat. A végtelen hála és szeretet köteléke fűz
Hozzád, Teremtőmhöz. Sohasem tudom teljesen felfogni és megérteni,
miképp teremtettél és lettél Atyám. Pedig mégis úgy van. És óh, mily
méltatlan, bűnös gyermeked vagyok! Mennyire letértem a jó és igaz
útról, holott Te jónak és tisztának teremtettél! Vezeklésül és javulni
küldtél e Földre, jó Atyám, óh adj erőt nekem, hogy ismét jó és tiszta
lehessek; nem nyugszom addig, míg ismét a Te jó gyermekeddé nem
leszek. Ámen.
*
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Gyermetegség nem együgyűség, hanem a szívnek és a léleknek
tisztasága.
SZERETET MINDEN(**)
Soha meg nem szűnő szeretet működik és munkálkodik a
világegyetemben. És ez a szeretet: Isten. Isten a természetben, Isten az
életben, az emberben, mindenben. Szerencsétlen és szánandó az, aki a
teremtés csodálatos berendezésében és vezetésében nem látja meg az
Alkotó kezét, aki nem hisz Isten erejében és szeretetében. Én hiszek
Tebenned, óh Istenem és a Te mindenhatóságodban, én hiszek a Te
jóságodban, szeretetedben és könyörületességedben. Utánad sóvárog az
én lelkem, Benned van minden reménységem, a Te nevedet dicsérem az
egész világ előtt, Neked zengek hálaéneket, Neked kívánok élni, míg el
nem némul ajkam, és szabaddá lett lelkem Hozzád siethet, óh Atyám.
Ámen.
*
Csak az nevezhető szabadnak, aki ura testének és érzékeinek.
VILÁGOSSÁGÉRT(**)
Világosítsd meg értelmemet Istenem, hogy akaratod szerint
cselekedjem, hogy tetteim jók és igazak legyenek. Meg akarok
önmagamról feledkezni, és mindent a Te akaratod és céljaid szerint
cselekedni. A túlbuzgóság, a túlhajtott igyekezet még a jó dolgokban is
gyakran a Te legbölcsebb terveidbe való helytelen beavatkozássá válik.
Azért kérlek, jó Atyám, világosítsd meg elmémet és szívemet. Én
szegény, rövidlátó ember, korlátolt elmémmel semmi tökéletest sem
vihetek véghez, ha megvonod tőlem kegyelmedet. Azért szünet nélkül
esedezem Hozzád, óh Istenem, világosítsd meg értelmemet és szívemet,
hogy mindent a Te akaratodnak és céljaidnak megfelelően tegyek. Ámen.
*
Az igénytelenség a megelégedettség anyja.
VIGYÁZZATOK! (**)
Vigyázni és imádkozni akarok, óh Uram, hogy szívemet megőrizzem
minden rossz indulattól, minden rossz gondolattól. Szigorú bírája akarok
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lenni önmagamnak, szenvedélyeimet meg akarom zabolázni, szívem
minden dobbanását megfigyelni, hogy csakis az Irántad való szeretettől
és bizalomtól hevüljön. Óh add ehhez segítségedet, jó Atyám! Őrködjél
szívem fölött, hogy semmi rossz ne lakozhassék benne. Megmondtad,
hogy a tiszta szívűek meglátják az Istent. Óh, mily boldogság! És én ne
dolgozzam szorgalmasan javulásomon és ne fordítsam minden
igyekezetemet arra, hogy az én Alkotóm, Istenem tetszését megnyerjem?
Igen Atyám, minden törekvésemet oda akarom irányítani, hogy a Te
gyermekeddé váljak, add kegyesen ehhez a törekvésemhez a Te
segítségedet. Ámen.
*
Nem a bűnös tesz téged rosszá, hanem a te saját bűnöd.
BÉKE(**)
Óh Uram, áldj meg, amikor elhagyom hajlékomat, és áldj meg, amikor
abba visszatérek. „Békesség nektek”, így köszöntöm felebarátaimat.
Mindenüvé a Te békédet és szeretetedet akarom magammal vinni. Ne
engedd, Uram Jézusom, hogy ezt a Te köszöntésedet valaha elfeledjem,
nehogy bárhová is békétlenséget, vagy viszályt vigyek. Fékezni akarom
nyelvemet és óvatos akarok lenni ítéletemben. A Te példád, a Te
türelmed és a Te köszöntésed: „Békesség nektek”, legyen az én
vezércsillagom. Ámen.
*
Vigasztalást csak Istenben találsz és a saját imádkozó lelkedben.
ISTEN NAGYSÁGA(**)
Ahol a mi erőnk elégtelen, ott segítségünkre jön a Te
mindenhatóságod, óh Isten, ahol hitünk lankad, ott kegyelmed működik,
ahol béketűrésünk elhagy, ott kifogyhatatlan a Te végtelen türelmed és
szereteted; ahol értelmünk megáll, ott a Te mindent tudó bölcsességed
munkálkodik. Óh Istenem, mily könnyen elfelejtjük mi ezeket az
adományaidat használni, ápolni és őrizni. De Te, Istenem, mindenben
öröktől fogva változatlanul a legtökéletesebb vagy és maradsz örökké.
Imádattal telve borulok le Előtted, Teremtőm előtt, és kérlek, emlékezzél
meg rólam! Ámen.
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*
Miért kellemetlen neked, ha kérnek tőled? Talán, mert amannak
kevesebbje van, vagy mert a tiednek egy csekély részét oda kell adnod?
JAVULÁS(**)
Mindenható! Adj erőt nekem, hogy leküzdhessem hibáimat.
Világosítsd meg értelmemet, hogy tisztán fölismerjem saját
gyarlóságomat és bűneimet, mert önmagunkat megismerni a
legnehezebb. Szigorú akarok lenni önmagammal szemben és vigyázni
bensőm minden rossz hajlamára. Mély alázattal ismerem be vétkeimet,
és kérem irgalmadat és segítségedet az önmegismerés nehéz munkájához.
Hallgass meg, óh Atyám! Ámen.
*
Szeretetlenséggel és türelmetlenséggel senkit sem térítesz meg;
kitartó szelídség és szeretet azok az erők, amelyek a rosszat megtérítik.
OLTALOMÉRT(**)
Minden ellen, ami rossz és tisztátalan, a Te szent Nevedben keresek
védelmet és oltalmat, Istenem! Óh jöjj segítségemre, távolíts el tőlem
minden gonosz és tisztátalan befolyást. Hozzád való fohászom szenteljen
meg körülöttem mindent. Itt van saját bűnösségem és rosszra való
hajlandóságom, itt vannak a kísértésnek szegény eltévelyedett szellemei,
tisztátalan vagy gonosz emberek szándékai: mindezek arra törekszenek,
hogy kísértésbe vigyenek. De mindezeket le akarom győzni Hozzád
küldött imám erejével, Benned való hitemmel és a Te segedelmedben
való rendíthetetlen bizalmammal. Ki akarom irtani magamból a rosszat s
eltaszítani magamtól a tisztátalant, hogy gyermekeddé lehessek. Segíts
meg ebben, jó Istenem! Ámen.
*
Gyakran nem lehet az értelem erejével elérni azt, amit egy jó szóval
elérhetünk.
RÖVID FOHÁSZ ISTENHEZ(**)
Mindenható, mindenütt jelenlevő Isten, halld meg kiáltásomat! Teljes
szívemből és lelkemből szólok Hozzád, Nálad keresek vigasztalást és
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erőt. Te tudod, mire van szükségem; a Te kezedben van a megváltás és
megsegítés minden eszköze. Türelmesen akarok bízni és várni, és nem
kérdezem, mikor és hogyan? Ami szívemet nyomja, a Te kezedbe
helyezem, óh én Istenem. Ámen.
*
Minél többet időzöl Istennél, annál boldogabb leszel idelenn.
VÁNDORÚT(**)
Édes Istenünk, légy velünk földi zarándoklásunk útján. A hit legyen
az én vándorbotom, amelyre támaszkodom, a Te szereteted az én
táplálékom, mely felüdít. Tántoríthatatlan bizalommal akarom megtenni
az utat Hozzád, bármily nehéz legyen is az. A Te szemed, jó Atyám,
őrködik mindenekfölött és így rólam sem feledkezel meg. Derült szívvel
és nyugodt lélekkel törekszem haladni utamon. Te, Istenem,
kiegyengethetsz minden utat. Nem félek a záportól és vihartól, mert
azokon túl tiszta ég ragyog, nem félek a sötét éjben, mert hiszen fönt
ragyognak a Te csillagaid. Ekként igyekszem nyugodtan folytatni utamat
az utolsó küzdelemig, amíg Te, Istenem, el nem küldöd hozzám a béke
angyalát, hogy elvezessen örök honomba. Ámen.
*
Idelent mindnyájan vándorok vagyunk, akiknek örök hazánk felé kell
tartanunk.
MEGNYUGVÁS ISTENBEN(**)
Édes Istenem, töltsd el az én lelkemet a Te békéddel, és add, hogy az
bennem lakozzék és munkálkodjék. Engedd, óh Uram, hogy a Te
békédtől egész életem, egész lényem át legyen hatva, hogy ne
lakozhassék semmi harag, semmi keserűség vagy elégedetlenség a
szívemben s kész legyek azonnal megbocsátani, hogy ne rójak meg senkit
és ne legyen egy ellenségem se. Óh Istenem, igen nehéz azokat
szeretnünk, akik üldöznek minket; de ha velünk van és lelkünkben
lakozik a Te isteni békéd és egészen áthat minket, akkor minden könnyű.
Azért esedezem Hozzád, jó Istenem, add meg nekem a Te békességedet!
Ámen.
*

76
Miért ékesíted testedet gyöngyökkel és ékszerekkel, hiszen az úgyis a
férgek martaléka lesz, ahelyett, hogy lelkedet tisztogatnád és
ékesítenéd, amely örökéletű.
KARÁCSONY(**)
„Halleluja! Dicsőség a magasságban Istennek, és békesség a földön a
jóakaratú embereknek!”
Így énekeltek a mennyei seregek karácsony éjjelén, amidőn az
Üdvözítő született. Mi is velük akarunk énekelni és örvendezni.
Hálaénekünk szálljon föl a mennyekbe Istenhez! Hála és dicsőség Neked
Istenünk, hogy megváltásunkra elküldted a világ Üdvözítőjét. Békesség
legyen a Földön! Ezt add meg nekünk, óh Atyánk, s adj nekünk
szeretetet, amely mindent megbocsát és kiegyenlít, add meg nekünk a Te
mennyei békességedet, amely megtalálja a jó és helyes utat. Légy
üdvözölve ma, édes Jézusom, a Te szegényes jászlodban; és ha valaha
kevesellném azt, amit Isten a földi javakból részemre juttatott, a Te
szegénységedre és alázatosságodra gondolok, mellyel e világra jöttél.
Vajon nem taníthatna ez meg engem arra, hogy kevéssel beérjem? Életem
minden körülményei közt, legyenek azok kedvezők vagy kedvezőtlenek,
teljes szívvel és lélekkel kiáltom: „Dicsőség a magasságban Istennek, és
békesség a földön az embereknek!” Ámen.
*
Az irigység burjánzó mérges növény, mely minden nemesebb virágot
elnyom.
ISTENNEK SZOLGÁLNI(**)
Örömmel akarok szolgálni Uramnak, Istenemnek életem minden
napján. Kérlek, jó Istenem, engedd fölismernem szent akaratodat, és adj
erőt annak teljesítésére. Ha erőm gyöngül, légy Te erős bennem. Ha szám
nem tud szólni, nyilatkozzál meg Te nyelvemen keresztül. Nyisd meg
füleimet, hadd halljam szódat, világosítsd meg lelkemet, hogy
megértsem jeleidet. Nagy Isten, egyedül Neked akarok szolgálni, egyedül
neked engedelmeskedni! Ámen.
*
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Aki az irigységet magához engedi, abban nemsokára a pokol vesz
szállást.
MEGISMERÉS(**)
Hálát adok Neked, Istenem, minden jótéteményedért, amellyel
naponkint, sőt óránként elárasztasz. Én szegény, gyönge teremtmény,
felfogni sem vagyok képes, mennyi hálával tartozom Neked.
Gondoskodásod és szereteted, óh Istenem, szakadatlanul körülvesz
engem. Mindaz, amit az ember véletlennek nevez, a Te isteni
rendelkezésed, hogy örök üdvünkhöz közelebb vigyen minket; de mi
emberi rövidlátásunknál fogva nem tudjuk azt fölfogni és megérteni, és
nem
vagyunk
Irántad eléggé háládatosak;
sőt
gyakran
igazságtalanságnak tartjuk a javunkra szolgáló megpróbáltatást. Jó
Istenem, hálával akarok fogadni mindent, ami Tőled jő. Téged dicsérő
hálaének legyen egész életem, mennyei jó Atyám. Magamban mindig
bizalomtól áthatva akarom mondani: Tudja az én Istenem, mi szolgál
lelkem üdvére. Ámen.
*
A fösvénység az érzelmek világának megdermesztője.
BETEGSÉGBEN(**)
Nagyon is könnyen hajlandó az ember a betegségben a
türelmetlenségre, a szenvedések elleni zúgolódásra és az Isten akaratával
szemben való ellenszegülésre. Mindenki azt hiszi, hogy az ő szenvedései
a legelviselhetetlenebbek. A vak inkább lenne süket, a sánta inkább lenne
félkarú. Türelemért esedezem Hozzád, Istenem, hogy jelenlegi
betegségemben ugyanezekbe a hibákba ne essem. „Akit azt Isten szeret,
azt meglátogatja!” Ez a mondás legyen reám nézve irányadó
betegségemben. Mindenekelőtt úgy akarom tekinteni betegségemet, óh
Istenem, mint javamra szolgáló büntetést. Talán nem tudtam eléggé
becsülni az egészség kegyadományát, vagy türelmetlen voltam más
betegekkel szemben. Óh Uram, teljes meggyőződéssel hiszem, hogy
szeretetből fenyítesz engem, és hálásan fogadom ezt a büntetésedet;
igyekszem türelemmel és békésen viselni betegségemet. Neked legyen
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szentelve minden szenvedésem, óh Istenem! Nem kérdezem, meddig tart
még, hanem a legbensőbb bizalommal akarom mondani: „Uram,
megnyugszom a Te akaratodban.” Ha Te szenvedést küldesz reám, erőt
is adsz hozzá, hogy azt elviselhessem. Csak a lelkem ne szenvedjen kárt,
hanem erősödjék a türelemben és az Irántad való bizalomban. Ámen.
*
Az emberek a betegséget a legnagyobb bajnak tekintik, holott az egyik
eszköze annak, hogy a lélek Istenhez vezéreltessék.
HÁLAADÁS A VISSZANYERT EGÉSZSÉGÉRT(**)
Óh én lelkem, ne csüggedj a szenvedések között, mert íme a sötét
éjszaka után világos nappal következett. Neked legyen hála és dicséret,
Istenem, hogy betegségemtől megszabadítottál. A szenvedés éjjele vett
körül, és Te azt ismét az egészség derült nappalává változtattad. Amidőn
úgy éreztem, hogy nem bírom tovább, Te mindig ott voltál mellettem és
megsegítettél. Mennyei Atyám, meghallgattad könyörgésemet és
visszaadtad egészségemet. Dicséret és hála legyen Néked, óh Uram!
Ámen.
*
Aki valamely nagy lelki fájdalmat megadással elviselt, az a testi
szenvedéseket kicsinységeknek találja.
MEGPRÓBÁLTATÁSBAN(**)
Ma különösen buzgó imával közeledem Hozzád, jó Atyám. Ma
ünnepelem azt a napot, amelyen e Földre küldtél azért, hogy javuljak és
dicsőségedre legyek. Óh bár sohase felejteném ezt el! Földi életem
minden éve közelebb visz engem a halálhoz, azaz a Te országodban való
újjászületéshez. Minden évvel jobbá és tökéletesebbé kellene lennem,
életem minden egyes napján közelebb és közelebb kellene jutnom
Hozzád, jó Atyám, s mind jobban eggyé válnom Teveled. Ne engedd,
hogy földi életem múlandóságára szomorúan és bánatosan gondoljak.
Míg itt élek, csak jót akarok tenni és arra törekedni, hogy levetkőzzem
hibáimat. Gyönyörűnek és dicsőségesnek látszassék az nekem, amit az
emberek „halál”-nak neveznek, ami azonban nem egyéb, mint új élet
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Tebenned. Neked legyen szentelve, óh Uram, életemnek minden
pillanata. Ámen.
*
Aki igazán keresi az angyalokat, meg is találja őket.
EGYESÜLÉS(**)
Jó Istenem, engedd, hogy Veled a legbensőbben egyesüljek, hogy
semmi se válasszon el engem Tőled. Arra akarok törekedni, hogy
minden, amihez hozzá kezdek és amit cselekszem, a Te tetszésedre
legyen. Mindenekfölött Téged akarlak szeretni, mennyei Atyám, jobban
mindennél; egyedül Reád irányítom tekintetemet, jóságos Teremtőm,
akitől minden jő és akinek mindent köszönhetek. Engedd, hogy
gyarapodjam ebben az Irántad való szeretetemben és abban a
törekvésemben, hogy mindenben a Te tetszésedre legyek. Ámen.
*
Nyitva áll előtted a végtelenség, és mégis mennyire ragaszkodol a
múlandó dolgokhoz!
ESTI IMA(**)
Istenem, Atyám, közeleg a csöndes éj, amelyben üdítő álmot
bocsátasz minden teremtményedre. Munka után pihennek emberek és
állatok, elnémulnak a madarak is és pihenni térnek. Alszik minden,
csupán a Te szemed virraszt az egész mindenség fölött. Nekünk azonban,
szegény teremtményeidnek, szükségünk van a nyugalomra és a
csodálatos üdítő álomra. Jóságos Atyám, visszagondolva a mai napra,
szigorúan meg akarom vizsgálni minden cselekedetemet és
mulasztásomat. Vajon eléggé gondoltam-e ma Reád hálatelt szívvel,
tettem-e valami jót a Te dicsőségedre, uralkodtam-e önmagamon,
győzedelmeskedtem-e hibáimon? Szigorú vizsgálatot akarok tartani
önmagam fölött. Sajnos, be kell látnom, hogy lanyha voltam a jóban. Óh
Atyám, bocsáss meg, ha hibáztam és megtévedtem, ne vond meg tőlem
szeretetedet és jóságodat. Édes jó Istenem, Te őrködjél mindnyájunk
fölött, küldj álmot a betegeknek, a szenvedőknek és szerencsétleneknek,
hogy felüdítse és a következő napra megerősítse őket. Vedd oltalmadba
és atyai szeretetedbe mindazokat, akik ma utoljára hunyják le szemeiket
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e Földön. Mindezekért esedezem Hozzád, jóságos Teremtő Atyám, mert
Te magad tanítottad Jézus által, hogy mint gyermekeid forduljunk
Hozzád. Ámen.
*
Mennyire törekszel az emberek szeretetének megnyerésére, és az Isten
szeretetével alig törődsz!
REGGELI IMA(**)
Életemnek ismét egy újabb napja virradt reám. Miként telik el majd
ez a nap? - kérdi majdnem minden ember. Bármit hozzon is, jót, vagy
rosszat, Neked ajánlom fel, édes Istenem; a Te oltalmad alatt akarom
kezdeni és végezni e napot. Bármit kezdjek is, légy mindig első
gondolatom. Az legyen egyedüli törekvésem, hogy jót tegyek, és Neked
tetsző módon munkálkodjam. Adj erőt, jó Atyám, hogy e jó szándékomat
mindenben megvalósíthassam. Benned való bizalommal akarok mindent
megkezdeni, add, hogy abban ingadozóvá ne váljak soha! Ámen.
*
Óh, mily boldog lenne az ember, ha valóban bízni tudna Istenben!
HIT(**)
A hitetlen ember olyan, mint a tengeren zátonyra jutott hajó. Azért
esedezve kérlek, jóságos Istenem, tartsd meg bennem a hitet, őrizz,
oltalmazz és világosíts meg engem, hogy Irántad való igazi, erős
hitemben soha ingadozóvá ne váljak. Ne engedd elfelednem, hogy
öröktől fogva Belőled árad minden, s hogy Te teremtettél és ruháztál föl
engem is az értelem és érzelem adományaival. Tartsd távol tőlem, óh
Uram, a gonosz kételyeket, amelyek az embert gyakran úgy lepik meg,
mint az éjjeli tolvajok, hogy hitében megingassák. Tarts távol engem óh
Uram, azoktól a kételyektől, amelyek meghomályosítják az értelmet,
elhidegítik és megölik a szívet. Hinni akarok Benned, mindenható
Istenem; vallomást teszek Rólad az egész világ előtt; szilárdan és híven
akarok ragaszkodni Hozzád mindörökké. Ámen.
*
Azt képzeled, hogy űrbe tekintesz, holott az egy élő világ.
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„ENGEDJÉTEK HOZZÁM A KISDEDEKET.” (**)
Krisztus Urunk mondta: „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket.”
Mindenható Atyám, én is mint ilyen fordulok Hozzád, mert én is a Te
gyermeked vagyok, s Te az én Alkotóm. Se az emberek világa, se a világ,
se bűn, se engedetlenség ne válasszon el Tőled. Hit, szeretet és örök hála
köt engem Hozzád. Istenem, Te ismered szívemet, és tudod, mit akarok
kérni Tőled. Hallgass meg, és add, hogy ne akarjak és kívánjak mást,
mint amit Te akarsz, végtelen bölcs és végtelen jó Atyám, hogy ekképp
Veled bensőleg egyesülve haladhassak az élet útjain, míg Magadhoz nem
szólítasz. Ámen.
*
Ember, nem vagy ura egy órának sem, azért ne tégy elhamarkodott
ígéreteket.
ISTEN EGYEDÜL(**)
Édes Istenem, add, hogy e világon egyedül csak Neked szolgáljak.
Nehéz a világinak az istenivel való összeegyeztetése. De ha tiéd a szívem
- én Istenem - ha tiéd az én legnagyobb szeretetem, ha Te vagy első és
utolsó gondolatom, ha szívemet csak a Teneked való szolgálat vágya tölti
el, akkor a világ nem választhat el Tőled, és akkor én mindent a Te szent
akaratod szerint cselekszem! Óh, hadd álljak e világon szilárdan
Tebenned, én édes Istenem! Ámen.
*
A férfi hitvestársa iránt érzett szeretete ne kisebbítse édesanyja iránti
szeretetét.
IGAZSÁGOSSÁG(**)
Édes jó Istenem, add, hogy mindig igazságosan gondolkozzam és
cselekedjem; hogy felebarátaimat elhamarkodottan és keményen el ne
ítéljem. Ne engedd, hogy az ő szemükben észrevegyem a szálkát, s a
magaméban ne lássam meg a gerendát. A Te türelmedre és jóságodra
gondolva óvatos és tartózkodó akarok lenni mások felőli ítéletemben, óh
nagy Isten, aki Magad vagy az igazság és másként ítélsz, mint mi,
rövidlátó emberek. Édes Istenem, hallgatni akarok és átengedni Neked
minden ítélkezést, mert egyedül Te ismered az emberek szívét és lelkét.
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Óh mennyi bajt és békétlenséget okoz az emberek rövidlátó s oly
könnyen kimondott ítélete! Tartózkodni akarok tehát minden ítélkezéstől
és tűrni felebarátaim gyöngéit, hiszen bizonyára nekik is van mit tűrniük
tőlem. Nem ítélek, hogy ne ítéltessem, hanem könyörületet és bocsánatot
akarok gyakorolni, úgy mint Te, jóságos Istenem. Ámen.
*
Ne sajnáld édesanyád szeretetéért a legnagyobb áldozatot se
meghozni.
KÜLÖN KÉRELEM(**)
Ha valami baj különösen bántja szívedet, fordulj panaszoddal a
jóságos Atyához. Uram és Istenem! Kihez forduljak szívem
aggodalmában és bánatában, ha nem Tehozzád! Kinek panaszoljam el
keservemet, ha nem Neked, hiszen egyedül Te ismered az én bajomat, és
Te tudod, hogy az mennyire bánt és mennyire aggaszt! Uram, Istenem.
Egyedül Te értheted az én panaszomat, egyedül csak Te segíthetsz
rajtam. Mindenható Istenem, talán vakmerőség, ha kérésem teljesítéséért
könyörgök Hozzád, mert csak Te tudod, mi válik javamra, és sorsunk
meg van határozva Nálad; Te tudod legjobban, mi válik javunkra.
Mindazonáltal a Hozzád intézett imában vigasztalást és könnyebbülést
találok, óh Uram, mert úgy szólhatok Hozzád, mint gyermek szerető
atyjához. Istenem, a Te kezeidbe helyezem ezt az én bajomat, és
bizalommal s békében akarom bevárni, hogy mit határozol. Te hallod a
pusztában kiáltók szavát. Legyen meg Atyám, a Te akaratod! Ámen.
*
Az emberek üres vigasztaló szavai nem képesek a fájdalmat enyhíteni.
CSALÁDFŐ IMÁJA(**)
Édes Istenem, sokat bíztál és nagy felelősséget róttál reám: fejévé
tettél egy családnak, s én felelős vagyok, hogy házamban rend, erkölcs,
istenszeretet és istenfélelem uralkodjék. Adj nekem értelmet és belátást,
hogy háznépemet a Te tetszésedre úgy vezessem és kormányozzam,
amint azt Te akarod, hogy házamban örömöd teljék. Adj nekem
igazságérzetet, türelmet és krisztusi szeretetet. Istenem, hogy ezek szerint
cselekedjem, és hogy bosszúság sohase fogjon el. Gyengéd
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vigasztalójuk, igazságos bírájuk, szükségükben segítőjük, testvérük
kívánok lenni azoknak, kiket vezetnem s akik fölött őrködnöm kell. Ez a
felelősségteljes kötelesség gyakran súlyosan nehezedik reám. Óh Atyám,
segíts és támogass engem a Te erőddel, hogy hűséges munkásod lehessek
a Te dicsőségedre. Ámen.
*
Ne aggodalmaskodjál a holnapi napról, hisz nem vagy ura annak.
GAZDAG IMÁJA(**)
Sokat adtál nekem, Mindenható Atyám: vagyont bíztál reám, hogy azt
a Te szándékaidnak megfelelően kezeljem. Amim van, az mind nem az
én tulajdonom, hanem a tiéd, s csakis kezelés végett bíztad azt reám. A
halál majd minden földi javamtól elválaszt, és akkor csupán az szolgálhat
üdvömre, ha azokat tetszésednek megfelelőleg, jól használtam.
Aggodalom fog el, Istenem, ha e nagy felelősségre gondolok. Adj
világosságot és belátást, óh Atyám, hogy akaratod és szándékaid szerint
éljek a reám bízott vagyonnal. A kesergők könnyeit föl akarom szárítani,
a mezíteleneket ruházni, az éhezőket táplálni, a betegeket ápolni, az
özvegyeket és árvákat támogatni, az elhagyottakat oltalmazni. Te, óh
Uram, nem önmagamért, hanem mind e kötelezettségek betöltésére adtad
nekem a földi javakat. Ne engedd, óh Istenem, hogy a gazdagság
lelkemnek kárára legyen! Légy velem, hogy a felebaráti szeretetet híven
és helyesen gyakorolhassam! Ámen.
*
Nincs oly szegény, aki nálánál még szegényebbnek nem adhatna.
SZEGÉNYEK IMÁJA(**)
Uram, Istenem! A Földre küldtél, hogy itt nélkülözzek. A szegénység
iskolájába küldtél, hogy imádkozni és kérni tanuljak, és hogy a hitben és
türelemben erősödjem. Atyám, nem kérem, hogy változtasd meg
sorsomat; hálával veszem azt úgy, amit Te adtad, jól tudván, hogy ez
szolgál javamra. Csak arra kérlek: adj erőt nekem a mindennapi
nélkülözéseknek és szenvedéseknek megadással és zúgolódás nélkül
való elviselésére. A Te szereteted legyen az én táplálékom, Benned való
törhetetlen hitem az én üdítő italom; a Te segítségedben való
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reménységem az én támaszom, melybe fogódzkodva derülten haladjak
rendeltetésem útjain. Jó Istenem, nem panaszkodom. Benned bízom, ki
mindenek sorsát irányítod; csak arra akarom fordítani igyekezetemet,
hogy lelkem kárt ne szenvedjen, hanem gazdag legyen szeretetben,
hitben, reményben és türelemben. Minden más gondomat a Te kezeidbe
helyezem, végtelen jóságú Istenem. Ámen.
*
A szegénység meggazdagíthatja a lelket, a gazdagság szegénnyé teheti
azt.
MEGPRÓBÁLTATÁSBAN(**)
Ha nehéz, sötét napok következnek, és életem útja elhomályosul,
Hozzád tekintek föl, óh Atyám, ki segélyt küldesz a magasból. Édes
Istenem, most is szüntelenül könyörgök Hozzád, és mintha nem
hallgatnád meg esdő szavamat. Bizonyára nem azt és nem úgy kérem,
amint a Te tetszésednek és a Te akaratodnak megfelel, nem a Te
akaratodat keresem, hanem önfejűleg csak a saját akaratomat. Én
Istenem, Te adj nekem szavakat, hogy a Te tetszésed szerint
imádkozzam. Megadással akarom viselni sorsomat életem utolsó
pillanatáig. Tiéd akarok lenni, aki minden fájdalmat lecsillapítasz. Nem
akarom elveszíteni bátorságomat és türelmemet, hanem Benned bízva
folytatni zarándoklásom útját, Reád hagyva jövendő sorsomat, mert
Neked lesz gondod a Te gyermekedre. Ámen.
*
Idelenn szegény, ott túl gazdag: vagy idelenn gazdag, ott túl szegény.
Ezt jegyezze meg magának minden szegény és minden gazdag.
VIGASZ(**)
Ha sorsod nehéz, reméld annak jobbra fordulását, és ha nyomasztó
helyzeted mégsem változik, ajánld föl Istennek szenvedéseidet! Nincs
baj, melynek egyszer vége nem lenne. Gyakran váratlanul jön a segítség,
csak légy kitartó, hű és jó, jól tudja Isten, hogy mire van szükséged.
*
Változtassátok át a gazdagságot Isten áldásává, a szegények
hálaimájává, de sohase lelketek átkává.
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ISTENHEZ(**)
Bontsuk ki lelkünk szárnyait, szálljunk e Földről a magasba, legyünk
oly tisztákká, mint az angyalok. Hadd repüljön a magasba szabaddá lett
szellemünk; hagyjuk lent a földi burkot, hisz ez a megszabadulás.
Bontsuk hát ki lelkünk szárnyait! Nézzétek a földön mászó férget, miként
repül, mint pillangó, a Nap felé. Már a hernyóban benne rejlenek a
szárnyak! Átváltozások útján juthatni az égbe. Ti is küszködve
vándoroltok az élet útjain, de már itt magatokban hordjátok a képességet,
hogy tiszta angyalokká lehessetek. Adjátok át a testet az anyaföldnek, s
bontsátok ki lelketek szárnyait a szellemek hónában! Ámen.
*
Alázatossággal viselni a szegénységet több, mint az alázatosságot a
gazdagságban is megőrizni.
FÖLFELÉ(**)
Ne a föld virágait nézd, hanem az ég csillagaira tekints, fáradt
gyermek! Ne a földi örömöket, hanem az örök menny sugarait élvezd.
Csak futólag, vágyakozás nélkül tekints a földi javakra. Oda igyekezzél
vissza, ahonnan jöttél. És ha mégis egy könny lopódzik szemedbe, ne
bánd; a rózsáknak is vannak könnyeik, melyeket az ég harmatoz reájuk.
*
Nincs vég, mindennek van következménye. Ezt a szót: „vég”, csak az
emberi rövidlátás találta ki.
FELESÉG IMÁJA(**)
Én Istenem, azért a lélekért könyörgök most Hozzád, akivel örökre
összekötöttél engem: szeretett férjemért. Add, óh Istenem, hogy mindig
a Te szolgád legyen; igazság szelleme, jöjj és töltsd be egészen szívét és
lelkét a Te világosságoddal, vezéreld és erősítsd őt. Megváltóm, adj neki
a Te szeretetedből, s engedd, hogy a Te tiszta szereteted forrassza össze
lelkeinket. Istenem, légy velünk és segíts, hogy a Te parancsaid szerint
éljünk; engedd, hogy egykoron egyesülten leborulva imádhassunk
Téged! Add, hogy hálával fogadjunk minden bajt és bánatot, amivel a
Földön meglátogatsz. Hallgasd meg, Uram, szolgálóleányod
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könyörgését. Ha veszély fenyegeti őt, küldd oltalmára jó angyalaidat, és
ha közülünk egyiknek szenvednie kell, add, hogy én legyek az. Add
nekem a szenvedéseket, neki az örömöket; óvd meg őt minden bajtól,
betegségtől, szükségtől és szenvedéstől; én szeretném ezeket helyette
elviselni. Őrizd meg lelkét a gonosztól, légy vele, jó Istenem! Engedd,
hogy örökké engedelmes gyermekeid maradjunk és a Te szent akaratod
szerint éljünk. Ámen.
*
Sokan erős akaratnak tartják a makacsságot, pedig ez a kettő igen
különböző. Az akarat erő, míg a makacsság haszon nélkül való
szétforgácsolásai az erőnek.
MEGVÁLTÁSÉRT(**)
Édes jó Istenem, egyik nap múlik a másik után, és mi mégis úgy
élünk, mintha földi napjaink örökké tartanának, pedig minden nappal
közelebb jutunk halálunk órájához. Eljő életünk utolsó napja, utolsó
napjának utolsó órája, amely után be kell számolnunk Neked, Istenem,
földi életünkről. Nem akarom ezt elfelejteni, és halálom órájára akarok
gondolni életem minden egyes napján. Neked, az én Uramnak,
Istenemnek akarok szolgálni, a Te parancsolataid és törvényeid szerint
akarok élni. De Te, óh Atyám, ne ítéld meg szigorúan a Te szolgádat;
tekintsd az én gyarlóságomat, és légy hozzám kegyes és könyörületes!
Minden gyarlóságom mellett is segíts, jó Atyám, hogy az, ami bennem
halhatatlan: az én lelkem, az én szellemem, győzedelmeskedjék minden
testiség fölött, hogy a gyarló és gyenge emberi lényből erős és tiszta
szellemi lény váljék. Add ehhez segítségedet és kegyelmedet. Hallgasd
meg kiáltásomat, Istenem! Ámen.
*
A kétkedés öngyilkosság, melyet szellemi életeden követsz el.
VÁLLALKOZÁS ELŐTT(**)
Isten áldásától függ minden! A Te mindenhatóságod iránti
bizalommal intézem Hozzád e szavakat, mennyei Atyám, mielőtt
vállalkozásomhoz kezdenék. A Te áldásoddal minden sikerül, anélkül
nincs eredmény. A Te kezeidbe helyezem vállalkozásomat és minden
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teendő lépésemet; vezess engem úgy, ahogyan Te jónak látod, s add,
hogy megérezzem mindig, hogy mit szóljak vagy cselekedjem. Nem
akarom földi dologba helyezni reményemet, s bármennyire óhajtom is
vállalkozásom sikerét, mégis Irántad való bizalommal ekként
imádkozom: „Uram, én Istenem, legyen meg a Te akaratod!” Ha jónak s
nekem megengedhetőnek találod célomat és kívánságomat, akkor
teljesítsd azt, ha pedig másként találod jónak, akkor ne hagyd azt
sikerülni. Bármint határozz, készséggel hajolok meg akaratod előtt. Ha
azonban vállalkozásom tetszésed szerint való, akkor adj erőt, hogy azt
keresztülvihessem. Légy velem mindenkor és mindenben, óh Uram!
Ámen.
*
A makacsságban önzés rejlik; ellenben az akaraterőben önuralom és
önfeláldozás.
AMIKOR NEM TUDUNK IMÁDKOZNI(**)
Jóságos Atyám, vannak idők, amikor nem tudunk szívből imádkozni,
amikor lelkünk sivár, szívünk kemény és hideg, mindent megbénító
levertség és kedvetlenség vesz rajtunk erőt és oly elhagyatottnak érezzük
magunkat. Óh Istenem, hadd öntsem ki Előtted ilyenkor panaszaimat.
Mintha dér lepte volna el lelkemet, oly hideg; ajkaim némák, már
könyörögni sem tudok. Hiszen éjjel és nappal könyörögtem, de nem
hallgattad meg imádságomat, mintha megfeledkeztél volna rólam.
Lelkem annyira eltompul, hogy már imádkozni sem tudok. Bocsáss meg,
jóságos Atyám! Légy kegyes hozzám, és ébressz fel e lelki
dermedtségből, ha kell szenvedés, vagy megpróbáltatások árán is. Egész
akaraterőmet összeszedve fohászkodom Hozzád, és igyekszem leküzdeni
a rossz befolyásokat, melyek el akarnak Tőled szakítani. Atyám, mondd
az én lelkemnek: „ébredj föl!”, az én szívemnek: „olvadj föl!” Olvaszd
föl a vastag jég kérgeit, mely szellememet fogva tartja; árassz el
szereteted világosságával és melegével, és én újra zúgolódás nélkül föl
tudom venni keresztemet és újra tudok majd szívből imádkozni és
könyörögni. Ámen.
*
Sok dolgot előbb megérzünk és azután értjük meg.
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AZ ANYA IMÁJA(**)
Itt állok, Uram, az én gyermekeimmel, akiket Te adtál nekem. Add,
óh Istenem, hogy jól fölnevelhessem őket az Ég és a Föld számára
egyaránt. Ide hoztam mindnyájukat, kiket nekem adtál és reám bíztál, én
Istenem, adj erőt nekem, hogy mindent jól elvégezhessek. Ha valamelyik
közülük eltévelyednék, segíts azt a jó útra visszatérítenem. Hallgasd meg,
óh Istenem, anyai könyörgésemet, mély szeretettel telt szívemből száll
Hozzád. Engedd fölismernem az utakat, melyeken gyermekeimet
vezetnem kell. Engedj a lelkükbe látnom; sugalld a szavakat, melyeket
indulatosság, vagy gyengeség nélkül okosan, igazságosan és jósággal
kell hozzájuk intéznem. Meg akarom óvni őket a bűntől, és megtanítani
arra, hogy ha megpróbáltatásokat és szenvedéseket bocsátasz reájuk,
türelemmel és megadással ekként szóljanak: „Istenem, legyen meg a Te
akaratod!” „Istenért élni és halni!” ez legyen az én és gyermekeim
szívébe írva, s akkor nyugodt lélekkel mondhatom: „Uram, itt vagyok a
gyermekekkel, akiket nekem adtál.” Ámen.
*
A megérzés belső, lelki, tudatalatti megértés.
ISTEN EGYEDÜL(**)
Mindenható Atyám, egyedül Téged imádlak, egyedül Hozzád
könyörgünk. Nem akarok senkit és semmit Melléd, vagy éppen Eléd
helyezni. Nem akarom a nagyravágyás, a hitetlenség és a bűn démonát
szolgálni, sem a világot és annak hiúságait, sem az embereket, hanem
egyedül Téged, hatalmas, nagy Isten! Nem fohászkodom segítségért más
szellemhez, csak egyedül Téged imádlak, a Legnagyobbat, a
Leghatalmasabbat, minden szellemek Atyját. Senki sem oly nagy, oly
mindentudó, oly végtelen bölcs és könyörületes, mint Te, én Uram és
Istenem. Azért a legjobb részt választom magamnak, és egyedül Hozzád
könyörgök, Atyám, aki Magad vagy minden, a kezdet és a vég. Ámen.
*
Annak, aki mindent csak megért, de átérezni nem tud, semmiről sincs
helyes fogalma.
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ERŐÉRT(**)
Istenhez küldött imában keress erőt, én lelkem. Kétségbe kellene
esnem és el kellene pusztulnom e Földön, ha felfohászkodva nem
menekülhetnék Hozzád, Atyám, Istenem. Balsorsban és szenvedésben
Hozzád fordulok, és Te meghallgatsz engem. A kísértés órájában Téged
hívlak segítségül, és a Te segítséged el nem marad. Ha sorsom kedvező,
hálás szívvel emlékezem meg Rólad. Te lelkembe látsz, jóságos Atyám,
tudod gondolataimat és ismered vágyaimat. Reád bízom egészen
magamat, mindeneknek hatalmas Istene. Óh, légy velem, ne hagyj el
engem és légy hozzám könyörületes! Ámen.
*
Az emberek a földi rokonságot sokszor oly nagyra tartják és
Istenhez, mint a mindenség Atyjához való legtöbbet érő rokonságukkal
alig törődnek.
KOMOLY GONDOLATOK(**)
Édes Istenem, ne engedd soha elfelejtenem, hogy én csak jövevény
és vándor vagyok e Földön. Add, hogy ne csüggjek a földi javakon, és ne
szeressem jobban a földieket az égieknél. Honnan jövünk és hová
megyünk? - kérdik az emberek. Tőled jövünk, végtelen jóságú Atyánk,
és Hozzád kell visszatérnünk. Mi nem e Földről valók vagyunk és nem
maradunk e Földön. Mi Tőled jövünk és Hozzád megyünk. Add azért,
mennyei Atyám, hogy egész szívvel és lélekkel a tiéd legyek, hogy e
Földön csak idegennek érezzem magamat, aki saját hazája felé vándorol.
Hozzád emelem lelkemet, óh Uram! Nem akarok a földi dolgok rabjává
lenni; a földi élet minden megpróbáltatása és szenvedése között is
Hozzád akarok föl tekinteni: a Te segedelmed kísérjen engem
vándorutamon, jó Atyám. Ámen.
*
Tiszta gondolatok és nemes cselekedetek méltók Isten gyermekeihez.
MEGELÉGEDETTSÉG(**)
Meg akarok elégedni földi sorsommal, én Uram és Istenem! Nem
kívánok többet, mint amim van, s nem akarok elérhetetlenek után
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vágyakozni. Add, óh Uram, hogy megelégedetten éljek abban az
állásban, azon a helyen, azok között a körülmények és viszonyok között,
amelyekbe engem helyeztél. Mondd az én szívemnek, ha ezeknél többre
vágyik, vagy zúgolódik és elégedetlen: „Maradj nyugton.” Örvendezni
akarok azon, ha látom, hogy másoknak jobb dolguk van, mint nekem, és
nem a magam részére elkívánni vagy éppen irigyelni helyzetüket.
Szabadíts meg engem, őrizz, és tisztíts meg minden irigységtől. Istenem,
s én igaz hálával fordulok Feléd mindenért, amit szeretettel adtál és
naponta adsz nekem. Megelégedettségben akarom bevárni az időt,
amikor innen elszólítasz. Ámen.
*
Ifjú, Isten és a világ előtt vigyázz becsületedre, mert ez a legdrágább
kincsed.
FELEBARÁTI SZERETET(**)
Ha sokat kell tűrnöm és szenvednem embertársaimtól, akkor a Te
végtelen türelmedre gondolok, Istenem, melyet Te énirántam tanúsítasz.
Bármit tegyenek is ellenem embertársaim, türelemmel és elnézéssel
akarok lenni irántuk, és nem haragudni és nem panaszkodni senkire, ha
mégúgy fájna is a szívem. A Te végtelen türelmedre, jóságodra és
szeretetedre akarok gondolni, jó Atyám, amely ahelyett, hogy büntetne,
fölemel és gyámolít. Te kegyelmet kegyelemre halmozol, azért én is
szeretettel akarok fizetni a gyűlöletért, jó szóval a bántalmazásokért.
Ámen.
*
A nő becsülete az emberiség becsülete.
SZELLEMIESÜLÉS(**)
Jóságos Atyám, örömmel lemondok minden földi jóról, csak szellemi
adományaidat őrizd meg és gyarapítsd bennem. Édes mennyei Atyám,
add nekem azokat az ajándékaidat, amelyek Hozzád vonzanak, Hozzád
hasonlatossá tesznek, a Te országodba vezetnek. Szívesen akarok
szegény, megvetett és elhagyott lenni a Földön, ha enyéim azok a
szellemi javak, amelyek engem Tehozzád, a Mindenhatóhoz közelebb
visznek. A testiségből kibontakozva Hozzád, az én Istenemhez és
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Uramhoz akarok fölemelkedni. Óh add, hogy megtanuljak testi
szemeimmel szellemileg látni, testi füleimmel szellemileg hallani,
emberi szívemmel szellemileg érezni és szeretni. Szellemileg élesítsd
érzékeimet, hogy megtanuljak szellemileg érteni, hogy amennyire
gyarlóságomtól telik, felfoghassalak Téged és a Te végtelen szeretetedet,
és hogy fölismerhessem a Te akaratodat. Adj erőt, óh Istenem, ki az örök
Szeretet és Bölcsesség vagy, hogy a Földről az ég felé, a béke hónába
törekedjem. Ámen.
*
Nem szégyen az, ha a férfinak jó szíve van.
ISTENDICSÉRET(**)
Én Uram és Teremtőm, mindenható nagy Isten, végtelen jóságú
Atyám! Téged dicsőítlek és magasztallak, Hozzád ragaszkodik az én
lelkem, fohászomban Téged hívlak. Neked köszönök mindent, Neked
akarok szolgálni az egész világ előtt, örök Isten, minden teremtmény
Atyja, kinek lénye és rendelései emberi elménk előtt örökké
megfoghatatlanok
maradnak.
Hozzád
imádkozom,
Hozzád
fohászkodom, és tudom, hogy hallasz és látsz engem, és ismered
óhajtásaimat. Hiszek örök atyai szeretetedben, mely Veled összeköt;
hiszem, hogy minden egyes gyermekedet ismered, mind a jót, mind a
rosszat. Óh Uram, őrizd meg lelkemben e hitet, segíts és vezess engem,
szegény gyenge teremtményedet a világ hitetlensége elleni harcban.
Ámen.
*
Szabad az, aki érzékeit bilincsbe tudja verni, és szellemével uralkodik
rajtuk.
BIZALOM(**)
Mindenható Isten! Te vagy az én bizodalmam, az én menedékem és
az én oltalmam minden szükségemben. Ahol semmiféle emberi
bölcsesség nem segíthet rajtam, ott Te segíthetsz, mindenható Atyám. Te
ismersz és tudsz mindent, életünk minden útját világosan látod, Te
rendelkezel mindenekfölött. Mikor az emberi szív félve tekint a jövőbe,
Te már tudod, Istenem, hogy miként alakul minden. Tebenned hiszek, óh
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Mindenható s Benned való föltétlen bizalmamban soha sem remegek,
sohasem csüggedek. Reád bízom életemet és sorsomat, mert csak Nálad
lehetünk biztonságban. Bátran és bizalommal küzdve életben és halálban
megszerezhetjük magunknak a Te országodat. Ámen.
*
A változások világában élsz. Változzál át magad a tisztátalanból
tisztává, rosszból jóvá; így haladsz előre az emberitől az Istenihez.
TANÁCSÉRT(**)
Édes jó Istenem, az életben gyakran jutunk abba a helyzetbe, hogy
nem tudjuk, miképp cselekedjünk, hogy magunkkal és másokkal
szemben igazságosak legyünk. Ha ilyen helyzetbe kerülök, ki kell
fürkésznem egész bensőmet, szigorúan megítélnem és megvizsgálnom
indító okaim tisztaságát s minden önzést félretéve arra törekednem, hogy
felebarátaim iránti kötelességeimet híven teljesítsem és valódi krisztusi
értelemben cselekedjem. Kérlek, óh Istenem, adj nekem ehhez erőt;
világosítsd meg elmémet, töltsd el szívemet valódi krisztusi szeretettel,
és segíts, ha erőm gyenge és akaratom ingadozó. Te mutasd meg nekem
az utat! Ámen.
*
A vágy a hallhatatlanság képe.
ISTEN MINDENÜTT VALÓ JELENLÉTE(**)
Nagy Isten, kormányzója a világmindenségnek, teremtője minden
lénynek, mindenekfölött való Úr! Hozzád küldöm fel fohászomat. Bárhol
járok és kelek, mindenütt Hozzád kiáltok. Akár nehéz, akár könnyű
életem útja, mindig Tereád nézek. Az a hit és az a tudat, hogy Te, szerető
Atyám, nem feledkezel meg gyermekedről, megvigasztal és fölemel. Igaz
az, hogy vagy, igaz az, hogy meghallgatsz és megsegítesz. Ehhez a hithez
ragaszkodom, ez segítsen engem életben és halálban! Ámen.
*
Az anya imája olyan, mint a Nap a csillagok között: túlragyogja a
többi imádságot tisztaságban és önzetlenségben.
HÁLAADÁS(**)
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Jóságos Istenem, köszönjük Neked kegyajándékaidat, amelyeket
naponkint küldesz. Köszönjük Neked a szeretetet, jóságot és
könyörületességet, amelyekkel minket oly gazdagon és érdemtelenül
elárasztasz, óh Uram. Te segítesz minket a szükség óráiban, Te enyhíted
a szenvedők fájdalmait, Te elégíted meg az éhezőket és szomjazókat. Te
valóban jóságos Atyánk vagy, ki nem feledkezel meg rólunk. Hála
Neked, mindenható Urunk! Meghallgattad az én esdő szavamat is, az én
könyörgésem is eljutott Hozzád, és teljesíthetőnek találtad az én
kérésemet. Dicséret és hála Neked örökön-örökké! Ámen.
*
Valamennyi ima közül az anya imája jut leghamarabb Istenhez.
A JÓ TERJESZTÉSE(**)
Engedd, jó Istenem, hogy a jó mindjobban elterjedjen a Földön és
kiszorítsa a rosszat. Áraszd ki a Te világosságodat az emberekre, hogy
megismerjenek és szeressenek Téged, és megtanuljanak Hozzád
imádkozni. Atyám, parancsold meg a gonosznak, hogy távozzék el
tőlünk, és verd bilincsekbe a kísértőket, hogy ne árthassanak nekünk.
Engedd, hogy béke és egyetértés uralkodjék az emberek között; erősíts
minket a hitben és szeretetben. A Te segítségeddel akarunk a gonoszság
ellen küzdeni, mert Nálad van a győzelem, ki mindenható vagy. Ámen.
*
Az anyai szeretet pótolhatatlan, nincs földi lény, aki helyettesíthetné.
REMÉLJ ISTENBEN! (**)
Benned van minden reményem, óh Istenem. Nem bizakodom az
emberek segítségében, akik olyanok, mint az ingadozó nád. Te vagy,
Istenem, az én erős váram. Sokan csalódtak már, akik csupán emberi
segedelemben bíztak, de aki Tebenned bízik, nem csalatkozik. Hiszen
nálad van minden hatalom, óh Uram! Az emberek csakis a Te
segedelmeddel tehetnek valami jót. Te vagy a teremtő és fenntartó, azért
Hozzád fohászkodom az aggodalom és szomorúság óráiban, s egyedül
Neked panaszlom el minden bajomat. Te, óh Uram, elküldöd
segedelmedet, amikor legjobbnak látod, amikor az leginkább üdvömre
szolgál! Ámen.
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*
A megelégedettség gazdagság.
A TÖVISES ÚTON(**)
Az erény útján haladni nem könnyű, mert az kemény és meredek.
Önmegtagadással, önfeláldozással, megalázkodással, nélkülözéssel és
önmegismeréssel van ez az út kikövezve. - Mindenható Isten, a Te
kegyelmed és segedelmed nélkül nem tudjuk ezt az utat megtalálni és
nem tudunk ezen járni. Azért kérem segítségedet, mert én az erény igaz
útján akarok haladni, parancsaidnak engedelmeskedni, és a Te hű
gyermekeddé lenni. A lelkem kész, de testem ellenáll. A világ és
gyönyörei gyakran elvonnak Tőled, s az emberek dicséretei hiúvá és
gyengévé tesznek. Óh milyen nehéz abból a szabadulás! Őrizz meg, óh
Istenem, hogy szívem és lelkem tisztán maradjon a világiasságtól és
hiúságtól. Hozzád akarok ragaszkodni híven és mindenekfölött és
legfőbb célomat szem előtt akarom tartani. Ámen.
*
Örökösen ismétlődő kívánságok sohasem vezetnek célhoz. Bízzál
Istenben, ne kívánj semmit, s fogadd hálásan, amit kapsz.
A SZERETET KÖTELÉKE(**)
Uram és Teremtőm, sohasem akarom elfelejteni, mily benső kapocs
fűz engem Hozzád. Neked köszönhetem létezésemet, Te lehelted
lelkembe a halhatatlanságot, Te hívtál életre. Nem volnék, ha Te nem
lettél volna, óh én Teremtőm, Istenem, fenntartója a nagy mindenségnek,
kútfeje minden életnek. Óh Uram, Te ismered teremtményeidet,
mindenkit ismersz, tehát hallod az én hangomat is. Vezess engem a
helyes úton, és vezérelj a Te örök birodalmadba. Ámen.
*
Elérhetetlenre vágyódni oktalanság.
A HIT EREJE(**)
„Eredj el, és a te hited szerint legyen neked.” Így szólt Jézus a
századoshoz, aki Hozzá jött kérni, hogy beteg szolgáját gyógyítsa meg.
Én is olyan bensőleg és erősen szeretnék hinni Benned, Istenem, mint hitt
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ez az ember. Hiszen csak Benned lehet minden reménységem! Mielőtt
elmondanám, hogy miért akarok Hozzád fordulni, Te már ismered az én
bajomat, óh Uram, hiszek Benned, vajha végtelen jóságodból és
könyörületességedből így szólanál hozzám is: „Eredj el, és a te hited
szerint legyen neked.” Minden gondolatom és vágyam, szívem minden
óhaja és kívánsága merüljön el Benned való hitemben. Nem okoskodom
és nem vitatkozom, nem félek és nem tépelődöm, én hinni és bízni akarok
Benned, Istenem. Ámen.
*
Keveset várj az élettől, hogy a sors kedves meglepetést hozzon
számodra.
„HEPHATA” (**)
A Nap ragyogóan árasztja fényét. Mi látjuk és az egész természet érzi
azt. Te pedig, nagy Isten, akitől minden ered, ki mindeneket teremtettél,
Te szeretetet és békét árasztasz, de mi, balga és rövidlátó emberek, ezt
nem akarjuk látni; behunyjuk szemünket és elzárjuk fülünket, nem látjuk
szereteted megnyilvánulását és nem halljuk hangodat, mely folyton szól
hozzánk. Óh Atyám, add, hogy fölismerjem szeretetedet, hogy halljam és
megértsem hangodat és szívemben hordjam a Te békességedet. Amily
igaz, hogy a Nap fényével elárasztja a Földet és felnyitja a virág kelyhét,
éppen olyan igazán elárasztasz Te minket, örök Istenünk, szereteteddel
és ébresztesz hívó szavaddal, de mi vagyunk az okai, ha azt nem látjuk
és nem halljuk, mert szegény, bűnnel terhelt emberek vagyunk. Esdve
kérünk, jó Atyánk, segíts, gyámolíts adj nekünk megismerést és belátást!
Ámen.
*
Fortuna azt lepi meg, aki legkevésbé gondol reá.
JÉZUS SZENVEDÉSEI(**)
Uram, Jézusom, ha arra a sok szenvedésre és kínra gondolok,
amelyeket érettünk elviseltél, akkor szégyellem magamat, hogy a földi
szenvedések és megpróbáltatások között oly hamar elcsüggedek.
Jézusom, Te a legnagyobb szenvedéseidet is türelemmel és megadással
viselted, és én már a legkisebb kellemetlenségek miatt is panaszkodom.
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Egy egész élet telve boldogtalansággal és szenvedéssel nem közelítheti
meg azt, amit Te értünk testileg és lelkileg szenvedtél, csupán annak
következtében, hogy a bűn rabságából való kivezetésünket,
megváltásunkat Magadra vállaltad. Te szenvedtél amiatt is, hogy előre
láttad a rossznak a jó ellen való folytonos támadását, az emberiségnek a
bűn ellen való nehéz küzdelmét. Mily végtelen fájdalmat okozott Neked
az emberek hitetlensége! Óh én Uram, Jézusom, a Te soha nem lankadó
emberszereteted, amely még üldözőidre is kiterjedt, teljes
elhagyatottságodban is megingathatatlan hited, szelíd türelmed a durva
emberek iránt, alázatosságod, amelyet Te - a Földön a legnagyobb - a
legkisebbel szemben is tanúsítottál, hiba nélkül való tökéletes jóságod:
ezek szolgáljanak nekem ezután példaképül. Óh Megváltóm, kérj és adj
nekem erőt, hogy követhesselek! Légy segítségemre életben és halálban!
Ámen.
*
A balgatag ember csupán azzal törődik, amit itt kell hagynia, és csak
ritkán gondol arra, ami örökké maradandó.
KÖSZÖNET(**)
Köszönet Neked, jóságos Istenem, mindazért a kegyelmedért,
amelyben naponkint részesítesz. Jóságos Atyám, Te vagy, aki segítesz a
szükségben, Te vagy a vigasztaló minden szomorúságban, az erő a
gyengeségben, a világosság a sötétségben, a támasz az ingadozásban, az
élet a halálban, óh édes Istenem, köszönet Neked minden jóságodért,
kegyelmedért és szeretetedért! Ámen.
*
Aki hisz Isten erejében, magához vonzza azt.
ISTENBEN VAN MINDEN(**)
Végtelen nagy Isten, mindinkább a lelkiek felé kívánok közeledni és
elszakadni a világiaktól. Szellemi és nem földi kincsek után akarok
törekedni. Hiszen mindent el kell hagynunk, ami földi, csak a szellem él
örökké. Minden földi kincs és javak, név és cím nélkül megy át a szellem
a túlvilágba, óh, édes Istenem, engedd, hogy ezt egész, mélységében
felfogjam és átérezzem! Vésd lelkembe, hogy minden, ami földi,
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múlandó és romlandó, s hogy csupán a szellemi javak: a hit, a szeretet, a
jóság maradnak örökké, óh Istenem, oltsd szívembe az Utánad, mint a
legfőbb örök és szellemi jó után való kiolthatatlan vágyat, tölts el
azoknak a tulajdonságoknak a megszerzése utáni vágyakozással,
amelyek engem Hozzád vezetnek! Ámen.
*
Az erőknek egymásra ható vonzása törvény. Azért ha erősen akarsz
valamit, el is éred.
LÉGY KÉSZEN(**)
Ha életem minden pillanatában Hozzád fohászkodnám is, Istenem,
akkor sem tudnék eleget imádkozni. Nem csupán reggel és este akarom
Hozzád emelni lelkemet, hanem egész életemen át szakadatlanul
elmémben akarlak tartani. Benned akarok élni, hogy Te is élj énbennem.
Minden órában készen akarok lenni, hogy hívásodra beszámoljak földi
életemről, örök üdvömre gondolva mind szorosabbá akarom tenni a
kötelékeket, amelyek Hozzád fűznek. Segíts, hogy hamisság és önámítás
nélkül, tiszta és alázatos szívvel a Te akaratod szerint való életet éljek.
Ámen.
*
Az az ember van hivatva mások fölött uralkodni, aki tiszta erkölcsű
és aki uralkodik szenvedélyein. Aki szenvedélyeinek rabja, az szolga.
BÖLCSESSÉGÉRT(**)
Adj nekem bölcsességet, óh Istenem, amely fölismer, szeretetet,
amely megért, hitet, amely fölfog Téged, reménységet, amely nem enged
eltávolodni Tőled. Másnemű bölcsesség, szeretet, hit és reménység,
olyan, mint aminő a világ gyermekeinek és némely tudósnak van, akik
megtagadnak téged, nem kell nekem. Hiszen a legfőbb, legnagyobb
bölcsesség Téged ismerni, szeretni és Neked szolgálni. Akinek Istene
van, mindene van. Hiszen gyermekeid vagyunk, jó Atyám, a Te
teremtményeid, ki máshoz kellene tartoznunk, ha nem Tehozzád? Igaz
gyermeki szeretettel akarok ragaszkodni Hozzád, Istenem, mert mit ér
nekem az egész világ Nélküled? Tiéd akarok lenni, óh, add, hogy legyek
is! Ámen.
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*
Ne az emberekhez fordulj szükségedben, fordulj Istenhez, mert Nála
van a segítség, és Ő fordítja jóra az emberek szívét.
A GYERMEKEKÉRT(**)
Pillanatról-pillanatra születnek gyermekek, idehozott új polgárai a
Földnek. Ezekért imádkozom most Hozzád. A Te gondviselésedbe,
szeretetedbe és kegyelmedbe ajánlom őket, Istenem. Uram Jézus, aki
szeretted a kisdedeket és Magadhoz bocsátottad őket, Téged kérlek: vedd
oltalmadba mindazokat a gyermekeket, akik ma jönnek a világra. Segítsd
őket életük kezdetén, és segítsd, hogy földi pályájukat egykoron jól
fejezhessék be. Jézusom, Neked ajánlom a gyermekeket, kik e Földön
élnek, őrködjél fölöttük, óh Uram! Ámen.
*
A gyermeki egyszerűség többet ér minden szőrszálhasogató
tudományosságnál.
A GONOSZ KIIRTÁSÁÉRT(**)
Istenem, Te boldog emberek honává alkottad a Földet, ámde a bűn
szenvedésekkel és gyötrelmekkel árasztotta el. Csalás, rablás, gyilkosság
dúl a Földön: napról-napra a pusztulás végzi áldatlan munkáját. Szükség,
nyomor és könnyek mindenütt. Jóságos Isten, könyörülj meg a szegény
emberiségen! Ne engedd, hogy a te Fiadnak, a mi Üdvözítőnknek
kereszthalála reánk nézve haszon nélkül legyen! Úgy szeretnék
imádkozni tudni minden bűnösért, akik oly sok nyomort hoztak e Földre,
mint Mózes imádkozott a megátalkodott zsidó nemzetért. A jókért és a
rosszakért egyaránt imádkozom, légy kegyes Uram, mindenki iránt. Űzd
el a gonosz szellemeket, ezeket a felbujtókat, akik feldúlják a nyugalmat
és a békét. Ne engedj nekik semmi hatalmat fölöttünk. Küldd el hozzánk,
óh Istenem, a béke angyalát! Szeretet, alázatosság és igazság uralkodjék
mindenütt. Hozzád kiáltunk segélyért Mindenható, oltalmazz meg
minket a gonosztól, adj a bűnösöknek beismerést és megbánást, s légy
irántunk szánalommal és könyörülettel! Ámen.
*
A halál nem álom, hanem fölébredés.
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ISTEN MINDENÜTT VALÓ JELENLÉTE(**)
Mindenható Isten, szilárdan ragaszkodom mindenütt-jelenvalóságod
tudatához. Legyek bárhol, emberek között, vagy egyedül, bajban és
szükségben, vagy örömben, és boldogságban, mindenütt ott vagy,
jelenléted mindent betölt; nincs a világmindenségben egyetlen
talpalatnyi hely, ahol Te ott nem volnál, végtelen Isten! Mindenható, Te
itt vagy mellettem is, Benned, Általad élek, hogyan éreznék hát
szorongást, miért félnék az élet megpróbáltatásaitól! Hiszen velem vagy,
Atyám. Mindenütt való jelenlétedre gondolva bátran haladok életutamon.
Beléd helyezve minden hitemet, bizodalmamat, Istenem. Ámen.
*
Aki győzedelmeskedett a halál borzalmán, annak életkedve
megkétszereződik.
Azokért imádkozom, Istenem, akik most fájdalomtól megtörten állnak
elhunyt kedveseik koporsójánál. Percről-percre születnek és percrőlpercre halnak emberek; egyrészről az öröm deríti fel, másrészről a
fájdalom szorítja össze az emberi szíveket minden pillanatban. Végtelen
jóságú Atyám, én ez utóbbiakért imádkozom. Óh küldd el azokhoz, akik
most egy szeretett lény halálos ágyánál állnak, a Te vigaszodat, amelyet
senki más nem adhat: a viszontlátás hitének vigaszát. Nem halottak azok,
akik éppen most haltak meg, ők élnek, nem elhunytak ők, hanem
feltámadottak. A szeretet honában élnek most, és az irántuk való szeretet
kapcsa vonz minket is oda utánuk. Nem akarunk sírni és panaszkodni,
hanem örvendezni megszabadulásukon. Óh Istenem, küldd el a Te
vigaszodat a kétségbeesettek szívébe, azokéba, akik azt hiszik, hogy a
halál örökre elválasztotta őket az elhunyttól. Engedd, hogy ennek a
vigasztalásnak bizonyossága egészen elfoglalhassa szívüket. Ámen.
*
Aki tagadja az Istent, az a saját énjét is tagadja.
ISTEN TÜRELME(**)
Légy türelemmel irántam, édes jó Istenem, és hallgass meg engem
kegyesen. Minden percben ostromlunk Téged imáinkkal. Mindazok, akik
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szükségben, nyomorúságban vagy betegségben vannak, mind-mind a Te
segedelmedet kérik. Az egész emberiség Hozzád fohászkodik; még azok
is, akik Téged ismerni nem akarnak, a veszély pillanatában Hozzád
kiáltanak. A legelfásultabb szív is kénytelen olykor Reád gondolni, óh
Istenem. Számtalan ima száll föl Hozzád: igaz imák, hittel és megadással,
helytelen imák, földi javakért és földi dolgokért, és mindegyik
meghallgattatást kíván. Te mindezt hallod, végtelen jóságú Atyánk. Légy
szánalommal és türelemmel a könyörgők iránt, engedd az igazak imáját
színed elé jutni, és az eltévelyedettek iránt légy kegyes és könyörületes!
Adj a Hozzád folyamodóknak mindenekelőtt hitet, bizalmat és a Te
akaratodban való megnyugvást. Ámen.
*
Istent imádni s egyedül csak Neki szolgálni: van-e ennél fölemelőbb
kötelesség?!
ISTEN AKARATA(**)
Édes jó Istenem, kérlek, adj erőt, hogy mindig a Te akaratod szerint
cselekedjem. Add, hogy a Te igéd szívembe hatoljon, s én megértve azt,
minden rosszat kiirtsak és kipusztítsak magamból. Küldd el hozzám az
igazságnak lelkét, hogy megvilágosítván értelmemet, megértsem és
kövessem a Te akaratodat. Mi emberek nagyon gyarlók vagyunk annak
megítélésében, hogy mi a jó és mi a rossz; azért esedezem Hozzád, nagy
Isten, ne hagyj el, ne vond meg tőlem kegyelmedet! Add meg nekem azt
a legfőbb jót, amit embernek adhatsz: a jónak és rossznak helyes
fölismerését, felismerését a Te szent akaratodnak. Ámen.
*
A világ zajában is benső életet élhet az ember.
BOLDOGOK A LELKI SZEGÉNYEK(**)
„Boldogok a lelki szegények, meri övék a mennyeknek országa.”
Mennyei Atyám, az emberi elme nem képes Téged fölfogni, de a
szeretet meg tud érteni. Azért mondta a mi Megváltónk, hogy boldogok
a lelki szegények és az alázatosak. Nagyobbak ők, mint az írástudók, és
ezerszer boldogabbak, mint azok, akiknek bölcsességét és eszét bámulják
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az emberek, de akik nem ismernek Téged, Istenem, és szívükből hiányzik
az Irántad való szeretet. Nem világi bölcsességet és okosságot kérek
tehát, mindenható Atyám, sem földi dicsőséget, hanem a legfőbb jót: a
Te szeretetedet. Távolíts el tőlem mindent, ami elválaszthatna Tőled;
engedd, hogy lélekben szegény, de szeretetben erős legyek. Ámen.
*
Mindenki számára a legnagyobb rejtély az ő embertársa.
BOLDOGOK, AKIK SÍRNAK(**)
„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.”
Óh, szenvedő emberiség, halld meg az Úr Jézusnak e szavait! Ne
essünk tehát kétségbe semmiféle bajunkban, hiszen Üdvözítőnk mondja:
„Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak.” Jézus megígérte
nekünk a vigaszt, amelyet Te adsz nekünk, óh Atyánk. Akinek semmi
baja sincs, az nem ismeri a vigasz, üdítő és gyógyító erejét, annak
szeméből a hála nem fakaszt könnyeket: csupán a boldogtalanokat ismeri
a vigasztalás angyala. Minden szenvedésemben Hozzád fohászkodom,
Istenem, és törhetetlen hittel bízom e szavakban: „Boldogok, akik sírnak,
mert ők megvigasztaltatnak.” Ámen.
*
Isten lényét akarod kifürkészni, amikor felebarátod gondolatát sem
ismered?
BOLDOGOK A SZELÍD ÉS ALÁZATOS LELKŰEK(**)
„Boldogok a szelíd és alázatos lelkűek, mert ők örökségül bírják e
földet.”
Jézusom, a Te szelídlelkűséged s ellenségeid iránti jóságod és
szereteted legyen az én példaképem. Milyen igazságtalanul üldöztek és
ítéltek el Téged az emberek, és Te mégis mindig a szeretet és szelídség
hangján szólottál hozzájuk. Mily nagy és magasztos példa ez nekünk,
akik a megérdemelt rosszallásért is olyan könnyen megharagszunk!
Mennyire hiányzik belőlem a szelídség, a legkisebb igazságtalanságra is
mily hamar haragra gerjedek! Ahelyett, hogy szelíd és szeretetteljes
volnék, rideg és haragos vagyok, óh Istenem, megbocsáthatod-e mindezt
nekem? A szelídségnek testvére az alázatosság. Atyám, segíts meg
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engem, hogy e két erényt megszerezhessem. Uramra, Mesteremre akarok
gondolni. Hogy haragos szó ne hagyja el ajkamat, mindig ezt mondom
magamban csendesen: „Boldogok a szelídlelkűek.” Ámen.
*
Az ember egy az ő gondolataival. Senki sem láthat beléje, csak az
Isten, aki a gondolkodó szellemet teremtette.
BOLDOGOK, AKIK ÉHEZNEK(**)
„Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert ők
megelégíttetnek.”
Kérlek, jó Istenem, távolítsd el tőlem a földi javak és a világ dicsősége
után való szomjat és vágyat. Add, hogy szívem egészen Utánad és a Te
igazságod után való vágytól legyen eltelve, óh Atyám, éhezem és
szomjúhozom az igazságot, ismerni vágyom a jót, és azt, hogy mi ered
Tőled, és mi a Te akaratod. Lelkem ég az Utánad való vágyakozástól,
hogy igazságod szerint cselekedhessen. Te és mindig csak Te légy
törekvésem egyedüli célja! Csupán Neked kívánok tetszeni, s nem
törődöm a világgal és a világ gúnyolódásaival. Egykoron mindnyájan
ítélőszéked elé jutunk, és akkor, óh Uram, megelégíted azokat, akik a Te
igazságod után törekedtek, igazságot gyakoroltak és a Te útjaidat
keresték. Óh Istenem, segíts, hogy megtaláljam az igazság útját! Ámen.
*
A legnagyobb fecsegőnek is van titka: az ő gondolatai.
BOLDOGOK AZ IRGALMASOK(**)
„Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.”
Jóságos Istenem, vétkeztem, és bűneim miatt nagyon rá vagyok
szorulva a Te irgalmasságodra. Ki állhatna meg Előtted a Te
kimeríthetetlen jóságod nélkül, óh Atyám? Mindennap érezteted velünk
könyörületességedet, és mi nem adnánk abból felebarátainknak, amit Te
naponkint oly bőséggel árasztasz reánk? Te szeretetet adsz, és mi
gyűlöletet adjunk? Te jó vagy, és mi rosszak legyünk? Te könyörületes
vagy, és mi ne legyünk azok? Óh Istenem, távol legyen tőlünk! Ahol és
ahányszor csak alkalmam nyílik, könyörületes akarok lenni a Te
dicséretedre és dicsőségedre. Ámen.
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*
A Teremtő ismeri a teremtményt, de a teremtmény sohasem tudja
kifürkészni és felfogni a Teremtőt.
BOLDOGOK A TISZTASZÍVŰEK(**)
„Boldogok a tisztaszívűek, mert ők meglátják az Istent.”
De vajon ki közülünk a tisztaszívű, én Istenem? Bűnökkel terhelten
jöttünk a világra, veszély és kísértés leselkedik ránk mindenütt, és mi
gyöngék vagyunk, és nem tudunk ellenállni. De eljött Jézus, hogy
megszabadítsa a bűnösöket. Ez az én vigasztalásom és bizodalmam, én
Istenem, mert másként kétségbe kellene esnem, mivel Őnélküle sohasem
láthatnálak meg. Nem kell-e édes-örömest megtennem mindent, és
készséggel elviselnem minden szenvedést azért, hogy tisztaszívű
lehessek, hogy megláthassam az én Uramat, Istenemet? És nem kell-e
egész életem munkásságát és törekvését arra fordítanom, hogy ezt a
legfőbb jutalmat megnyerhessem, hogy az én mennyei Atyámnál
lehessek? Óh, mily végtelen üdv! Pedig Jézus szavai biztosítanak, hogy
ezt elnyerhetjük, ha tisztaszívűek leszünk. Ezt azonban a Te kegyelmed
és segítséged nélkül nem tudjuk elérni, Istenem. Ne hagyj el, óh Atyám,
segíts, hogy tisztaszívű lehessek. Éberen akarok vigyázni magamra és
buzgón imádkozva minden akaratomat arra irányítani, hogy szívemet
megtisztíthassam. Ámen.
*
A nagylelkű figyelembe veszi a kicsinyek kérését.
BOLDOGOK A BÉKESSÉGESEK(**)
„Boldogok a békességesek, mert ők Isten fiainak mondatnak.”
Mielőttünk a békéslelkűség legnagyobb példája a mi Megváltónk,
akinek még üldöztetése közben sem volt egyetlen rossz szava sem
ellenségeihez; Ő, aki a legnagyobb bűnöst is szeretettel karolta föl, aki
mindenki iránt türelemmel és szelídséggel viseltetett. Óh Istenem,
mennyire megszégyenít engem Jézusnak ez a magasztos példája! Milyen
elhamarkodott és igazságtalan vagyok én ítéleteimben. Mennyi
békétlenséget okoznak meggondolatlan szavaim, hányszor beszélek
anélkül, hogy szavaim rossz következményeit mérlegelném, és ezzel az
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eljárásommal folyton vétkezem Ellened. Így nem nyerhetem meg
tetszésedet, így nem nevezhetnek a Te fiadnak, aki maga vagy az örök
békesség, és azt akarod, hogy mi is békességesek legyünk. A békétlenség
a bűn szülötte, és a bűnnel együtt az emberek között fészkel, de a béke
Nálad van, Istenem! Komoly akarattal törekszem, hogy a lelki békét
megszerezhessem; minden rossz befolyást el akarok magamtól utasítani,
minden szavamra vigyázni és utat készíteni a Te békességednek, hogy az
szívembe költözhessék és ott lakozzék. Ámen.
*
Megbocsátani édes és békét teremt. Megbántani keserű és
békétlenséget szül.
ISTEN KORMÁNYZÁSA(**)
Istenre bízd dolgaidat, Ő gondoskodik a holnapról. Az Ő szeretete
soha ki nem hűl, tehát nyugodtan bízd Reá magadat. Óh légy szilárd a
hitben, hű és erős a szeretetben, ne engedd megfosztatni magadat Istentől,
és Ő megajándékoz az Ő békességével. Ámen.
*
A megbocsátó közel áll Istenhez.
BOLDOGOK, AKIK SZENVEDNEK AZ IGAZSÁGÉRT(**)
„Boldogok, akik háborúságot szenvednek az igazságért, mert övék a
mennyeknek országa.”
Ne engedd, mindenható Isten, hogy Jézus eme szavait valaha
elfeledjem. Kész vagyok eltűrni a világ üldözéseit Éretted, Istenem.
Fáradhatatlan akarok lenni a Te dicsőítésedben és magasztalásodban.
Nyíltan zengek Neked hallelúját; nem szégyellek Téged, az én Istenemet,
s az emberek gúnyja nem fáj nekem. Ha valamely igaz ügy
védelmezéséért szenvednem kell, Téged dicsőítlek, hogy erre méltónak
találtál engem. Adj erőt és kitartást e világ háborúságaiban, hogy hű
gyermeked legyek és maradjak. Ámen.
*
Mily jól esik megbízhatni egy jó barátban. Mennyivel boldogítóbb
Istenben bízni.

105
AKI NEM VESZI FÖL KERESZTJÉT(**)
„Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó
énhozzám.”
Te, édes Jézusom, zúgolódás nélkül, mennyei türelemmel vitted a
keresztet, és én panaszkodjam és megfutamodjam a kereszt elől? Igaz, én
csak gyenge ember vagyok, Te pedig a nagy Megváltó, de a Te segítséged
és a Te dicső példaadásod nem hagy el engem. Mindenkinek megvan a
maga keresztje, és mindenki azt hiszi, hogy az övé a legnehezebb. Te
ismered az én keresztemet, Te küldted azt nekem, Istenem, azért
szeretettel akarom azt magamhoz ölelni, hálával és megadással viselni.
A Golgotára irányzom tekintetemet, és az előtt a kereszt előtt eltörpül
minden más kereszt. Ne vedd le rólam keresztemet, óh Uram, csak adj
erőt, hogy hordozhassam azt! Ámen.
*
Emberekben bízol, Istenben pedig kételkedsz?
NEM AZ ÉPEKÉRT JÖTTEM(**)
„Nem az egészségesek szűkölködnek az orvos nélkül, hanem a
betegek.”
Én Istenem és Atyám, fáradt és beteg vagyok én is, orvosra van
szükségem, óh jöjj és erősíts meg engem, gyógyítsd meg testemet és
lelkemet. Tisztíts meg engem bűneimtől, hogy szabadon tekinthessek föl
Hozzád, mert a bűn az a nagy betegség, amely reám nehezedik. Előtted
akarok feltárni mindent, Istenem, ami szívemet nyomja. Te jobban
ismersz engem, mint én önmagamat. Óh mily végtelen jó vagy Te, hogy
meghallgatod kérésemet, és vigaszt és segedelmet küldesz nekem a
szükség óráiban! Istenem, segíts rajtam és gyógyíts meg engem, mert
fáradt és beteg vagyok. Ámen.
*
Ha barátod megbánt, gondolj Isten türelmére, akit te naponta
megbántasz, és aki neked mindig megbocsát.
AZ ARATÁS BŐ(**)
„Az aratás bő, de kevés az arató.”
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Arató akarok lenni, Istenem, küzdeni és harcolni akarok igéidért. Az
egész világ előtt nyílt vallomást teszek hitemről, s el nem hagylak Téged,
az én Istenemet. Engedd, hogy a Te akaratod szerinti életet éljek.
Szívesen el akarok tűrni a világtól és az emberektől mindent, csak hogy
életemben és halálomban a tied legyek. Téged szeretlek mindenekfölött,
legnagyobb örömöm Neked szolgálni, legfőbb boldogságom Érted
szenvedni. Óh Istenem, engedd, hogy mindez mélyen szívembe
vésődjék, lelkemmel egészen összeforrjon, s én jó és hű munkásod
lehessek. Ámen.
*
Az emberek kérései türelmetlenekké tesznek téged: légy türelmes és
gondolj Istenre, aki végtelen türelemmel hallgat meg minden
kérelmezőt.
IMÁDKOZZATOK ELLENSÉGEITEKÉRT(**)
„Imádkozzatok azokért, akik titeket bántanak és üldöznek.”
A mi Urunk, a Jézus Krisztus szavainak engedelmeskedve kérlek
Téged, édes jó Istenem, légy irgalmas azok iránt, akik engem
megbántottak, bocsásd meg bűneiket és igaztalanságukat, s énmiattam ne
büntesd meg őket. Jézus még a keresztfán is így imádkozott kínzóiért:
„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit cselekszenek.” Azok
valóban nem tudják, mit cselekszenek, akik fájdalmat okoznak másnak
és igaztalanul üldöznek és bántalmaznak másokat; velük szemben a
bántalmazott és üldözött boldognak nevezhető, mert ez nem vétkezik, a
bántalmazó azonban az ő rossz cselekedete miatt sajnálatraméltó. Óh
Istenem, kérlek, térítsd a jóra az ily elvakultak szívét; tedd őket
fogékonnyá a Te szereteted iránt, s világosítsd meg a lelküket, hogy
igaztalanságukat belássák; adj a szívükbe őszinte megbánást és
elhatározást, hogy az elkövetett rosszat jóvátegyék, mielőtt a halál
megakadályozná őket a kibékülésben. Ámen.
*
A levegő a fény ragyogásában tiszta, pedig sok tisztátalan anyagot
kell magában feldolgoznia. Ilyen tiszta maradjon szellemed a sok
tisztátalan beszéd ellenére, amit hallasz.
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NE AGGODALMASKODJATOK(**)
„Ne legyetek szorgalmatosak a holnapi napról, mert a holnapi nap
gondot visel az ő dolgairól.”
Ezek a szavak adjanak erőt nekem, nagy Isten, hogy elviseljek minden
bajt és bánatot, amit a mai nap hoz. Nem aggódom sem a holnap, sem a
jövő miatt; nem csüggedek el, hanem Jézus szavaira gondolva meg
akarom őrizni bizodalmamat és szívem derültségét, hiszen Te
gondoskodsz rólunk, Istenem. Te tudod, mikor és mennyit adj, s én
megnyugszom rendelkezéseidben. Óh mily magasztos érzés Benned
bízni! Eltávolít ez minden aggodalmat, mert a Te rendelkezéseidben való
megnyugvás békével tölti el a szívet. Ámen.
*
Miért akartok mágiához és varázsláshoz folyamodni? A szívből fakadt
ima mindennél többet ér.
ESTI IMA(**)
Édes jó Istenem, elmúlt ez a nap is. Ezen a napon is a Te szereteted
volt velem, az vezérelt és oltalmazott. Vajon gondoltam-e a mai napon
elégszer erre a szerető atyai gondoskodásodra? Vajon eléggé hálás
voltam-e végtelen jóságodért? Törekedtem-e arra, hogy jó gyermeked
legyek? Legyőztem-e magamat legalább csak egyszer gondolatban,
szóban vagy cselekedetben, és jól cselekedtem-e rossz helyett? Óh
Istenem, ezekkel a kérdésekkel szemben be kell látnom, mily nyomorult
és semmi vagyok hogy a Te segítséged nélkül önmagamtól egyáltalán
nem vagyok képes semmire. Ha csak egy pillanatra vonnád is meg
kegyelmedet és szereteted tőlem, meg kellene semmisülnöm. De Te
őrködsz fölöttem! Hála, örök hála legyen Neked, végtelen jóságú Atyám!
Ámen.
*
Forduljatok Istenhez, szemléljétek szeretetét és nagyságát,
szeressétek gyermeki szeretettel; ezzel a szeretettel mindent
megtehettek, ami jó.
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PÜNKÖSD(**)
Atyám, mindenható Isten, küldd el hozzám a Te Szentlelkedet, hogy
megvilágítson, erősítsen, velem maradjon és bennem lakozzék. Bár nem
vagyok eléggé tiszta és jó a Szentlélek befogadására, de ha Te úgy
akarod, Istenem, és elküldöd őt nekem, aki minden tévelygőt a helyes
útra tud téríteni, akkor én is bűnösből jóvá, tisztátalanból tisztává
változom. Szüntelen könyörgök Hozzád, Istenem, a Szentlélekért, aki
megtéríti a bűnösöket és a Te gyermekeiddé teszi az embereket. Meg
akarom tisztítani szívemet és lelkemet, hogy méltó lehessen annak
befogadására. Ámen.
*
Az Úr Istentől tanuljatok hosszútűrést.
ISTENBEN ÉLNI(**)
Én Istenem, lehetne-e valami boldogítóbb, mint Benned bízva utaidon
járni? Nem akarom én kérdezni, miért van ez így, miért e megpróbáltatás,
miért nem vagyok én oly szerencsés, mint más, mire valók ezek a
szenvedések, ezek a visszásságok? Nem akarom azon törni a fejemet,
hogy mit is tennék én, ha ebben vagy abban a rám nézve kedvezőbbnek
látszó helyzetben volnék? Nem, én föltétlenül akarok Benned bízni,
Istenem. Te tudod, miért kell a dolgoknak így alakulniuk, Te helyeztél
engem ezek közé a körülmények közé, amelyek között vagyok, és én meg
akarok ezekben maradni mindaddig, ameddig Neked tetszik. Ha majd
egykor a szellemek honában leszünk, belátjuk, mily helytelen volt
minden emberi zúgolódás, mert a békén tűrt megpróbáltatás és szenvedés
ott örömre és boldogságra válik. Bizalommal és hálával akarok fogadni
mindent, és áldani akarlak mindenért, amit Te küldesz reám, Istenem.
Ámen.
*
Milyen rövid a te türelmed, ember, és mily végtelen az Istené.
KÉRÉS(**)
Édes jó Istenem, nagyon sok kérelmünk van Hozzád. Kérjük, hogy a
Te Szellemed világosítson meg, töltsön el és vezéreljen az igaz útra
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minket. Megvolna bennem a szándék és az akarat, hogy jó és Hozzád hű
legyek, de magamtól oly gyenge vagyok. Hiszen még azt sem tudom,
hogy mikor és hányszor vétkezem. Bizonyára sokkal többször, mintsem
hinném! Azért kérlek, édes Istenem, ne vond meg tőlem, szegénytől
kegyelmedet, segíts meg engem! Ámen.
*
A hiú és gőgös fél, hogy nevetségessé válik; és nem gondolja meg mily
nevetséges a fennhéjázás.
ÉTKEZÉS ELŐTT(**)
Jóságos Atyánk, add, hogy az égi táplálékot, a Te szeretetedet és
jóságodat többre becsüljük az anyaginál, óh Uram, elégítsd meg az
éhezőket, és adj üdítő italt a szomjazóknak és mindezekért legyen örök
hála Neked. Ámen.
ÉTKEZÉS UTÁN(**)
Édes Istenünk, hála legyen Neked mindenért, amit nekünk adtál.
Mindent érdemtelenül kapunk a Te kezedből. Kegyelmi ajándék minden,
amit nekünk adsz. Ámen.
*
Vannak velünk született, és nevelés útján elsajátított erényeink. Az
előbbiek Isten kegyadományai, az utóbbiak az Istentől segített emberi
jóakarat eredményei.
ERŐÉRT(**)
Édes Istenem, mily gyengék vagyunk mi, szegény emberek!
Kicsiségek is mindjárt kihoznak béketűrésünkből, a viszontagság
megingatja hitünket, és ha az életben nem megy minden simán és
kedvünk szerint, akkor mindjárt zúgolódunk és kételkedünk a Te
segedelmedben. Hát nem nyomorult gyarlóság ez, nem méltatlan ez egy
Istenben hívő emberhez?! Bocsáss meg, végtelen jóságú Atyám, a Te
gyenge gyermekednek. Ha ma e hibába estem, megszégyenülve látom
be, és szívem mélyéből megbánom gyengeségemet. Fel én szívem! Légy
bátor és erős, ne engedd, hogy elnyomjanak az élet megpróbáltatásai,
ragaszkodjál híven Istenhez. Ámen.
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*
Valamely hiba elhagyása sokkal nehezebb, mint egy erény
elsajátítása.
GONDOLJ ISTENRE(**)
Isten, akinek legközelebb kellene lennie hozzátok, oly távol van
tőletek; a ti gondolataitokat teljesen lekötik a mindennapi élet dolgai, s a
legfontosabbra, Istenre és a halhatatlanságra oly keveset gondoltok!
Haszon után néztek, bölcselkedtek, az élet elemeit boncolgatjátok, de a
Teremtőhöz nem tekintetek föl. Óh, szegény, rövidlátó emberek,
elérhetetlen magasságban áll Isten mindezek fölött, Ő ad életet és észt,
szabad akaratot és értelmet, szeretetet és kegyelmet - és te, a teremtmény,
te akarsz elbizakodottságodban a Teremtővel szembeszállni? Óh ember,
ne tedd ezt, ismerd meg Uradat, mert csak ennek a megismerésnek útján
juthatsz bölcsességhez. Imádd Őt lélekben és igazságban. Pro Deo et
immortalitate! (Isten és a halhatatlanság!)
*
Sokat emlegetik a nagy embereket, akik győzelmeket arattak és vért
ontottak. Ezek a nagy hősök egykor feledésbe mennek azokkal az
ismeretlenekkel szemben, akik csendben jót cselekedtek és Istennek
szolgáltak.
BIZALOM(**)
Édes jó Istenem, erősíts minket a hitben és a Benned való
bizodalomban; adj nekünk erőt, hogy bátran, félelem nélkül, Benned
bízva haladjunk földi pályánkon. És ehhez a bizalomhoz még kérnünk
kell az erőt?! Hát olyan gyengék és ingadozók vagyunk, hogy
bizalmunkat másként minduntalan elveszítenénk? Hiszen mi lehet
édesebb és boldogítóbb, mint Istenben megnyugodni? És mi erről nagyon
is gyakran megfeledkezünk! Így válik az ember önmagának ellenségévé,
és nehezíti meg saját életét, holott azt Isten megkönnyítette, mondván:
„Higyjetek, bízzatok és imádkozzatok. Bízzátok rám gondjaitokat; Én
megemlékezem rólatok.” Nem akarom e szavakat elfelejteni, Istenem,
ezek vezéreljenek engem a Földről az égbe. Ámen.
*
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Isten nem fárad el soha; de mily hamar ellanyhul a mi jó iránti
lelkesedésünk!
SZÜLETÉSNAP(**)
Jól teszed, ha születésnapodon magadba szállsz és áttekinted eddigi
életedet. Vizsgáld azt meg komolyan és kérdezd önmagadtól: mi
eredményt tudok felmutatni, jobbá és nemesebbé lettem-e,
munkálkodtam-e önmagamon, hagytam-e el hibáimból, tettem-e
hasznosat, segítettem-e másokon, nem vagyok-e önző? Vizsgáld meg
évről-évre lefolyt életedet. Nem félsz meggondolatlanul, készületlenül és
anélkül átlépni a túlvilági életbe, hogy jobbá és tisztábbá lettél volna?
Minden esztendő egy-egy fejezete életednek; azért komoly
gondolatokkal, szívből eredő imával és eltökélt szándékkal kezdd meg
földi életednek egy újabb évét.
SZÜLETÉSNAPI IMA(**)
Mennyei Atyám! Földi életemből ismét letelt egy év. Egy lépéssel
ismét közelebb vagyok a túlvilági élethez. Hálát adok Neked meg nem
érdemelt jóságodért és szeretetedért, amelyekkel mindez ideig
elhalmoztál. Hála legyen Neked, végtelen jóságú Istenem, irgalmadért és
türelmedért, amelyet irántam, gyarló teremtményed iránt tanúsítottál.
Bocsáss meg nekem, ha vétkeztem Ellened; bocsáss meg, ha levert,
csüggeteg és bátortalan voltam, és megfeledkeztem a te
mindenhatóságodról. Nyújtsd nekem továbbra is segedelmedet,
támogass, ne hagyj el életemnek ez újabb esztendejében se; taníts meg a
Te akaratod szerint élni. Örvendezni akarok, minél inkább közeledem az
örökkévalósághoz, ahol egykor eljutok Hozzád, jó Atyám! Csupán a
bűntől és a rossz lelkiismerettől rettegek; csak ezektől legyen ment az én
szívem. Benned akarok élni, jó Atyám, és akkor a halál nekem a valódi
élet, az üdv. Ámen.
*
Egy-egy jó és bölcs mondás örökéletű.
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VIGASZ(**)
Én Istenem, az imában és a szemlélődésben akarlak Téged
megközelíteni. Szabaduljon fel szellemem minden földi gondolattól és
gondtól, lépjen ki a test kötelékeiből, felejtse el a földit és múlandót, és
közeledjék Istenhez, az örökké halhatatlanhoz. Ott találok erőt,
vigasztalást, üdülést, ott szeretet és tiszta jóság fogad. Óh Istenem, légy
könyörületes, Uram, támogass, segíts! Hatalmas szeretetedre akarok
építeni, Benned akarok bízni abban a boldog reménységben, hogy egykor
majd meglátlak Téged, Uramat, Teremtőmet! Ámen.
*
Miért esik olyan nehezetekre Istenért élni? Hiszen Ő csak jóságot,
szeretetet és bizalmat kíván tőletek!
SZELÍDSÉG(**)
Óh, jöjj, szelídségnek lelke, változtass engem barátságossá és jóvá
mindazok iránt, akik engem félreismernek, bántanak és üldöznek. Jöjj,
szelídségnek lelke, töltsd be szívemet és lelkemet, elmémet és
szándékaimat. Tedd, hogy a szelídség egészen áthasson és irányítson
engem, hogy csak szelídek legyenek érzelmeim, szelíden beszéljek és
szelíden cselekedjem. Szelídség árassza el az én megbántott szívemet,
hogy megtanuljon megbocsátani és elfelejteni. Baráttá lesz így az
ellenség, védelmezővé az üldöző, és a gyűlölet szeretetté változik. Óh,
jöjj hát, szelídségnek lelke, és vedd birtokodba elmémet és szívemet!
Ámen.
*
A rövidlátó embernek nagy feladat az igazság gyakorlása. Nagy
művészet az embernek magát más helyzetébe beleélnie.
ISTENBEN(**)
Az lenne jó emberré, Istenem, aki mindig a Te jelenléted tudatában
élne, aki egy pillanatra sem feledkeznék meg a Te közellétedről, az nem
tudna vétkezni. Azonban fájdalom, erre nagyon is keveset gondolunk, sőt
a leggyakrabban egészen meg is feledkezünk arról, hogy Te mindenütt
jelen vagy. Pedig a Te szellemed, a Te szereteted az egész mindenséget
betölti, végtelen Isten! A Te akaratod és a Te bölcsességed kormányoz
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mindent, és mi is ebben a Te szellemeddel betöltött világegyetemben,
tehát Benned élünk, mozgunk és vagyunk. Ne férkőzzék azért hozzám a
kétség, és maradjon tőlem távol minden reménytelenség, hiszen mi
Benned élünk, hatalmas, nagy Isten! Ehhez a gondolathoz ragaszkodom,
és a Te jelenléted tudatában úgy akarok élni, hogy azt a biztonságot és
védelmet, amely ebben a tudatban rejlik, kiérdemelhessem.
*
Megtagadtál valaha egy kívánságot magadtól, ha tőled függött annak
teljesülése?
KEDVETLENSÉG ELLEN(**)
Vannak napok az életben, amikor az ember minden különösebb ok
nélkül rosszkedvűnek, szerencsétlennek, életuntnak érzi magát; mintegy
elakad a földi gondok és bajok közepette. Szelleme egyáltalán nem bír
fölemelkedni, kedélye sivár és nem tud imádkozni. Óh ember, vonulj
vissza ilyenkor magányodba, s küzdd le kedélyed elégedetlenségét;
emeld föl szívedet Istenhez és ekképp fohászkodjál:
Atyám! Valami van közöttünk, ami elválaszt engem Tőled. Az én
gyarló emberi természetem, lelkem és kishitűségem a kétségbeesés
örvényébe akar sodorni. Ments meg, óh Istenem, segíts rajtam! Ne hagyd
el a Te gyermekedet! Küldj vigaszt kétkedő szívembe, melegítsd föl azt
szereteteddel, hogy újra higgyen és bízzék. Nem akarok elszakadni
Tőled, Istenem, mert tudom, hogy szereteted örök, és el nem hagy minket
soha. El akarok tehát űzni lelkemből minden meggondolatlanságot és
bizalmatlanságot. Ámen.
*
Hányszor félreértik egymást a legjobb barátok is; azért ne ítéld el
ellenségedet, mert te nem érted őt. Tévedhet a szeretet is, de a gyűlölet
mindig tévutakon jár.
NEHÉZ NAPOKBAN(**)
Nem érdem elégedettnek lenni, ha minden úgy megy, amint óhajtod;
de mikor semmi sem megy kívánságod szerint, mikor minden
iparkodásod hiábavaló, s legszebb terveid összeomlanak, mikor a
fájdalom gyötör, akkor érdem, ha erős maradsz a hitben, és alárendeled
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magad Isten akaratának. Ha valami nem sikerül, ne okold a gondviselést,
hanem mindenekelőtt vizsgáld meg, vajon óhajod és kívánságod isteni
vagy emberi, szellemi vagy földi volt-e? És még akkor sem tudod, vajon
az Isten akaratával megegyező volt-e. Minden emberinek el kell múlnia,
csak az isteni marad meg örökké. Azt is jegyezd meg, hogy ha a magad
kedvéért teszel jót, akkor már abban önzés rejlik, de ha a saját óhajaid
háttérbe szorításával, lemondással vagy fáradsággal teszel valami jót,
akkor az Istennek tetsző dolog. Könnyű adni és ajándékozni, ha ennek
folytán semmit sem kell nélkülöznünk, pedig milyen sokan képzelik,
hogy ők igen jók, mert fölöslegükből adnak valamit. Többet ér Isten előtt
az a darab kenyér, amelyet a szegény oszt meg egy másik szegénnyel,
mint ha valaki a fölöslegéből adományoz, ami nem egyéb egyszerű
emberi kötelességnél.
*
Ki földi kincseket keres, az csak múlandót talál; aki azonban szellemi
kincseket keres, halhatatlant szerez.
BŰNBEESÉS(**)
Édes jó Istenem, Te tisztának és jónak teremtettél engem, mint az
angyalokat, de én letértem az igaz útról, elhagytam magamat csábíttatni
a kísértés szellemétől, és bűnbe estem. Bocsáss meg nekem, Istenem, és
légy irántam könyörületes és irgalmas. Segíts vissza az igaz útra! Szívem
mélyéből bánom bűneimet, amelyek eltávolítanak Tőled, a legfőbb jótól,
és csak szenvedést és megpróbáltatásokat hoznak reám. Óh Istenem,
vezérelj ismét vissza Hozzád! Ámen.
*
Te csak a saját életfeladatoddal törődjél, és ne avatkozzál ítélkezve a
mások életébe.
MEGADÁS(**)
Édes Istenem, nem tudunk eléggé Hozzád fohászkodni, hogy adj
nekünk megadást és türelmet az élet bajaival és megpróbáltatásaival
szemben. Újra meg újra erőt vesz rajtunk a kedvetlenség és csüggetegség,
ha nem megy valami kívánságunk szerint. Jóságos Atyánk, bocsásd meg
nekünk, hogy oly kishitűek vagyunk, hogy bizalmunk gyenge és néha
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Ellened zúgolódunk! Óh mily nehéz nekünk teljes megadással így
szólani: „Istenem, legyen meg a Te akaratod!” Pedig ezeknek a
szavaknak mélyen lelkünkbe kell vésődniük, ha a Te gyermekeiddé
akarunk lenni. Adj ehhez nekem erőt, Mindenható!
*
Aki a másokról való véleményét nem nyilvánítja, annak nincsen
ellensége.
ISTENNEL(**)
Veled akarunk mindent kezdeni, óh Istenem, hiszen a Te áldásodtól
függ minden. Neked legyen szentelve, Istenem, életünknek minden egyes
napja. Minden cselekedetünknél az legyen első kérdésünk, vajon Te
jónak találod-e? Az legyen egyedüli törekvésünk, hogy megnyerjük a Te
tetszésedet, mert csupán az lehet helyes, ami megállhat Előtted. Óh
engedd, mindenható Isten, hogy ez az érzület mélyen gyökeret verjen a
szívünkben, hogy ekként hűséges gyermekeiddé legyünk. Adj erőt, hogy
a világi kívánságokat és hiúságokat, az élet kicsinyes gondjait és emberi
gyarlóságainkat legyőzhessük! Engedd, hogy egészen eltöltsön
bennünket a vágy, amellyel egyedül csak Neked akarunk tetszeni.
Igazságban akarunk járni szent színed előtt, óh Istenem. Ámen.
*
Csak a nagyok és bölcsek tudnak harc nélkül, szelídséggel győzni.
ÉLETHELYZETÜNK(**)
Édes jó Istenem, a Te akaratod volt, hogy itt és ilyen körülmények
között születtem, amilyenek között vagyok. Te határoztál így felőlem,
mert Te tudod, mi szolgál lelkem üdvére. Megelégedett akarok tehát
lenni, és nem zúgolódni vagy olyasmit kívánni magamnak, ami a világ
szerint rám nézve jobbnak látszik. Igen, én meg akarok nyugodni
sorsomban, és hálával akarok fogadni mindent, mint a Te ajándékodat.
Nem akarom átlépni a korlátokat, amelyeket elém helyeztél, nem akarok
olyan javak után epekedni, amiket Te megtagadsz tőlem; úgy akarok
hálásan fogadni mindent, amint azokat a Te atyai kezedből kapom.
Megelégedettség és Irántad való bizalom lakozzék szívemben, mert
ezekben rejlik a boldogság, az üdv.
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*
A győzelem az akaraterőben rejlik, nem a küzdelemben.
ISTENHEZ(**)
Kérlek, jó Istenem, add, hogy lelkem és szívem mindig jobban és
jobban vonzódjék Hozzád. Add, Uram, hogy lélekben és igazságban
járjak Előtted. Hozzád szálló ima legyen életem, Hozzád szóljon szívem
minden dobbanása, s minden érzésem, vágyam, minden gondolatom egyegy fohász legyen Hozzád. Óh ne engedj közém és Közéd férkőzni
semmit, jó Atyám, se bűnt, se rosszindulatot, se hálátlanságot. A béke és
szeretet kössön engem össze Veled. Ámen.
*
A tudás és akarás többet ér a vitatkozásnál.
SZERETETÉRT(**)
Kérünk, jó Istenünk, add nekünk a Te szeretetedet; engedd, hogy ez a
Te üdvöt adó szereteted mindig velünk legyen, bennünk hasson, éljen,
munkálkodjék és boldoggá tegyen minket. Add nekünk a Te szeretetedet,
hogy annak erejével elkerülhessük a bűnt, jókká és tisztákká lehessünk.
Könyörgünk, szeress bennünket akkor is, ha az emberek megvonják
tőlünk szeretetüket, és fájdalmat okoznak nekünk. Kérjük a Te
szeretetedet akkor is, ha érte szenvedéseket és fájdalmakat kell is
elszenvednünk. A Te szereteted a legfőbb jó; minden erőmből
igyekszem, hogy méltó lehessek reá; adj nekem ehhez erőt, Istenem.
Ámen.
*
Krisztus kardcsapás nélkül győzött és váltotta meg a világot. Emberek
kövessétek Őt!
ISTEN AKARATA(**)
Jóságos Atyánk, könyörülj rajtunk! Vésd szívünkbe azokat a szavakat,
amelyek méltók arra, hogy Hozzád jussanak. Ne legyenek a mi szavaink
emberies kérések és imák. Istenem, Te mindenről tudsz, ismersz
mindeneket. Add nekem azt, amit jónak látsz, és ahogyan akarod!
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Cselekedjél velem szent akaratod szerint. Csak adj erőt szent akaratod
fölismerésére és annak az életben való követésére. Ámen.
*
A kellő határt megtartani bölcsesség, azt áthágni tévelygés.
JÉZUSHOZ(**)
Uram, Jézus Krisztus! Te, aki szeretted ellenségeidet és jót tettél
azokkal, akik Téged gyűlöltek, töltsd meg a mi szívünket is valódi
felebaráti szeretettel! Légy segítségünkre, hogy kiirthassunk magunkból
minden önzést, minden kevélységet; hogy szeretetet gyakorolhassunk a
legnagyobb mértékben, követve a Te példádat. Szeretni és mindig csak
szeretni, adni és mindig csak adni, nem várva sem viszontszeretet, sem
hálát: ez volt a te életed, Megváltónk; ez legyen a miénk is! Ámen.
*
A szelíd kedély hasonló a tengerben levő sziklához.
SZERETET(**)
Óh Uram, esdve kér híved,
Adj énnékem tiszta szívet.
Mely Lelkedtől áthatottan
Feléd
folyton
forrón
dobban.
Kész örömmel megbocsát,
S feláldozza önmagát.
ODAADÁS(**)
Türelemmel és megadással akarok mindent elviselni, ami a Te
kezedből jő, Istenem! Zúgolódás nélkül akarok fogadni mindent úgy,
amint Te küldöd. Nagyon helytelen az, ha az ember türelmetlenül bele
akar avatkozni a Te rendeléseidbe, és sorsát mindenáron meg akarja
változtatni. Én Beléd helyezem minden bizalmamat, Istenem. A Te
vezetésed alá rendelem magamat, és nem engedem, hogy reménységem
elcsüggedjen. Végtelen jóságú Atyám, taníts meg engem a Te tetszésed
szerint cselekedni. Segíts a legbensőmben rejtőzködő hibáim világos
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meglátásában. Adj erőt, hogy világosan lássak és szigorú legyek
önmagam iránt; hiszen életcélunk a tökéletesedés. A Te oltalmad alá
helyezkedem, mindenható Atyám, mert teljes lélekkel bízom abban.
Tudom, hogy Te el nem hagysz soha, mert aki keresi a Te segítségedet,
az meg is találja azt.
HALÁLOS ÁGYON(**)
Érzem a halál közeledését, óh Uram. Szellememnek a testtől való
megválása közeleg, a földi burok mindjobban és jobban leoldódik, az
összekötő kapcsok elszakadnak. Át kell lépnem a szellemek honába,
hogy ítélőszéked előtt megjelenjek, én Istenem. Igen, érzem, mint
nehezedik lélegzetem, mint hűlnek tagjaim. Megyek Uram! Közeleg az
angyal, a megváltás és élet angyala a szellem - és a halál angyala a test
számára. Légy hozzám irgalmas, Uram, a Te kezeidbe ajánlom lelkemet!
Benned való bizalommal zárom le földi szemeimet, nyisd föl, kérlek lelki
szemeimet. A Te gyermeked vagyok, és Te Atyám vagy nekem.
Tebenned van minden bizodalmam. A Te oltalmadba ajánlom az
enyéimet, légy velük fájdalmukban, és adj nekik erőt és vigaszt. A
szeretet szellemi köteléke, amelyet Te szőttél, Istenem, felbonthatatlan;
azért utolsó órámban e szavakkal búcsúzom tőlük: „A viszontlátásra!” A
halált, mint jó barátot kell tekintenünk, nem pedig félnünk tőle. A hit
elveszi a halál töviseit. Te légy nekünk az első, óh Istenem, és mindenben
mindenünk. Hogyne örvendenénk, amikor a földi testből kiszabadulva,
Hozzád közelebb juthatunk?! Igen, a halál barátunk és megszabadítónk,
aki diadalmaskodik mindenen, ami földi, ahonnan minket az Isten
országába visz. Úgy akarjuk halálunkat tekinteni, mint földi életünk
legszebb napját, és hitünk erős meggyőződésében örömmel fogadni.
Neked tetsző életet akarunk folytatni, jó Atyánk, hogy bármely
pillanatban készek lehessünk a földi életet elhagyva a szellemek hónába
térni.
SZERETETT LÉNY HALÁLAKOR(**)
Édes, jó Istenem, adj erőt nekünk, hogy akkor is szeressünk Téged, ha
sújtasz, s akkor is dicsőítsünk, ha elveszed azt, aki nekünk legdrágább
volt a Földön. Avagy talán nem a Te ajándékod minden, nem a Te

119
tulajdonod, amelyet nekünk csak kölcsön adtál, amelyet azonban
bármely percben készséggel kell visszaadnunk? Hiszen életünk egyetlen
órája sem a miénk, és minden emberi szív, mely szeretettel dobog felénk,
a tiéd, a Te kegyajándékod, végtelen jóságú Atyánk. Kegyetlenségnek
tűnik fel, ha elszólítod azokat, akiket oly bensőleg szeretünk, s nem
akarjuk ebben meglátni a Te jóságos kezedet. Ébreszd föl ilyenkor, óh
Uram, meggyötört lelkünkben a rendíthetetlen hitnek és megadásnak
erejét, s adj erőt, hogy megnyugvással tudjuk mondani: „Az Úr adta, az
Úr elvette; legyen érte áldott az Ő szent neve!”
VÁGY JÉZUSHOZ(**)
Óh bárcsak lábaidnál ülhetnék, Jézusom, mint egykor Mária, és
hallgathatnám szavaidat, tanulhatnám bölcsességeidet, és érezhetném
szeretetedet. Uram, Jézusom, Te, aki oly jó és kegyes voltál a Földön az
emberekhez, bizonyára az vagy Te most is, amikor az Atyánál vagy.
Azért bizalommal fordulok Hozzád, és kérlek, légy hozzám is oly kegyes,
mint Máriához és Mártához voltál. Óh Uram, Jézusom, vezess és oktass
engem, nyisd meg szívemet és lelkemet, hogy befogadják a Te
tanításaidat. Uram, Jézusom. Megváltóm! Végy fel a Te kegyelmedbe!
Lélekben a Te lábaidhoz szeretnék ülni én is Máriával és Mártával, hogy
megvilágosítsd az én szívemet és lelkemet is. Aki hisz a Veled való
közösségünkben, az magához vonzza a Te segítségedet, és aki Téged hű
odaadással szeret, azt Te is viszont szereted, Te, aki még ellenségeidet is
szeretted! Aki Tebenned bízik, az nem vész el soha!
BOLDOG HALÁLÉRT(**)
Uram, Jézusom! Bárcsak hozzám is úgy szólanál halálom óráján, mint
a megtért latorhoz a keresztfán: „Még ma velem leszesz a
Paradicsomban!” Óh Uram, Jézusom, gondolj reám halálom óráján!
Őrizz meg a hirtelen haláltól, engedd, hogy elkészülve, bűnbánó szívvel
és erős hittel költözhessem át. Add, hogy oly erős bizalom, vágyakozás
és szeretet fogjon el Irántad, hogy örömmel váljak meg mindentől, ami
földi, csak hogy Veled egyesülhessek!

120
PÜNKÖSD(**)
Uram, Jézusom! Te megígérted tanítványaidnak, hogy elküldöd
hozzájuk a Vigasztalót, az Igazság Szellemét. És Te megtartottad
szavadat. Mert amikor pünkösdkor mind együtt voltak, a Szentlélek tüzes
nyelvek alakjában leszállott reájuk, és ők hangosan imádkozva dicsérték
az Istent, és idegen nyelveken kezdtek beszélni. Uram, Megváltóm! Amit
Te akkor a tanítványoknak mondtál, azt mondod minden embernek.
Mindenki részese lehet e kegyajándékoknak, ha ezeket kiérdemli és kéri.
Uram, Jézusom, könyörögve kérlek, küldd el hozzám is a Vigasztalót, az
Igazság Szellemét, hogy engem is megvilágítson és megerősítsen. Hiszen
homály és ború van körülöttem, és én gyöngeségemnél fogva semmit sem
tehetek, csak azt, hogy kegyelemért és segedelemért esengek Hozzád!
ÁRTATLANSÁGÉRT(**)
Bárcsak oly ártatlan és tisztaszívű lehetnék, mint a gyermek, hogy Te,
Uram Jézusom, így szólhatnál hozzám: „Engedjétek hozzám a
kisdedeket, mert övék a mennyeknek országa.” „Bizony mondom nektek:
aki úgy nem veszi Istennek országát, mint a kis gyermek, semmiképpen
nem megyen be abba.” Arra akarom tehát fordítani minden
igyekezetemet, hogy tiszta és alázatos szívű legyek. Gyermeki
ártatlanságra és szelídségre törekszem, és oly őszinte bizalommal akarok
hinni és olyan tisztasággal imádkozni, mint egy gyermek, hogy
érdemessé legyek a Te szeretetedre, mert Te szereted a kisdedeket! A
beismerés és őszinte megbánás könnyei mossák le lelkemről a bűnnek
szennyét, hogy, mint megtisztultat, befogadhass engem, édes Üdvözítőm.
BŰNBOCSÁNATÉRT(**)
Jézusom, mondd nekem is, amint a bénának mondád: „Kelj föl és járj,
a te bűneid meg vannak bocsátva.” Egyedül Neked van hatalmad a bűnök
megbocsátására, vagy megtartására, mert Te vagy a mi Megváltónk, aki
meghaltál bűneinkért. Óh Uram, Jézusom, Te ismered bűneim számát,
nem is szükséges, hogy elsoroljam azokat, csak be kell ismernem és
őszinte töredelemmel megbánnom. Te tudod, mikor és hogyan
vétkeztem, hányszor engedtem a kísértésnek és tértem le az igaz útról.
Óh Jézusom, légy könyörületes irántam, és bocsásd meg bűneimet.

121
BIZALOM JÉZUSHOZ(**)
Édes Jézusom, Te mondád tanítványaidnak: „Kérjetek és adatik,
zörgessetek és megnyittatik.” Én is zörgetek a Te könyörületességed
ajtaján, én is kérem a Te jóságos isteni szívedet. Óh hallgass meg engem!
Légy hozzám irgalmas és könyörületes. Én hiszek a Te igéidben és
hiszem, hogy meghallgatod kérésemet, ha az lelkem javára válik. Azért
Reád és a Te könyörületességedre bízom minden imámat és óhajtásomat.
JÉZUS PÉLDÁJA(**)
Én Uram és Mesterem, kérlek, adj erőt nekem, hogy hű követőd
lehessek. Tégy engem tanítványoddá, amint Pált azzá tevéd. Áraszd
világosságodat lelkembe; hogy szavaidat fölfogjam és megértsem. Töltsd
el szívemet a Te szereteteddel, hogy készséggel viseljek el és áldozzak
föl mindent úgy, amint azt Te megmutattad. Óh Uram, Jézusom, adj erőt
soha el nem fogyó szeretetednek, önfeláldozó könyörületességednek,
végtelen szelídségednek és alázatosságodnak követésére. Ámen.
BELÁTÁSÉRT(**)
Édes jó Istenem, kérlek, nyisd föl szemeimet és szívemet, adj nekem
belátást, hogy felismerjem a jót és cselekedjem a helyest. Hozzád
tekintek föl, Istenem, és addig kérlek és esedezem Hozzád, míg csak
szívem egészen át nem lesz hatva Tőled, és amíg csak meg nem érti a Te
akaratodat. A legkisebb dologban is Neked akarok szolgálni, a Te színed
előtt akarok járni és a Te kedvedért áldozni fel mindent, hogy ha majd
nehéz megpróbáltatások következnek reám, erős legyek Tebenned,
Istenem!
ODAADÁS(**)
Mindenható Atyám! Nem tudunk eléggé kérni Téged, hogy adj
lelkünknek szent akaratodban való megnyugvást. Emberi szívünk
mindegyre zúgolódik, a legkisebb gond és megpróbáltatás fellázítja a
lelkünket, s nehezen halunk meg és törődünk bele a változhatatlanba, és
türelmetlenül is kérdezzük: miért, mire való ez az újabb szenvedés?
Mennyei Atyám, meghajolok szent akaratod előtt. A Te kezedbe ajánlom
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lelkemet, életemet, jövőmet, szeretteimet, mindenemet. Bízom Benned,
Atyám, ki pajzsom és védőm vagy. Benned keresek és találok meg
mindent. Óh Istenem, ne engedj reménységemben megszégyenülni, légy
irgalmas hozzám, szegény gyermekedhez!
IGAZSÁGÉRT(**)
Mindenható Isten! Mily nehéz a Földön megtalálni az igazságot!
Bármennyire keressük és kutassuk is, nem találhatjuk meg, hacsak Te,
mindenható Isten, szívünkbe nem oltod. Te vagy a világosságnak és
megismerésnek egyedüli forrása, azért buzgó és megadás teljes imával
kell azt Tőled leesdenünk. Mindenható Isten, légy hát velünk!
Világosítsd meg elménket, ültesd szívünkbe a Te szereteted, hogy hitünk
ne ingadozzék, és add, hogy a Te igazságod fényeskedjék a mi
lelkünkben.
MÉDIUM IMÁJA(**)
Óh Uram, mily végtelen hálával vagyok eltelve Irántad, hogy a
szellemi élet magasztos tanításával megismertettél! Atyám, Te
eltávolítottad nálam a korlátokat, amelyek a földi életet a szellemi élettől
elválasztják. A Te mindenhatóságod föllebbentette előttem a titok
fátyolát úgy, hogy szellemileg is láthatok, új életre keltetted szívemet,
hogy szellemileg is érezhetek. Megszabadítottál a halál töviseitől, mert
rám nézve halál többé nincs, hanem egy szakadatlan, örökké tartó élet
Tebenned, Istenem. Megenyhítetted fájdalmamat, amely összeszorítja
szívemet, ha egy szeretett lényt elrabol tőlem a halál, mert rám nézve
nincs elválás, halottaim élnek, és ők azok, akik eljönnek, hogy
megvigasztaljanak. Óh Atyám, minden földi kincsnél többet adtál
nekem! Hála Neked, végtelen jóságú Istenem! Hűségesen akarok Neked
szolgálni, és a Te utasításaidat és rendeléseidet engedelmesen követni.
Tőled nyertem ezeket a kegyadományokat, a tieid ezek, legyenek azért a
Te szolgálatodra szentelve! Nyisd meg szemeimet, füleimet és szívemet,
hogy úgy lássak, érezzek és beszéljek, ahogyan Te akarod, és ne engedd,
hogy bármily ellentétes erő vagy akarat elválasszon Tőled! Ámen.
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A LÉLEK NYUGODTSÁGÁÉRT(**)
Édes jó Istenünk, add, hogy mindig megőrizhessük lelkünk
egyensúlyát és érezhessük az ima hathatós erejét. Gyakran
nyugtalanítanak minket a rossz gondolatok, és boldogtalanoknak s
elhagyottaknak érezzük magunkat anélkül, hogy valami különösebb baj
ért volna. Emberektől és szellemektől származó befolyások ezek,
amelyek a bennünk lévő kishitűség folytán csüggetegséggel és
félelemmel töltik el szívünket. Esdve kérünk Téged, óh Istenünk, engedd,
hogy a Benned való hit győzedelmeskedjék minden rossz megtámadtatás
fölött. Bízni akarunk Benned, hogy szívünkbe újból a Te békességed
költözhessék.
SZENVEDŐ LELKEKÉRT(**)
Kérünk Téged, jóságos Istenünk, könyörülj meg a nyugalmat nem
találó lelkeken, küldj nekik békét és megnyugvást. Adj nekik erőt, hogy
el tudjanak szakadni a Földtől, és a mennyeiek felé törekedjenek. Adj
sötét lelkükbe egy parányi világosságot, amelynél belássák, hogy a
Földön nincs többé mit keresniük, s hogy nyugalmat idelenn nem
találhatnak. Ébreszd föl bennük az Utánad való vágyakozást, hogy
visszatörekedjenek oda, ahonnan a bűn következtében eltávoztak.
Végtelen jóságú Atyánk, kérünk Téged, légy kegyes és könyörületes a
szegény eltévelyedett szellemek iránt! Szabadítsd meg őket a gonosztól;
bocsásd meg bűneiket a mi Urunk; a Jézus Krisztus érdemeiért. Ámen.
ALÁZATOSSÁGÉRT(**)
Mindenható Atyám! Inkább kívánok lélekben szegény lenni, mint
gazdag, ha a gazdagság a Benned való hitemtől és bizalmamtól fosztana
meg. Hiszen Jézus mondta: „Boldogok a lelki szegények”; boldogok,
akiknek hite egyszerű és bíznak Benned, a Te szavaidban, és zúgolódás
nélkül, megadás teljesen engedelmeskednek a Te parancsolataidnak.
Azért sorozod őket, Uram, a boldogok közé, és azért állnak ők
magasabban, mint azok, akik értelmi képességüket túlbecsülve
önhittekké válnak és az isteni törvényeket bírálgatják és gúnyolják.
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Legyek én szegény lélekben, de erős a hitben és készséges követője a Te
parancsolataidnak, Istenem. Ámen.
ANYA IMÁJA(**)
Jóságos Atyám! Gyermekeimért könyörgök Hozzád: óh irányítsd őket
s vezesd a Te útjaidra. Add szívükbe a Te szeretetedet és erős, mély hitet.
A Te oltalmadba helyezem őket, hiszen Te több vagy számukra, mint az
apa és az anya, mert Te tökéletes és jóságos vagy.
A MINDENÜTT JELEN VALÓ ISTEN(**)
Én Istenem, ha mindig érezném jelenlétedet, akkor sokkal ritkábban
gondolnék, beszélnék és tennék helytelent; akkor az emberi gondok nem
nyomhatnának le annyira, nem félnék a jövőtől és a haláltól. Mindenható
Atyám, kétely és ingadozás nélkül, élő valóságként akarom mindenütt
való jelenléted tudatát szem előtt tartani. Árassza el lelkemet ujjongó
öröm és hála, mert Te, én Uram, mindenütt jelen vagy, mert mi Tebenned
élünk és vagyunk!
SZELLEMIEKÉRT(**)
Mindenek Teremtője, mindenható Isten! Szellemi adományokat
kérünk Tőled: az igazság és világosság adományait, amelyek örökké
maradandók és többet érnek minden földi jónál. Vond meg a testi eledelt
tőlünk, de táplálj a Te világosságoddal; vond meg a földi kincseket, de
add isteni szereteted bőséges ajándékát; vedd el testi egészségünket, de
add meg nekünk a szellem tisztaságát; vedd el testi szépségünket, de add
helyette a lélek szépségét; vedd el földi boldogságunkat, de add helyette
az örökélet koronáját! Készek vagyunk odaadni mindent, hogy mindent
elnyerhessünk.
KÍSÉRTÉSBEN(**)
Óh mily gyengék vagyunk mi emberek, hogy a legcsekélyebb dolog
is kihoz sodrunkból! Minden haszontalanságon felbosszankodunk és
tépelődünk, és nem vesszük észre, hogy mindezek csupa kísértések,
amelyek a Hozzád vezető útról akarnak eltéríteni. Mindenható Atyánk,
nyújts nekünk segedelmet az élet mindennapi kísértései ellen; küldj intő

125
szózatot, valahányszor a gonosz közeledik felénk; távolíts el tőlünk
minden tisztátalant, és adj erőt, hogy legyőzzük és elűzzük a rosszat.
Édes jó Istenem, mutasd meg nekünk az igaz utat; add, hogy helyesen
szóljunk és helyesen cselekedjünk. Világosítsd meg értelmünket, hogy
fölismerhessük és visszautasíthassuk mindazt, ami a lelkünknek
ártalmára lehetne. Ámen.
NAGYPÉNTEK(**)
Megváltó Jézusom! Lelkemben követni akarlak ma Téged
szenvedéseid útján. Imádkozni akarok Előtted, s bűneimet megbánva
bocsánatodért esedezni. Mily borzasztó kínokat állottál ki e napon,
jóságos Üdvözítőm. Teljesen zsákmányul engedted Magad az emberek
vad önkényének, a legnagyobb alázattal mutatva példát nekünk,
lemondva arról, hogy Istentől kapott erődet és hatalmadat szenvedéseid
eltávolítására használd. Te, mint tehetetlen ember álltál ott, és mégis mily
isteni és nagy voltál! Te előre láttad szenvedéseidet; elbúcsúztál
tanítványaidtól, és megható szeretettel mostad meg lábaikat! Kenyeret és
bort adtál nekik kereszthalálod jelképéül és emlékéül, óh Üdvözítőm!
Megtörve, bűnbánó és hálatelt szívvel állok keresztfád alatt, és a megtért
latorral kérlek: „Uram, emlékezzél meg rólam!” A szenvedés
elvégeztetett, s most következik a győzelem, a feltámadás. És aki hisz
Jézusban, az Vele együtt győz, és meg nem hal soha.
ÉLETFELADATUNK FELISMERÉSE(**)
Édes jó Istenem! Bizonyára, meghatározott feladatokkal küldöttél e
Földre. Teljes szívemből kérlek Téged, adj nekem utat és módot azoknak
fölismerésére, mert a földi dolgok elhomályosítják látásomat és elterelik
figyelmemet úgy, hogy nem értem, vagy sehogy sem akarom megérteni
a Te intő szavadat és figyelmeztetésedet, és túlságos nagy áldozatnak
látszik előttem a Te útmutatásaid szerint cselekedni. Törekedni akarok,
óh Istenem, hogy amennyire csak tőlem telik, levetkőzzem minden világi
és bűnös vágyamat és tulajdonságomat. Óh add Mindenható Atyám, hogy
észrevegyem és meglássam a Te szándékaidat és útmutatásaidat; szívvel
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és lélekkel akarom azokat figyelni és követni. Segíts meg, hogy Általad
kitűzött feladataimat jól elvégezhessem!
ESTI IMA(**)
Vajon a Reád való gondolat vezérelt-e engem mindenben a mai nap
folyamán, én Uram és Istenem? Vajon törekedtem-e minden
gondolatomat, szavamat és cselekedetemet a Te tetszésed szerint
irányítani? Nagyobb buzgalommal kerestelek-e Téged, mint a földi
javakat és élvezeteket? Nem foglaltak-e el annyira a világi dolgok, hogy
Rólad, végtelen jóságú Atyám, megfeledkeztem? Nem, nem! Ezt nem
akarom! Hozzád akarok ragaszkodni, óh Istenem, és nem a világhoz.
Egyedül a Te szeretetedet és tetszésedet kívánom keresni, s földi
gondjaimat és bajaimat csendes megadással és bizalommal a Te kezeidbe
ajánlom, jó Atyám. Ámen.
VÁGYAK(**)
Jó Atyám! Te oltod a jó és nemes érzéseket az emberi szívbe, de
vannak vágyak, amelyek magától az embertől származnak, és ezek
legtöbbnyire rosszak. Az emberi szív mindig telve van vágyakkal és
kívánságokkal. Engedd fölismernem, mindenható Atyám, hogy melyek
bennem az Általad belém oltott és melyek a gyarló, emberi vágyak, hogy
az előbbieket ápoljam, az utóbbiakat pedig kiirtsam. Óh Uram, vezess
engem az ígéret földjére, ahol megszűnik minden más kívánság, és
egyedül csak egy vágy tölt el minket: Veled lehetni! Ámen.
A MI HAZÁNK(**)
A mi hazánk Benned van, Istenem! Bárhol legyünk a Földön,
idegenben, avagy otthon, Kívüled sehol sem vagyunk valódi hazánkban;
csakis Benned érezhetjük magunkat teljesen megvédve és
megoltalmazva. Ebbe a hazába akarok igyekezni, és a Földet csupán
rövid tartózkodás és érdemszerzés helyéül tekinteni. Hittel és szeretettel
telve törekszem Hozzád, örök hazámba, óh Istenem! Ámen.
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VÉDSZELLEMÉRT(**)
Édes Istenünk, kérünk Téged, küldd el hozzánk jó angyalaidat és tiszta
szellemeidet, hogy oktatással, tanáccsal és tettel segítségünkre legyenek,
és oltalmazzanak minket földi zarándoklásunk útján. Az olyan ember, aki
csupán földi szemeivel lát, nem tudja, hogy láthatatlan lények, jó és rossz
szellemek vesznek körül mindnyájunkat; a jók őrizetül és vezetésül, a
gonoszak kísértésül és megpróbáltatásul. Kérlek, Istenem, engedd, hogy
csak a jó szellemek, a Te kegyelmed és jóságod hordozói férkőzhessenek
hozzám. Add, hogy szívem az ő sugalmazásaik befogadására mindig
nyitva álljon, és megértse a Te küldötteidnek útmutatásait. Ámen.
JÓ SZÁNDÉK(**)
Gyakran föltettem már magamban, jó Atyám, hogy Neked tetsző
életet élek és parancsaidnak engedelmeskedem, hogy alázatos és
béketűrő leszek. Azonban nincs bennem kitartás és mindig visszaesem
régi hibáimba. Azt hisszük ifjúságunkban, hogy van még idő a
megjavulásra, holott az idő gyorsan jár és az öregség itt van, amikor
nehezebben tudjuk megrögzött hibáinkat legyőzni. Vajon jobb lettem-e?
Erre a kérdésre csak komoly és szigorú önvizsgálat után felelek. A Te
kegyelmedet kérem, Istenem, hogy az világítson meg engem.
ISTEN OLTALMÁÉRT(**)
Mindenható Atyánk, maradj velünk, mert alkonyodni kezd. Nagy
események és megpróbáltatások előestéjéhez jutottunk. A pusztítás
minden neme fogja megrázkódtatni a Földet, mintha csak büntető
ostoroddal sújtanál le az emberiségre, hogy kiirtsd a bűnt és gonoszságot.
Óh Istenem, adj nekünk erőt, hogy a megpróbáltatásoknak ezekben a
napjaiban kishitűekké ne váljunk, s hogy akkor se kételkedjünk
szeretetedben, ha érezzük sújtó kezedet. Erősíts meg minket, hogy a
Benned való rendíthetetlen bizodalmunk és valódi felebaráti szeretetünk
példaadásával segítségére és épülésére lehessünk embertársainknak.
Irgalmas Atyánk, ne engedd, hogy ingadozókká legyünk! Beléd helyezett
reményünk tartson fenn minket utolsó leheletünkig. Segítsd diadalra a
jót, hogy a szeretet és a béke foglalhassa el és uralhassa a Földet. Ámen.
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KÍSÉRTÉS IDEJÉN(**)
Mindenható Atyám, kérlek Téged, szakítsd félbe gondolataimat, ha
azok tárgya rossz; némítsd el ajkamat, ha igaztalant akar szólani, tégy
süketté a bűnös beszédek, és érzéketlenné minden tisztátalan indulat
iránt. Óh Uram, adj erőt mindennemű kísértés ellen és engedd, hogy
szenteljen meg engem a Te szereteted. Ámen.
FOHÁSZ JÉZUSHOZ(**)
Jézusunk, Mesterünk! Te, aki oly jóságos és szeretetteljes voltál
az emberekhez, s aki kegyes pártfogásodba vetted az elesetteket és
szerencsétleneket, kérünk, minket se hagyj el, maradj velünk. Te, aki
halottaidból dicsőségesen föltámadva megjelentél tanítványaidnak, jöjj
el hozzánk is, világosíts, vezess és erősíts minket is a Te kifogyhatatlan
szereteteddel. Az élet útja gyakran oly nehéz, hogy csak Nálad
kereshetünk és találhatunk menedéket és segítséget. Óh, Jézusunk,
mutasd meg nekünk az utat, hogy a Te tanításaid szellemében élhessünk.
Ámen.
BIZALOM(**)
Engedelmesen, zúgolódás nélkül akarok menni, amerre Te vezetsz, jó
Atyám, miként a vak teljes bizalommal követi az őt vezető kezet. Te nem
hagysz elesni, és nem vezetsz romlásba, ha feltétlenül Reád bízom
magamat. Egy benső hangot oltottál belénk, amelyre ha hallgatni
akarunk, bölcs és jó tanácsokkal lát el bennünket. Óh én lelkem,
bontakozzál ki a földi érdekek kötelékeiből; vonulj magadba, és kérd
Istent, hogy engedje ezt a benső hangot szólani, és engedje, hogy ez a
hang a legbensőbben és állandóan összekapcsoljon Ővele. Ámen.
ISTEN EREJE(**)
Végtelen nagy Isten, mindenek Atyja! Mi Benned élünk, és Te
mibennünk élsz, mert Te betöltöd az egész mindenséget, s ezért tudjuk a
Te szeretetedet, kegyelmedet és erősítésedet bárhol és bármikor
magunkhoz vonzani. Óh mily üdv Téged magunkban hordani és Benned
élni! Te is vonzasz minket, jó Atyánk, a Te bölcsességed és jóságod által
hol örömökkel, hol szenvedésekkel. Istenem, add, hogy mindig és
mindenben fölismerjem szeretetedet, és szüntelenül Téged keresselek,
hogy bennem élj, és én Tebenned. Ámen.
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ISTEN AKARATA(**)
Elgondolható-e, hogy az emberi imádság befolyásolja Isten akaratát?
Egy bensőséges, meleg ima képes-e megváltoztatni azt? Istenem, e
kérdések sokszor megvillannak agyamban. Előttem ismeretlen a Te
akaratod, de Te, óh Istenem, ismered szívem minden vágyát, minden
dobbanását, s így tudod, mit szeretnék kérni Tőled. Óh Uram,
szeretetedhez és jóságodhoz fordulok, könyörülj rajtam, segíts meg
engemet! Mindenekelőtt adj erőt, hogy bele tudjak nyugodni szent
akaratodba! Nagy irgalmú, szent Isten, minden kívánságomat a Te
kezeidbe helyezem, hallgasd meg gyermeked szavát, amikor bizalommal
telve kiált Hozzád! Ámen.
SZENVEDÉSBEN(**)
Mennyei Atyám! Nehéz napok következtek reám, szívem sajog, és
lelkem telve van aggodalommal. De el akarom viselni e megpróbáltatást,
tudva, hogy Tőled jő. Csak arra kérlek, ne hagyj el, és adj erőt! Küldj
fájdalmam sötétségébe egy fénysugarat, szívemnek üdülést, hogy bátran
elviseljen mindent, és híven megőrizze Irántad való szeretetét. Ha a
bátortalanság erőt akarna venni rajtam, így fohászkodom Hozzád:
„Istenem, légy irántam könyörületes, és ne hagyj elesni engem, szegény
földi zarándokot.” Ámen.
HÁLA A SZENVEDÉSBEN(**)
Édes Istenem, hálát adunk Neked a szegénységért, mert az sok olyan
kísértéstől óv meg minket, amelyek a gazdagsággal járnak. Hálát adunk
Neked, hogy nélkülözést, szükséget és nyomorúságot juttattál
osztályrészül nekünk, amelyek megtanítanak az önmegtagadásra, és
fogékonyakká tesznek mások szenvedései iránt; mert csak az tudja, mily
keserves a szegénység, aki maga is nélkülözött. Hálát adunk Neked
mindazokért a bántalmazásokért és megaláztatásokért, amelyekkel
embertársaink elhalmoznak, mert most már saját tapasztalatunkból
tudjuk, mily fájdalmasak ezek, s azért csakis jósággal és szeretettel
viseltetünk felebarátaink iránt. Hálát adunk Neked a betegségekért, a
szenvedésekért és megpróbáltatásokért, mert ezek megtanítanak
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könyörülettel, részvéttel és elnézéssel lenni másokkal szemben.
Mindenható Atyánk! Nem kérünk Tőled földi kincseket és dicsőséget,
amelyek gonosz kísértéseket rejtenek magukban, hanem a Te szeretetedet
és könyörületességedet, hogy azok vezessenek minket a földi élet
megpróbáltatásain át a boldog szellemi hazába.
ISTENBEN VALÓ BIZALOM(**)
Mindenhez, amihez csak kezdeni akarunk, a Te segítségedet és
áldásodat kérjük, mindenható Atyánk, mert csak így maradhatunk meg a
helyes úton és csak így lehetünk megóvva a tévelygésektől. Ha kellőleg
meggondolnánk, hogy magunktól milyen keveset tudunk tenni, s hogy
mennyire a Te kegyelmedtől függ minden, akkor sokkal alázatosabbak
lennénk, és sokkal buzgóbban kérnénk segedelmedet. Életem és sorsom
egészen a Te kezedben van Istenem; nekem nem áll hatalmamban azokat
irányítani. De azért mégsem aggodalmaskodom, mert Te Atyám vagy
nekem. Bármily bizonytalannak és sötétnek lássék a jövő, én bízom
Benned, Istenem, mert a Te világosságod áthatol minden sötétségen.
Ámen.
IMA, HA BÁNTALMAZNAK(**)
Édes jó Istenem, kérlek, adj nekem türelmet és nyugodtságot, ha
rágalmaznak és rosszat beszélnek rólam az emberek. Tudom, hogy nem
volna szabad, hogy bántson az emberek igaztalan ítélete, ha ártatlannak
érzem magamat; de mégis fáj. Úgy akarom fogadni ezt a fájdalmat, mint
hiúságom üdvös megaláztatását. Mily méltatlanul vádolták az emberek a
mi édes üdvözítőnket, sőt ki is végezték, mint valami gonosztevőt, Őt,
Istennek tiszta Gyermekét, s mily türelemmel viselt el Ő mindent! Ez a
példa erősítsen engem a világ rágalmazásaival szemben. Hozzád akarok
menekülni, óh Istenem, ha bántalmaznak az emberek, egyedül csak
Nálad találhatok segítséget és vigaszt.
MEGBÁNÁS(**)
Óh miként is tehettem azt, hogy a jónak és törvényesnek Isten által
megvilágított útjáról valaha letértem és engedetlenségem folytán a bűn
fertőjébe kerültem! Óh mily számtalan kínt és gyötrelmet okozott már ez
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nekem! Végtelenül szégyellem és bánom bűneimet, Istenem, s szeretnék
ismét olyan ártatlan és tiszta lenni, mint amilyen voltam, amikor
megteremtettél. De azóta bűnt bűnre halmoztam, s most szegény vezeklő
vagyok a Földön. A megbánás fájdalma járja át lelkemet, és könnyezve
esedezem bocsánatodért és könyörületedért. Bárcsak arra tudnám
használni ezt a testöltésemet, hogy ismét közelebb juthatnék Hozzád,
Istenem! Készséges megadással és türelemmel akarom azért viselni az
élet minden megpróbáltatását, csak hogy egykor megtisztulva és
megjavulva jelenhessek meg Előtted.
BŰNBÁNATI NAPON(**)
Jó Istenünk, egyesüljön ma a mi imánk mindazokéval, akik Hozzád
kiáltanak. Mindnyájan kérjük, hogy a Te országod terjedjen el az egész
Földön, s távolítson el a szeretet minden gyűlöletet, győzedelmeskedjék
az erény a bűn fölött és a Te isteni békéd uralkodjék közöttünk.
Mindenható Atyánk! Küldd hozzánk a Te igazságodat, a Te Igédet, hasd
át világosságoddal a földi sötétséget, és adj erőt, hogy bátran harcoljunk
Éretted és mindenért, ami jó és nemes.
ÖREGSÉGBEN(**)
Mindenható Atyánk! Adj erőt ahhoz, hogy mindinkább javuljunk és
szellemi életet éljünk. Aki fiatal korában megfékezi testi kívánságait és
uralkodik érzékei fölött, arra az öregség sem fájdalmakat, sem bánatot
nem hoz, mert a szellem örökké ifjú marad, és a test roskatagsága
nemcsak nem nehezedik súlyos teherként reá, hanem ellenkezőleg,
bilincseinek fokozatos lehullását jelenti. Hozzád könyörgünk, óh Atyánk,
világosítsd és erősítsd szellemünket, hogy állandóan uralkodjék a testen
és a test érzékein, menten minden szenvedélytől és bűntől. Ámen.
KÜZDELEM ELŐTT(**)
Óh Jézus Krisztusom, erősíts, hogy készen álljak, ha harcba szólítasz
engem a Te igazságaidért. A küzdelem ideje közeleg: az az idő, amikor
szavaid szerint a hazugságnak az igazságtól el kell választatnia. Újból föl
kell a Te igéidnek, a Te tanításaidnak magasztaltatniuk és mindazt, amit
azon az emberek elferdítettek és elrontottak, a valódi kereszténység
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erejének meg kell semmisítenie, mert az új kinyilatkoztatások ideje
elkövetkezett, és sokan tesznek majd tanúságot az Igazság Lelkéről, amit
Te, Urunk Jézusunk, nekünk megígértél. Sok küzdelem támad, de végtére
is győz a Te isteni tanod. Uram Jézusom, én is harcosod akarok lenni, óh
adj nekem erőt a megpróbáltatásokban és bátorságot a küzdelemben!
Mindenható Isten, mutasd meg, miképpen és mi módon szolgáljak
Neked, úgy szeretném betölteni Általad megszabott rendeltetésemet s
akaratomat mindenben a Te akaratodhoz alkalmazni; de ez az
igyekezetem oly sok nehézségbe ütközik: a saját gyengeségeim, a világ,
az emberek és a megpróbáltatások; mindezek nehéz akadályokként
gördülnek utamba. Óh Istenem, kérlek, küldd nekem segedelmedet, s adj
erőt, hogy átküzdve magamat mindezeken az akadályokon, Hozzád
juthassak.
ISTEN MINDENÜTT JELENVALÓSÁGA(**)
Nagy Isten! Te betöltöd az egész mindenséget, mindenütt Benned
élünk. Ne hagyjon el engem soha ez a gondolat. A megpróbáltatásokban,
szenvedésekben és fájdalmakban a Te jelenlétedre gondolva, bizalmamat
és bátorságomat el nem veszítve, a Te segítségedre támaszkodom. A
boldogság óráiban is hálatelt szívvel gondolok a Te mindenütt való
jelenlétedre. Milyen megnyugtató és fölemelő gondolat a Te jelenléted,
óh Isten! Így mindig Benned élünk, Előtted minden gondolatunk tudva
van. Te mindenről tudsz, tudod azt is, ha engem fájdalom gyötör. És Te,
egyedül Te segíthetsz rajtam, s ezt meg is teszed, ha jónak látod.
Mindenható, könyörületes Isten, vezess bennünket a Te útjaidon!
Mindenütt, akár az emberek között, akár egyedül vagyunk, ott vagy Te
közelünkben. Aki Téged szeret, az nem tesz különbséget otthon és idegen
között, mert az mindenütt Benned él, és nem téved el, mert minden lépése
Feléd irányul. Te nem vagy személyválogató, mindenkit szeretsz, mint
gyermekedet, óh Istenem, vezess a te útjaidon, el ne hagyj, támogass
engem! Ámen.
SZILVESZTEREST 1889. (**)
Életnek Ura, mindenható Isten! Köszönjük mindazt a sok szeretetet és
védelmet, amellyel az elmúlt esztendőben elhalmoztál bennünket. Volt
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részünk megpróbáltatásban és örömben is; mindenért hálás köszönetet
mondunk. Bárcsak tökéletesedtem volna! Ha minden órát a javulásra
használtam volna föl, akkor elkerültem volna mindent, ami a lelkemre
hátrányos volt. Urunk, Istenünk, légy velünk továbbra is a Te mindenható
védelmeddel és jóságos szereteteddel, mert nagy szükségünk van reá.
Minden vágyunkat és kívánságunkat a Te kezeidbe helyezzük. Benned
bízva folytatjuk vándorutunkat, amíg el nem szólítasz e Földről. Isten
előtt járni, Benne bízni és egyedül Neki szolgálni: ez legyen jelszavam
az újévre. Ámen.
IMA AZ ŐRSZELLEMEKÉRT(**)
Nagyjóságú Istenünk! Kérünk, küldd le hozzánk a Te tiszta és jó
szellemeidet, hogy segítsenek, támogassanak és minden gonoszt és
tisztátalant eltávolítsanak tőlünk. Küldd el hozzánk a szeretet szellemeit,
akik minden viszályt és gyűlöletet kiirtanak. Küldd hozzánk az igazság
szellemeit, kik minden hazugságot megbüntetnek és megsemmisítenek;
a hit szellemeit, hogy erőssé és bátorrá tegyenek az élet küzdelmeiben;
küldd el a remény szellemeit, kik fölszárítják a szerencsétlenek és
szomorkodók könnyeit, a békesség szellemeit, akik kiengesztelnek
minden gyűlöletet, hogy a Te országod uralkodjék a Földön. Ámen.
ISTENI VEZETÉS(**)
Mindenható Atyám! Segíts lecsillapítani nyugtalan szívemet, hogy
tanulja meg türelemmel bevárni intésedet, amit felfogni és megérteni
szeretnék. Minél inkább eggyé leszek Veled, minél nagyobb megadással
rendelem alá magamat a Te vezetésednek, minél erősebb lesz hitem és
bizalmam, annál jobban megértem a Te akaratodat és szándékodat.
Értelmem és akaratom teljes erejével törekszem azért, Istenem, a Te
rendeléseidben megnyugodni és türelemmel várni útmutatásodat, ha
mindjárt nehezemre esnék és a saját akaratommal és vágyaimmal
ellenkeznék is, mert Te végtelenül jó és mindenható vagy. Nem is lehetek
másként igazán boldog, csak akkor, ha nem a saját gyarló akaratomat
követem, hanem a Te legbölcsebb atyai vezetésed után indulok. Ámen.

134
BÉKÉÉRT(**)
Édes Istenünk, kérünk, végy szállást a mi hajlékunkban és szívünkben.
A Te szellemed uralkodjék bennünk és körülöttünk, s töltsön el egészen
szeretetével és békességével. Add, óh Istenem, hogy csak jó erők
működjenek bennünk és körülöttünk, mint amilyenek az erős hit és az
isteni szeretet erőt, hogy ezekkel felvértezve minden megpróbáltatásban
állhatatosak legyünk és a Te akaratod szerint cselekedjünk. Isten békéje
uralkodjék házunkban, és szilárdítsa meg szívünket, hogy semmi
tisztátalan meg ne zavarja ezt a lelki békét és maradjon távol tőlünk
minden gonosz.
ISTEN SEGEDELMÉÉRT(**)
Ha, a te szellemed nem hat át minket, Istenünk, akkor gyarlók és
tehetetlenek vagyunk. Ha benső imával és Hozzád való gyakori
fölemelkedéssel nem vonjuk magunkhoz a Te szellemedet, akkor semmi
jóra sem vagyunk képesek. Csak a Veled és Benned való élet adhat
nekünk tudást és tetterőt. A Te gyermeked akarok lenni, egészen Benned
akarok élni, mindenható Atyám! Adj nekem a Te szeretetedből és a Te
erődből, hogy el ne csüggedjek, ha a fájdalom megkörnyékez, teljes
készséggel és a Te végtelen bölcsességedben való bizalommal viseljem
azt el.
LELKI EGYESÜLÉS(**)
Egyesüljünk ma szellemileg mindazokkal, akik most Hozzád
fohászkodnak, Istenem. Add, mindenható Atyánk, hogy az igazságnak, a
szeretetnek és a békének tiszta isteni tana elterjedjen az egész Földön,
hogy lejöjjön hozzánk a Te országod. Mi is munkálkodni akarunk
tökéletesedésünkön, ki akarjuk irtani magunkból az önzést, és a felebaráti
szeretetet gyakorolva elsajátítani az isteni erényeket.
MEGPRÓBÁLTATÁSOKBAN(**)
Nagyon sötétnek látszik, előttem az élet, bánat, gond és fájdalom
gyötör, sehonnan egyetlen reménysugár. Az emberek elhagytak, náluk
nem találok sem segélyt, sem vigaszt. Egyedül Te adhatod vissza
békességemet, édes Istenem. Mennyei Atyám, Te látod keserves
helyzetemet, Te ismered szenvedéseimet, mert Te bocsátottad reám e
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megpróbáltatásokat, azért Neked panaszkodom, de minden zúgolódás
nélkül. Nyugodtan és megadással törekszem elviselni mindent, sőt még
szeretni is akarom szenvedéseimet, mert Te küldötted azokat reám.
Kérlek, jó Istenem, adj nekem ehhez erőt, ne hagyj el szenvedéseimben!
Hasson át engem a Te szellemed, hogy megpróbáltatásaim dacára is erős
maradjak a hitben és buzgó az imádkozásban.
ÖNOKOZTA SZENVEDÉSEKBEN(**)
Istenem! Saját hibáim miatt szenvedek. Ahelyett, hogy magammal
hozott hibáimból tisztultam volna, letértem a helyes útról, s most emiatt
is bűnhődnöm kell. Végtelen irgalmú Atyám, belátom és teljes szívemből
bánom tévedésemet, amelynek következtében oly nehéz és szomorú
helyzetbe jutottam, hogy abból kibontakozni nem tudok, és a
kétségbeesés akar hatalmába keríteni. Óh nyújtsd félém könyörülő
kezedet, segíts ki tévelygéseimből! Segíts, hogy hibáim világos tudatára
jutva, azokat jóvátehessem, és hogy jövőben állhatatosan ellen tudjak
állani minden kísértésnek. Engedd, óh Istenem, hogy a tisztátalan újra
tisztává, a rossz jóvá legyen, és hogy a sötétség helyét újra világosság
foglalja el, óh Uram, nyújtsd felém segítő kezedet!
ÉDESANYA RAVATALÁNÁL 1890. (**)
Fájdalommal telt szív, légy állhatatos, és ne ingadozzál a hitben. Ami
itt a ravatalon hidegen és élettelenül fekszik előtted, az csupán az üres
burok, amelyből a lélek elszállt az örök hazába. Akit úgy szerettél, akinek
földi lénye eltűnt előled, azon az úton távozott, amelyen egykor majd te
is távozni fogsz. Add át a földnek, ami a földé, és emeld fel lelkedet
Istenhez, hol ismét megtalálod őt. Az, hogy ő már szellemmé vált, téged
is vezessen közelebb Istenhez és mondd: „Én Istenem, azt vetted el, aki
a tiéd volt, Benned újra megtalálom őt”.
„TÉRJETEK MEG, MERT ELKÖZELÍTETT(**)
A MENNYEKNEK ORSZÁGA”
Mindennap megvizsgálom lelkiismeretemet és számot adok napi
dolgaimról, hogy ez úton mindig jobbá lehessek; mert a mennyeknek
országa, a halál, a megváltás közeleg, és én készen akarok lenni, hogy
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mehessek, bármikor szólítanál, Istenem. A haláltól való félelmet teljesen
el akarom a szívemből távolítani, mert a halál célja az, hogy közelebb
vigyen Hozzád, végtelen jóságú Atyám. Mi emberek azért haladunk oly
kevésre a megtérésben, mert fölöttébb önzők vagyunk; de Te, Istenünk,
bűnhődéseket küldesz reánk, hogy azok előkészítsenek minket a
mennyek országára. Hálás szívvel akarom fogadni ezeket a vezetéseket,
hogy ezek megváltásom kegyelemeszközeivé lehessenek. Uram, Jézus
Krisztus, ki a Földön egy szavaddal meggyógyítottad a betegeket, kérünk
Téged, gyógyítsd meg a mi betegünket is. Egy szavadra eltávolodik tőle
minden rossz befolyás, és ő meggyógyul, ha Te akarod. Te velünk vagy,
Uram Jézusom, ha Hozzád imádkozunk. Könyörgünk: jöjj és segíts a mi
betegünkön!
MÓZES I. KÖNYVE - 2:24(**)
„Annakokáért elhagyja a férfiú az ő atyját és az ő anyját, és
ragaszkodik feleségéhez: és lesznek egy testté.”
Az igaz, tiszta szerelem isteni szikra, melyet az Alkotó helyezett az
emberi szívbe, hogy ott mint szent láng lobogjon örökké. Ha egy férfi
szívét ilyen szerelem hatja át, akkor ez olyan boldoggá teszi az életét,
hogy a feleség drágább lesz előtte atyjánál, anyjánál; ő lesz az ő
mennyországa, élete, mindene. Minden gondját és baját megosztja vele
és szélszakíthatatlanul eggyé lesznek. Csak az ilyen szerelem köt össze
örökre.
A FÉRJ IMÁJA(**)
Köszönöm Neked, Istenem, hogy ezt a mennyei lángot szívembe
helyezted. Drága kincse ez életemnek; tegyen ez engem jobb emberré,
égesse ki belőlem a régi bűnöket és minden salaktól tisztítsa meg
szívemet. Ez az érzelem közelebb visz Hozzád, Istenem, megtanít engem
imádkozni, és tévelygéseimből visszavezet Hozzád. Utolsó leheletemig
szent kegyelettel és hűen meg akarom őrizni ezt az érzelmet, Istenem, és
akkor ismét a Te kezeidbe helyezem ezt a legdrágább kincsemet, ahonnét
nyertem.
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MÓZES I. KÖNYVE - 3:16(**)
„És szóla az Úr az asszonynak: „Megsokasítom viselősséged
fájdalmait, fájdalommal szülsz, akaratodat férjed akarata alá kell
rendelned, ő legyen a te urad.“
A FELESÉG IMÁJA(**)
Édes Istenem, kérlek, adj erőt nekem, azoknak a kötelességeknek
teljesítésére, amelyeket a Földön, mint nőre, reám róttál. Panasz ne jöjjön
ajkamra soha. Fájdalommal kell gyermekeimet a világra hoznom, de
annál drágábbak legyenek ők nekem. Alárendelem magamat férjemnek;
helyzetemet odaadó alázatossággal akarom viselni, és csupán szeretet és
jóság által kötöm őt magamhoz. Tudom, Atyám, hogy sok szenvedést
mértél az asszonyra, és hogy azokat szívesen kell elviselnie; hogy élete
nem a nyilvánosságé, hanem annak benső, szellemi életnek kell lennie.
Tőled akarok tanulni. Csupán a szeretet legyen az én egyedüli eszközöm;
hiszen a szeretet az, aminek tisztultabbá és jobbá kell tennie a világot. A
szeretet az, ami győzedelmeskedik mindenen és eggyé teszi a férjet és a
nőt. Ha egyrészt nehéz és tövises úton kell is a nőnek haladnia, másrészt
kétszeresen gyámolítod őt, Istenem, kiapadhatatlan szereteteddel és
kegyelmeddel.
MÓZES II. KÖNYVE - 15:2(**)
„Az Úr az én erősségem, Ő az én szabadítóm.”
Tenélküled, Istenem, tehetetlenek vagyunk. Te vagy valóban a mi
erősségünk és üdvünk. Az emberek általában véve nem akarják ezt
belátni, saját erejükben és eszükben bíznak, pedig mily hamar semmivé
válik mind a kettő, ha Te, Mindenható, az elbizakodottságot büntetni
akarod! A szellemi előhaladásnak és erkölcsi javulásnak ezt az
ellenségét, a gőgös elbizakodottságot ki akarom tépni a lelkemből. Óh
Istenem, add, hogy mind jobban és jobban fölismerjem, hogy
önmagamtól semmi jót és helyeset nem tehetek, ha kegyelmedet
megvonod tőlem. Mindenható Atyám! Maradj velem, Te légy az én
üdvöm és erősségem mindörökké! Ámen.
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MÓZES II. KÖNYVE - 20:2-4(**)
„Én vagyok a te Urad, Istened, ne legyenek tenéked idegen isteneid
Énelőttem. Ne csinálj magadnak faragott képet és semmi hasonlót
azokhoz, amelyek fenn az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy
amelyek a vizekben a föld alatt vannak.”
Óh mily hatalmasan hangzanak e szavak: „Én vagyok a te Urad,
Istened!” Igen, óh Istenem, Te élsz, Te vagy a mi Urunk, Teremtőnk.
Téged kell szeretnünk mindenekfölött, Neked kell szolgálnunk
mindenekelőtt, és nem volna szabad más isteneket ismernünk Kívüled.
Pedig a szívünk mégis telve van bálványokkal, amelyeknek szolgálunk,
és elfeledkezünk Rólad, Istenünkről. Csak vizsgáljuk meg jól magunkat:
vajon nem a kedves énünk-e a legelső? Vajon nem bálványozzuk-e a
gazdagságot, a világi hiúságokat, a tetszvágyat, az élveket? Vagy nem
istenítjük-e ezt vagy azt a lényt jobban, mintsem azt Isten megengedi,
legyen az házastárs, gyermek vagy bárki más? Valóban nem állana
közelebb hozzánk senki más, mint Te, óh Istenem? Gyakran saját
eszméinket állítjuk föl bálványokul, gyakran szolgálunk saját bűneink és
gonoszságaink bálványainak. Ha mégoly nehezemre esik is, le akarom
rombolni minden bálványomat. Mindenem, amim van, s ami és aki
kedves előttem, a te ajándékod, Istenem, és csakis mint ilyeneket akarom
azokat szeretni. Egyedül Te uralkodjál az én szívemben, az én szívem
pedig híven szolgáljon Neked. Lélekben és igazságban imádlak Téged,
mert Te nem akarod, hogy faragott képet készítsünk magunknak Rólad,
sem hogy bármiképp is ábrázoljunk. De ki is tudna Téged elképzelni és
felfogni! Téged csak éreznünk lehet. Porba hullok Előtted, nagy Isten, ne
legyen nekem Kívüled más Istenem, egyedül csak Téged imádlak! Ámen.
MÓZES II. KÖNYVE - 20:6(**)
„Irgalmasságot cselekszem ezer íziglen azokkal, akik Engem
szeretnek és az én parancsolataimat megtartják.”
Ha igaz életet élsz is, óh ember, és az isteni erényekre törekszel is,
azért ne képzeld, hogy tökéletes vagy, és nem szorulsz rá Isten
könyörületességére. Az van itt írva, hogy azok találnak irgalmat, akik
szeretik Istent, és az Ő parancsolatait megtartják. Tehát ezeknek is
szükségük van arra. Imádkozzatok tehát:
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„Végtelen jóságú Istenem, kérlek, légy irántam, szegény bűnös iránt
könyörületes! Ha nem vétettem volna törvényeid ellen, nem kellene e
Földön bűnhődnöm. Át vagyok hatva a bűnbánattól, és mindent el akarok
követni, hogy lelkileg újjászülessek. Meg akarom tartani
parancsolataidat, és azon az úton akarok haladni, amelyet a te Fiad, Jézus,
jelölt meg számunkra. Erre azonban csak a Te könyörületességed tehet
képessé, amelyért egész szívemből esedezem Hozzád, jó Atyám!”
MÓZES II. KÖNYVE - 23:20(**)
„Íme, Én angyalt küldök előtted, hogy megőrizzen téged az útban, és
elvezessen arra a helyre, amelyet elkészítenem.”
Végtelen jóságú Atyánk! Te minden ember részére küldesz egy
angyalt, hogy óvja és a te útjaidon Hozzád vezesse őt. Te mindenki
részére megkészítetted a békének és az üdvnek helyét. Mindenikünknek
megvan Általad kirendelt védszelleme, aki vezet minket. Kérlek, óh
Istenem, engedd, hogy megértsem védszellemem útmutatásait, s hogy
azokat követve megtaláljam a helyet, amelyet nekem elkészítettél. Mily
édes vigasz rejlik minden elhagyott és szerencsétlen ember számára
ezekben a szavakban: „Angyalt küldök teelőtted, hogy megóvjon téged.”
E szavaidhoz akarunk ragaszkodni, és ezek igazságában akarunk hinni.
Van tehát út, mely Hozzád vezet, óh Atyánk. A Te angyalod megmutatja
azt nekünk, amelyen a földi élet küzdelmei és fáradalmai után
megtaláljuk a nekünk elkészített helyet. Ezek a szavaid szolgáljanak
nekünk vigaszul, ha itt látszólag elfeledve és elhagyatva állunk, és a
kétségbeesés akar hatalmába keríteni. Gondoljuk meg ilyenkor, hogy
Isten angyala mellettünk van, és előttünk jár, hogy vezessen minket, csak
követnünk kell őt. Bátorság tehát, fel a szívekkel, és aggodalmaskodás
nélkül folytassuk zarándoklásunk útját!
MÓZES II. KÖNYVE - 23:21(**)
„Vigyázz magadra őelőtte (t.i. az angyal előtt) és hallgass az ő
szavára. Meg ne bosszantsd őt, mert nem szenvedi el a ti
gonoszságaitokat, mert az én nevem van őrajta!”
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Igen, hallgatok őrangyalom szavára, akit Te adtál mellém, jó Istenem,
és mert a Te neved van őrajta. Vigyázni akarok magamra az ő színe előtt,
hogy semmi bűnt el ne kövessek, mert az angyal megfenyíti azt, aki
igaztalanságot cselekszik. Én őt, Isten tiszta küldöttét, nem akarom
félrelépéseimmel megbántani, mert ő cselekedeteim mindenikét fölírja.
Hiszen a Te mindentudásod előtt semmi sem maradhat elrejtve, óh
Istenem!
MÓZES II. KÖNYVE - 23:22(**)
„Ha hallgatándasz az ő (az angyal) szavára, és mindazt
megcselekszed, amit mondok, akkor ellensége leszek a te
ellenségeidnek, és szorongatom a te szorongatóidat.”
Halhatom tehát védszellemem szavát, kit Isten mellém rendelt, ha
tiszta, benső életet élek, ha szívből és lélekből imádkozom, és azokat a
szellemi adományokat, amelyeket Isten belém helyezett, elmélkedéssel
és önnemesüléssel kifejlesztem. Mindenható Atyám, segíts, hogy
védszellemem szavát megértsem, hogy ekként meg legyek védve
ellenségeimtől, nevezetesen a kísértésektől, a bűnöktől és a gonoszságtól,
mert ezeken kívül nincs más ellenség; minden más e háromból ered. Óh
Istenem, add tudtomra a Te angyalod által a Te akaratodat. Hála legyen
Neked, jóságos Atyám, azért a nagy kegyelmedért, hogy nekem földi
zarándoklásomhoz kísérőt adtál, hogy nem állok egyedül a világban,
minden tanács és védelem nélkül, mivel a Te angyalod mindig mellettem
áll. Nem kételkedem ebben, mert ezt prófétád, Mózes által Te jelentetted
ki, Istenem, és én hiszek igéidben.
MÓZES III. KÖNYVE - 25:35(**)
„Ha a te felebarátod elszegényedik, segítsd meg őt, mint egy idegent
vagy vendéget, hogy megélhessen melletted.”
Mily sokan vannak, akik elzárják szívüket elszegényedett rokonaik
előtt! Senki sem dicsekszik szegény rokonaival, őket általában kevésbé
szeretik és gyakran meg is vetik, szégyellik őket, sőt nem ritkán meg is
tagadják. Pedig éppen a szegény atyádfiát kellene a gazdaggal szemben
előnyben részesítened! A gazdagnak nem adhatsz semmit, de igenis a
szegénynek. Miként tudsz jóízűen enni, mikor tudod, hogy testvéred
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éhezik, vagy nyugodtan aludni, mikor tudod, hogy őt gondok gyötrik? Ha
már egyszer keresztényi kötelesség a szegényeken segíteni, akkor
egyenesen bűn a szükségben levő testvért nem gyámolítani. A felelősség
napján igen súlyos teherként esik majd ez a mulasztás az igazság
mérlegébe. Itt mondja az Úr: Fogadd be házadba, és mint egy vendéggel
bánj vele, nem pedig úgy, mint egy koldussal. Ha pedig a testvéred a
szeretetre érdemetlenné lett, és saját hibája folytán jutott nyomorba,
akkor éppen kétszeres kötelességet ró reád a testvéri szeretet, mert
nemcsak testileg kell őt táplálnod, hanem lelkileg is fölsegítened.
Ilyenkor arra is kell törekedned, hogy ő a társadalomnak ismét hasznos
tagjává legyen. De ne taszítsd őt vissza, mert ezáltal súlyosan vétkeznél
az ellen a parancsolat ellen, amelyet a te Urad, Istened az ótestamentumnak e helyén kijelentett, hanem imádkozzál:
Mindenható Atyám! Te a szegények és elhagyottak Atyja vagy.
Igyekszem, hogy Hozzád hasonlóvá legyek és parancsolataidat
betöltsem. Az elhagyottakat én is be akarom fogadni, óh Uram! Te a
Földön a vérségi összeköttetés folytán kötelességet róttál reám, amitől
nem akarok megszabadulni. Óh Uram, töltsd el szívemet a Te végtelen
jóságoddal és szereteteddel, hogy ezeknek a kötelességeimnek teljesen
megfelelhessek!
MÓZES III. KÖNYVE - 26:11(**)
„Én közöttetek lakom, közöttetek járok; az én lelkem nem vet meg
titeket.”
Mily jóságosán szólasz Te hozzánk, irgalmas Atyánk! Te közöttünk
akarsz lakni, nem akarsz elhagyni és nem távolítasz el minket Magadtól;
ez is egyik bizonyság, hogy Te mindenütt jelen vagy. Megérteni nem
vagyok képes, de a Te csodálatos segítségednek sokféle bizonysága
folytán hinnem kell. Milyen nagy vigasz ez nekünk, szegény földi
embereknek, akiket napi botlások miatt elítélnék az emberek, de Te nem
hagysz el minket. E szavaidhoz erősen ragaszkodom, és nem kételkedem!
MÓZES III. KÖNYVE - 26:12(**)
„Én közöttetek járok és a ti Istenetek leszek, ti pedig az én népemmé
lesztek.”
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Végtelen jóságú Atyám! Te közöttünk akarsz járni, velünk lenni,
segíteni és támogatni bennünket! Te Istenünk és Atyánk vagy, és azt
akarod, hogy mi hű gyermekeid legyünk. Hogyan vegyen erőt rajtunk a
kishitűség és a félelem, amikor tudjuk, hogy Te közöttünk jársz! Hogyan
hidegülne el az Irántad való szeretetem, a jóban való buzgalmam, amikor
Te, óh Istenem, mindig jelen vagy! Megdönthetetlen igazság, hogy Te
vagy, és minden élet Belőled származik. Aki hisz ebben, annak
megnyilatkozik Isten jelenléte és ereje. Ha nehéz út, vagy feladat előtt
állok, akkor arra gondolok, hogy Te, óh Istenem, közöttünk jársz és
megsegítesz engem. Valahányszor valami baj nehezedik rám, mindenkor
erőt ad az a bizonyosság, hogy Te velem vagy, én jó Atyám!
MÓZES IV. KÖNYVE - 6:24(**)
„Áldjon meg és őrizzen téged az Úr.”
Ennél szebbet és jobbat nem kívánhatok embertársaimnak, ha
üdvözlöm őket, ha egy házba belépek, vagy ha elhagyom azt. Igen, a
legjobbat akarom kívánni felebarátaimnak, és az a Te áldásod, Istenem,
amely véd és megőriz minket minden gonosztól, és megóvja lelkünket a
bűntől; az erősíti hitünket és az szentel meg minket, hogy a Te
gyermekeidnek mondathassunk. Végtelen jóságú Atyám! Esdve kérem a
Te áldásodat, áraszd el azt fölöttem és minden testvérem fölött, hogy az
megszenteljen és a Te kegyelmeddel töltsön el minket.
MÓZES IV. KÖNYVE - 6:25(**)
„Világosítsa meg az Úr az ő orcáját terajtad, és legyen irántad
könyörületes.”
Mily gyakran hirdetik az egyház szolgái e szavakat, de mily kevesen
tudják ezeket teljes értékükben és jelentőségükben fölfogni ás megérteni!
Tudod, mit jelent ez: „Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad!“?
Azt jelenti, hogy Isten saját lényének leheletét adja neked. Az isteni
erő átruházását jelenti ez, azt, hogy valami az Ő erejéből átszáll reád; ez
mintegy összekapcsolódás Istennel, mintegy belépés Isten erejébe.
Annak, akin Isten orcája világosodik, tisztának és jónak, ártatlannak és
átszellemültnek kell lennie, máskülönben nem képes Isten orcájának
világosságát magához vonzani. Ha tehát ezt a világosságot, ezt az erőt
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elnyerni óhajtjátok, akkor tegyetek magatokat erre méltóvá. Mily
elragadtatást, mily szent gyönyört érez a kegyelemnek az az áldott,
jámbor gyermeke, akin Isten orcája világosodik! Bárcsak beléd oltaná az
Úr könyörületessége az Ő igéinek olvasása útján a vágyat és törekvést
arra, hogy magadhoz vonzzad az Ő kegyelmét! Fohászkodjál egész
lelkedből: óh Uram, engedd, hogy a te orcád világosodjék rajtam, és légy
irántam könyörületes! Ámen.
MÓZES IV. KÖNYVE - 11:11(**)
„És monda Mózes az Úrnak: Miért szomorítod a te szolgádat, és miért
nem találok kegyelmet a te szemeid előtt?”
Így szólott Mózes, midőn a reá következő megpróbáltatásoktól való
félelmében a kishitűség erőt vett rajta, és így szól majdnem minden
ember, ha szenvedést vagy nyomort kell elviselnie. Ilyenkor kérdezik:
„Óh Istenem, miért küldöd reám ezeket a megpróbáltatásokat? Miért e
sok szenvedés? Miért raksz rám ily sok terhet?” Nagyon hamar elcsügged
az ember, ha nem megy minden kívánsága szerint. Óh te rövidlátó,
halljad az Úr válaszát Mózes IV.-ik könyve 11-ik részének 23-ik
versében: „Az Úr mondta Mózesnek: „Avagy megrövidült-e az Úrnak
keze? Majd meglátod, beteljesedik-e néked az én beszédem, vagy nem?”
Én Uram és Istenem, azok a szavaid, melyeket Mózeshez intéztél, nekem
is szólnak. A Te szereteted akkor sem szűnik meg, amikor
megpróbáltatásokat bocsátasz reánk, és én nem akarok soha a Te
jóságodba és segedelmedbe helyezett hitemben és bizodalmamban
ingadozni. Megemlékezem arról, amit mondtál, hogy a Te kezed nem
rövidült meg, és hogy a Te szavad mindent megadhat nekem.
MÓZES IV. KÖNYVE - 11:25(**)
„Akkor leszálla az Úr felhőben, és beszéle Mózessel, és véve abból a
lélekből, amely Mózesen vala, helyezé azt a hetven vén férfiúra. Mihelyt
pedig megnyugovék őrajtuk a lélek, prófétálának.”
Istenem, Te eljövél Mózeshez, és általa betöltötted a hetven vén férfiút
a Te lelkeddel! Esedezem Hozzád, óh Uram, jöjj el énhozzám is;
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vigasztalj, kelts életre és erősíts engem is; adj nekem is a Te lelkedből!
Neked szeretnék szolgálni és Téged dicsőíteni a Földön. A Te
dicséretedet zengjék az én ajkaim, és legyenek tanúságot Rólad mindenki
előtt. Óh Atyám, amit Te akkor azoknak adtál, adhatod azt ma is. Én
hiszek az erőben, mely Tőled származik. Óh bárcsak engem is
megszentelne és a Te szolgáddá tenne! Azt olvassuk továbbá a következő
26-ik versben: „Két férfiú azonban elmaradt vala a táborban, az egyiknek
neve Eldád, a másiknak neve Médád, és ezeken is megnyugodott vala a
lélek, mert ők is föl valának jegyezve, de nem mentek vala el a sátorhoz.”
Tehát akik nem valának a sátornál, amikor az Úr kiönté az ő Lelkét
szintén megnyerték azt, mert föl valának jegyezve, vagyis Isten által
kiválasztattak. Arra kell tehát törekedned, óh ember, hogy te is
kiválasztott, jámbor és tiszta légy, mivel másként nem lehetsz e legfőbb
kegyelem részesévé. Az Úr Lelke megtalál téged, ha arra méltó vagy,
mindenkor és mindenütt, mert az Úr előhívja az Ő hű szolgái közül
azokat, akiknek az Ő igéit hirdetniük és terjeszteniük kell.
MÓZES IV. KÖNYVE - 14:21(**)
„De bizonnyal élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet.”
Óh mily fönséges világ lesz az, egészen betöltve Isten nagyságával és
hatalmával! Nem lesz sem gyűlölet, sem hazugság, sem békétlenség, sem
bűn. Az emberek szeretni fogják egymást, és isteni béke fog uralkodni
mindenütt. Az Úr mondotta ezt, tehát be is fog következni, le fog
győzetni a gonosz, és Isten végtelen fönsége és magasztossága
mindeneknek nyilvánvaló lesz. Én is el akarom kezdeni a Te dicsőséged
terjesztését a Földön, óh Istenem; a Te dicsőítésed töltse be az én
házamat; legyen az én családom a Te országod, melyben csak szeretet és
béke uralkodik, se irigység, se türelmetlenség ne férkőzzék az enyéim
közé. Így iparkodunk mi előbb kicsinyben terjeszteni a Te dicsőségedet,
Istenem, és fáradhatatlanul követ kőre rakva felépíteni a világmegváltás
nagy építményét.
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MÓZES V. KÖNYVE - 4:29(**)
„Ha keresed Istent, a te Uradat, megtalálod, ha egész szívedből és
lelkedből keresed őt.”
Sokan kérdezik: hogyan keressem én Istent? Íme, itt a felelet: „Egész
szívedből, egész lelkedből”, vagyis akaratod teljes erejével. Istent
megtalálni nem könnyű. A világ zajában, felületes életet folytatva,
sohasem találod Őt meg. De igenis a csendes elvonultságban és komoly,
mély elmélkedés útján. Istent megtalálni annyi, mint „Istent magunkban
hordani.” Ezt azonban csak azáltal éred el, ha magadba szállsz, ha buzgó
imában Istenhez emelkedsz és szakadatlanul törekszel lelki jó
tulajdonságaidat kifejleszteni, hibáidat elhagyni és a bűnt megutálni; ha
belátod, hogy eltávoztál Istentől és teljes erődből igyekszel Őt ismét
megtalálni. Mihelyt ez a törekvés eltölti egész lényedet, megtalálod
Istent, mert ezt így mondotta maga az Úr.
MÓZES V. KÖNYVE - 4:30(**)
„Ha meg leszesz félemlítve, és utolérnek téged mindezek az utolsó
időkben, akkor majd megtérsz az Úrhoz, a te Istenedhez és
engedelmeskedel az ő szavának.”
Nagyon gyakran megtörténik, hogy az ember a boldogságban és
jólétben, amikor minden kívánsága szerint történik, a jó Istenről
elfeledkezik. Az Úr azonban elküldi intelmül a megpróbáltatások minden
nemét, hogy az emberiséget az érzéki örömök mámorából fölrázza.
Amikor ezek a súlyos látogatások bekövetkeznek, az embereket
istenfélelem fogja el, ez pedig imára indítja őket, és szenvedéseik között
keresni kezdik Istent. Olvassuk tovább Mózes V. könyve 4. részének 31ik versében: „Az Úr, a te Istened, irgalmas Isten, nem hagy el téged, sem
el nem veszít.” Legyen ez vigasztalásotokra, ha súlyos megpróbáltatások
jönnek reátok. Ne zúgolódjatok, mert Isten bölcsessége és szeretete
felülmúl minden emberi fogalmat. A mennyei Atya nem hagy el titeket
és nem enged elveszni, mert Ő az irgalom Istene, és Ő megemlékezik
arról a viszonyról, amely Közötte és közöttetek fennáll, azaz az Atyának
gyermekeihez való viszonyáról, mert ti szellemek vagytok az Ő
szelleméből. Általa halhatatlanságra teremtve, a Teremtő gyermekei,
akiket az isteni szikra által szellemekké ébresztett; akiknek minden bukás

146
ellenére is vissza kell jutniuk az Atyához, aki nem enged egyet sem
elveszni az Ő gyermekei közül.
MÓZES V. KÖNYVE - 5:32(**)
„Vigyázzatok azért, hogy úgy cselekedjetek, amint az Úr, a ti
Istenetek parancsolta nektek; ne térjetek el se jobbra, se balra.”
Sokan mondják, hogy nem tudják, miként éljenek Istennek tetsző
életet, mert nincs tanácsadójuk, és nincs, ami után indulhassanak. Onnan
van ez, mert igen kevesen olvassák figyelemmel az ó- és újtestamentumot. A Biblia a legjobb tanácsadója és vezetője azoknak, akik
Istennek tetsző életet akarnak élni. A Biblia Isten igéjét, az Ő parancsait
és törvényeit tartalmazza, amelyeknek követése tökéletessé tesz. Nincs
szükség egyébre, mint Istennek ezekre az igéire, melyek örök igazságot
és örök bölcsességet tartalmaznak. A próféták Istentől ihletett férfiak,
kiknek szájából Isten igazsága szól. Jobbat és tökéletesebbet egy szellem
sem adhat nektek, mint ami az ó- és új-testamentumban foglaltatik.
Azokhoz tartsátok magatokat, és ne térjetek el azoktól se jobbra, se balra.
MÓZES V. KÖNYVE - 6:5-9(**)
„Szeresd a te Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és
minden erődből.
És vedd szívedbe ezeket a szavakat.
Tanítsd meg ezekre gyermekeidet és beszélj nekik ezekről, amikor a
te házadban ülsz, vagy mikor az úton jársz, mikor lefekszel és mikor
fölkelsz.
Kösd ezeket, mint jelt, a te kezedre és mint valami emlék álljanak
szemeid előtt.
És írd fel azokat a te házadnak ajtófeleire és a te kapuidra.”
Óh emberek, nem olvashatjátok elégszer ezeket a szavakat. Minden
reggel és este ismételnetek kellene ezeket! Íme, mily különösen
lelketekre köti Mózes, ez a próféta, hogy Istent szeressétek
mindenekfölött. Aki ezt a parancsolatot megtartja, az tökéletessé lesz és
megszabadul a bűnöktől. Azonban nemcsak a saját szívedben kell
hordanod az Isten iránti szeretetet, hanem másokban is föl kell
ébresztened, ennek elterjesztésén munkálkodnod és fáradoznod, ezért a
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szeretetért élned és halnod. Az Isten iránti szeretet tökéletesen boldoggá
tesz, mert magában foglalja a legerősebb hitet és az Isten akaratában való
teljes megnyugvást. Ha Istent szereted, akkor semmi sem érhet, ami
fájdalmat okozhatna neked, mert mindenben Isten atyai szeretetét találod
meg.
MÓZES V. KÖNYVE - 10:14(**)
„Nézd az eget és az egeknek egeit, a földet és mindent, ami rajta van;
ez mind a te Uradé és Istenedé.”
Mindenható Atyám! Mivel Te vagy minden lénynek, minden
létezőnek Teremtője, és minden a tied, az ég, a föld, és minden, ami
létezik, így én is a tiéd, a te tulajdonod vagyok. Óh Atyám, Te teremtettél
engem, Te hívtál életre, a Te gyermeked vagyok, s Te nem feledkezel
meg rólam, nem hagysz elveszni. Mily boldogító gondolat és végtelen
vigasz van a Veled való kapcsolatban, édes Istenem! Nem többet ér ez az
ingatag emberek minden szereteténél és barátságánál?! Hogyan
fájhatnának nekünk a gáncsolások és üldözések, ha arra gondolunk, hogy
mi a tieid vagyunk? Erősen akarok ehhez a gondolathoz ragaszkodni, és
arra törekedni, hogy Isten gyermekéhez méltó legyek. Aki az Istenhez
való tartozást teljesen átérzi, az sohasem érzi magát elhagyatottnak, és
sohasem szomorú, mert lelkét teljesen betölti e tudat boldogsága.
MÓZES V. KÖNYVE - 10:17(**)
„Mert az Úr, a ti Istenetek, istenek Istene és uraknak Ura, rettenetes,
nagy és hatalmas Isten, aki nem tekinti a személyt, sem ajándékot el
nem fogad.”
A koldus és a király egyenlő Isten előtt. Előtte mind kicsiny, senki
sem nagy. A bűnöst és a szentet egyenlően szereti. Védelmébe veszi az
eltévelyedettet, és nem veszti el az Ő teremtményét. Isten nem fogad el
ajándékokat, azaz Nála nem érhettek el semmit hízelgő szavakkal és
úgynevezett fogadalmakkal, mert Isten nem vesztegethető meg, és az Ő
akarata változatlan. Vannak emberek, akik bárgyúságukban azt hiszik,
hogy Istent fogadalmakkal és ígéretekkel egy vagy más kérelmük
teljesítésére megnyerhetik. Az ilyen kérés nem méltó hitben erős
keresztényhez, mert ez Istennek az emberi gyarlóságig való
lealacsonyítása. Akárki légy és bármily jó légy, ne képzeld, hogy valami
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különös kegyben állasz Isten előtt, s Neki a te imádat okvetlenül meg kell
hallgatnia. Óh ember, érezd meg a te parányiságodat Isten előtt; te nem
is sejted az Ő nagyságát és hatalmát. Ne légy vakmerő, ne akard Őt
kifürkészni, hanem légy megadásteljes és alázatos.
SÁMUEL I. KÖNYVE - 2:6(**)
„Az Úr öl és elevenít, poklokra visz és visszahoz.”
Igen, Isten rendelkezik az élettel és rendelkezik a halállal. Nála van az
örökélet. Az anyagi világ szükségképp magával hozza a halált, mert a
szellemnek és a léleknek az anyagból ki kell szabadulnia és át kell
változnia. Születés és halál a bűnbeesés következményei, Isten
irgalmának kegyelemeszközei, melyek által az Ő elesett gyermekeit
Magához ismét visszatéríti, hogy örökké éljenek. Isten a megátalkodott
szellemeket a túlvilágon megtisztításuk végett olyan helyekre juttatja,
ahol szenvedések várnak reájuk. Ezek a helyek a Bibliában pokloknak
neveztetnek. Azonban Isten ezeknek az eltévelyedetteknek részére is
gondoskodott kegyelmi eszközökről, amelyek által megszabadulhatnak,
ha a szenvedések helyén a bánat megjavítja őket, mert Isten maga a
szeretet, Isten szeretetből fenyít és büntet, s könyörületességénél fogva
megkegyelmez. A halál csak a bűnösök és kételkedők előtt lehet
borzalmas; ha azonban Istent szereted és rendelkezéseiben megnyugszol,
akkor rád nézve a halál békés és boldog átmenet lesz az örökéletbe. Az
ó-testamentumban lépten-nyomon feltűnik Istennek az emberi életbe
való beavatkozása, és ez a valóságban így is van. Keressétek mindenben
Istent, és mindenben megtaláljátok Őt. Ezúton az Atyával való szellemi
egyesülés már a Földön oly bensővé válik, hogy aki ebben az egységben
él, nem fél a haláltól. Éljetek Istenben, gondoljatok mindig és mindenben
Istenre, aki életnek és halálnak Ura.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE - 8:28(**)
„Fordulj a te szolgád imádsága és könyörgése felé, én Uram,
Istenem, hogy meghalljad dicséretét és imádságát, amelyet Előtted
végez ma a te szolgád.“
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Mindenható Atyám! Teljes bizalommal és gyermeki szeretettel
fordulok Hozzád, csatlakozva ó-testamentumbeli hű szolgáid
imádságához és könyörgéséhez, ők szólottak Hozzád és lelkükben
megértettek Téged; ők rendíthetetlenül hittek Benned, s arra törekszem
én is. Az ima az egyedüli mód, amely által Hozzád közeledhetem, óh
Istenem, vonj engem Magadhoz! Engedd, hogy érezzem kegyelmedet és
szeretetedet. Erősíts a jóban földi zarándoklásom útján, hogy egykoron
mint a te hű szolgád, bemehessek a Te országodba. Engedd, hogy mindig
jobban és jobban fölismerjem a szellemi, örökbecsű és örökké
maradandó javakat, hogy már e Földön lerázzam magamról az emberi és
múlandó dolgok utáni vágyat, vagyis a bűnt. Legyetek erősek
bensőtökben; ha énetek Istenben van, akkor Isten van bennetek. Ne
engedjétek ezt az Istennel való egyesüléseteket a világon semmitől se
megingattatni, s ennek békességet adó tudatában éljetek. Ne járuljatok
hozzá mások megszólásához, a hazugsághoz, a gyűlölséghez, a
nehezteléshez és az irigységhez, mert ez zavarja a békét. Legyetek
csendben, és gondoljatok Jézus szavaira: „Ne ítélj, hogy ne ítéltessél.”
Gyermekek, szeressétek egymást, és akkor az Úr békéje, mely
hatalmasabb minden földi hatalomnál, veletek lesz, és sem a bűnnek, sem
a gonoszságnak nem lesz semmi hatalma fölöttetek.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE - 8:29(**)
„Uram, a te szemed őrködjék éjjel és nappal e ház felett, amelyről
mondottad, hogy itt legyen a te neved; és hallgasd meg az imádságot,
mellyel a te szolgád könyörög e helyen.”
Mindenható Atyám! A Te kezeidbe, a Te oltalmadba és védelmedbe
ajánlom az én házamat, házam népét és önmagamat. A Te neved, a Te
törvényed és parancsod szent legyen az én házamban. Én, mint annak
feje, a Te parancsolataid szerint akarok élni és példát adni a Benned való
hitben és a Te rendelésedben való megnyugvásban. Oda akarok hatni,
hogy mindazok, akik környezetemben vannak, Téged mindenekfölött
szeressenek, és Neked lélekben és igazságban szolgáljanak, óh Istenem,
engedd, hogy az én házam a hit és erény temploma legyen, hogy
mindazok, akik benne laknak, egykoron mint a Te hű szolgáid,
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országodba bemehessenek. Istennek, a hitnek és a békességnek szelleme
legyen és maradjon az én házamban mindörökké. Ámen.
KIRÁLYOK I. KÖNYVE - 8:60(**)
„Hogy megismerje minden nép a földön, hogy az Úr az Isten és hogy
nincsen más őrajta kívül.”
Óh, mily messze vagyunk még attól, hogy a Földön minden nép
ismerje Istent! Még azok som szolgálnak Neki, akik ismerik; ezeknek
sem ő az egyedüli Istenük, mert ezek is inkább a testnek és a bűnnek
szolgálnak. Mások pedig, akik keresztényeknek mondják magukat,
megtagadják Istent, azt hiszik, hogy a túlvilágosodottsággal és a
tudománnyal Isten létezése össze nem egyeztethető, holott éppen
gyarlóságuk és korlátoltságuk az oka annak, hogy a Legfönségesebb
felfogására képtelenek. Óh, mikor jő el a nap, amikor minden ember
megismeri az egy igaz Istent és Neki fog szolgálni?! Hittérítőket
küldenek ki a pogányok megtérítésére, holott a saját országukban sem
tudják megtéríteni a pogányokat, és ma még legtöbbnyire türelmetlenség
uralkodik azok között is, akik Istent és az Ő nevét ismerik. Hol van még
az a szeretet és egyetértés, amely hivatva van Isten országának a Földön
való megalapítására?! És hol van a jó példa, amely követésre indítsa és
megtérítse a pogányokat?! Csaknem kétezer éve, hogy a Messiás, az
üdvözítő meghalt a kereszten, és vajon mennyire követik a keresztények
az Ő példaadását és tanítását a szeretetben és a jóságban? Mivé lettek az
emberek Krisztus tiszta, egyszerű tanát?! Valóban elérkezett az ideje és
szüksége a messiási tan szellemi feltámadásának és újjászületésének.
Mindentől meg kell annak tisztulnia, ami emberi tapadt reá, hogy az
igazság szelleme tisztán ragyogjon. Majd csak akkor lesz a
kereszténységnek az a megváltó ereje, amely egy akolt és egy Pásztort
teremt, ha a keresztények mind valóságosan követői lesznek Krisztusnak,
és igazi szeretet és testvériség fog uralkodni közöttük, s ha ismét olyanok
lesznek, mint az apostolok: egészen megtelve az igazság lelkével.
KARÁCSONY ESTÉJÉN, 1890(**)
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Énekeljünk az angyalokkal hallelúját! Gyermek született ma nekünk,
a szabadító, megváltó Krisztus. Hálaimát zengedezzen ma minden
keresztény, dicsőséget adva Istennek, mert elküldte egyszülött Fiát, ki
lehozta nekünk az isteni világosságot és a megváltás szent misztériumát.
Emberek! Nem fog el benneteket a legmélyebb hála és meghatódottság e
nagy eseménynek, Krisztus emberré levésének gondolatára és arra, hogy
Ő, a mindenható Úr, nem csillogó díszben és pompában, hanem
szegényen, istállóban született?! A karácsonyest éppen ezért a szegények
ünnepe legyen. E napon különösen gyakoroljátok a könyörületesség
cselekedeteit. Lássátok el az éhezőket és a ruhátlanokat. E napon
cselekedjétek a könyörületességet, tápláljátok az éhezőket, és ruházzátok
föl a ruhátlanokat. A karácsonyest a szeretet és adakozás napja legyen.
Ezen a napon, amelyen a mi Urunk, Istenünk az Ő legkedvesebbjét,
egyszülött Fiát adta e Földnek, adakozzatok ti is szeretettel! Remegjen
meg a lelketek az Isten iránti hálától és szeretettől, hogy fölfoghassátok,
megérthessétek a maga legteljesebb és legbensőbb jelentőségében s
világot átfogó nagyságában Jézus születésének óriási jelentőségét.
Urunk, Jézus Krisztusunk, Megváltónk, aki e Földre jöttél, hogy
megválts bennünket a bűntől, légy hozzánk kegyelmes és irgalmas! Add,
hogy fölfoghassuk az igazságot, amelyet hoztál, és engedelmeskedni
tudjunk parancsaidnak! Urunk, Jézusunk, légy velünk, segíts meg
minket!
SZILVESZTER(**)
Mindenható Isten! Ismét letelt egy év, s egy nagy lépéssel ismét
közelebb jutottunk a túlvilághoz. Minél inkább haladnak az évek, annál
többen és többen költöznek át szeretteink közül, és szívünk mindeniknek
elköltözésénél újra meg újra elszorul a fájdalomtól, mert habár hisszük
és tudjuk is, hogy ők élnek, s hogy viszontlátjuk egymást, az emberi
szívet ilyen elválásoknál mégis elfogja a fájdalom, mert az a viszony, ami
eddig a Földön fennállott. Mint ilyen mégis csak megszűnik, és tisztán a
szellemi szeretet összeköttetésévé változik át. Mindenható Atyánk! Az
év zárultával hálát adok Neked mindenért, amit adtál, a szenvedésekért
éppen úgy, mint az örömökért. Komolyan meg akarom vizsgálni
magamat, hogy az elmúlt éven át lélekben jobbá lettem-e? Küzdöttem-e

152
hibáim ellen? Bensőmben közelebb jutottam-e Hozzád és a szellemi
élethez, s ez az év előhaladást hozott-e számomra? Mindenható Istenem,
esdve kérem áldásodat és kegyelmedet a következő évre.
JÓB KÖNYVE - 5:12(**)
„Semmivé teszi a ravaszok cselvetéseit, hogy kezeik azokat véghez ne
vihessék.”
Ez a mondás lebegjen szemeim előtt, ha megtámadnak, gyűlölettel és
rosszakarattal üldöznek és keserítenek az emberek. Mindenható Isten, Te
megsemmisíted a gonoszok cselfogásait, Te pártfogásodba veszed az
ártatlanokat. Ha tiszta és jó maradok, és a Te oltalmad alá helyezem
magamat, akkor a rossz nyelvek nem árthatnak nekem. Hol van az én
ellenségeim ereje, ha Éretted és az igaz ügyért küzdök, óh Istenem! Ne
nyugtalanítson, és ne befolyásoljon engem az emberek rossz véleménye,
gyalázása és elítélése, ha tudom azt, hogy jól cselekszem és
lelkiismeretem tiszta. A Te szereteteddel vígasztalom magamat, és az
meggyógyít minden sebet, amelyet az emberek ejtenek rajtam. Talán még
hasznomra is van, ha gáncsolnak, szolgáljanak nekem intelmül az
önvizsgálásra és tegyenek engem alázatossá. Ezáltal lelkem üdvére
válnak a ravaszok cselvetései. Én pedig egyedül Tebenned keresem az én
békességemet, óh Istenem.
JÓB KÖNYVE - 5:17(**)
„Boldog az az ember, akit büntet az Úr, azért ne vonakodjál magad
Isten büntetésének alávetni.”
Ember, gondolj e szavakra, s valahányszor utolér a szenvedés és
megpróbáltatás, szólj akkor így: Édes jó Istenem, Te bizonyára azért
büntetsz engem, mert megérdemlem, és abból a célból, hogy ez a
szenvedés tisztítson és Hozzád vezessen. Nem akarok zúgolódni és
panaszkodni, megadással hajolok meg akaratod előtt; csak arra kérlek, óh
Istenem, tekintsd az én gyöngeségemet, és légy könyörületes az én
gyarló, ingatag emberi szívemhez, amely magától olyan tehetetlen. Óh,
Uram, erősíts meg engem a megpróbáltatások idején! Mindenben a Te
szeretetedet akarom keresni, hogy ezáltal a keserű pohár üdítő italommá
váljék.
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JÓB KÖNYVE - 7:1(**)
„Vajon nem kell-e az embernek folyton küzdenie a földön, és nem
olyanok-e az ő napjai, mint a napszámoséi?”
A bűn szüli a harcot, a küzdelmet és az elégedetlenséget. Azért kérlek,
hatalmas Istenem, adj nekem erőt, hogy legyőzzem és kiirtsam
magamból a bűnt. Hű napszámosod akarok lenni ebben a munkában.
Mindnyájan munkások vagyunk, mert te, óh Uram, munkálkodás végett
küldöttél minket a Földre, hogy fáradhatatlanul dolgozzunk a gonosz és
a bűn ellen. Jóságos Atyám! Adj szívembe hatalmas vágyat a jó iránt,
hogy attól áthatva csak az isteni felé törekedjem. Vajha lángra gyúlna ez
a törekvés, ez az isteni szikra minden emberi kebelben, vajha mindenütt
fellobogna a szent buzgalom lángja, hogy minden bűnt és viszályt
kiirtson a Földről!
JÓB KÖNYVE - 33:4(**)
„Az Istennek lelke teremtett engem, és a Mindenhatónak lehelete adta
nekem az életet.”
Végtelen jóságú Istenem! Te alkottál engem, a Te leheleted adott
nekem örök életet. Belőled származunk mindnyájan, valamennyien a Te
gyermekeid vagyunk, úgy akarom azért tekinteni és úgy szeretni
embertársaimat, mint testvéreimet. Ha szinte lehetetlennek látszik is
előttem, hogy jó és igaz lehessek, s már-már a kétségbeesés környékez:
abban a tudatban akarok erőt és bizalmat keresni, hogy a Te lelked
teremtett engem és a Te leheleted hívott életre. A Te leheleted, amely
bennünk él, halhatatlanságot adott nekünk, és lehetővé teszi, hogy
megjavuljunk, kiragad minket a bűn fertőjéből, és képes a leggonoszabb
embert is Isten gyermekéve változtatni, óh mily boldogsággal tölthet el a
tudat, hogy a Te lelked halhatatlanságra teremtett minket, hogy mi a Te
gyermekeid vagyunk valamennyien, és hogy Te Atyánk vagy nekünk. Ez
a tudat a leghathatósabb vigasz minden szenvedésben, mert az atya nem
hagyja el az ő gyermekeit.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 4:4(**)
„Tudjátok meg, hogy az Úr csodálatosan vezeti az övéit és hogy az Úr
hallja, amikor azok Hozzá kiáltanak.”
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Azért tévelyedünk el és azért keveredünk bajba, óh Istenem, mert
nagyon kevés bizalommal viseltetünk Irántad, és nem bízzuk magunkat
a Te vezetésedre. Mohóságunk, kapkodásunk és türelmetlenségünk
nagyon sok szerencsétlenséget okozott már nekünk. Óh Uram, le akarom
küzdeni a türelmetlenséget és egészen a Te vezetésedre bízni magamat.
A próféták és az ó-testamentum jámbor férfijai oly gyakran hangoztatják
azt, hogy Te meghallod a Hozzád könyörgők szavát. Az ő kijelentéseik
oszlassanak el minden kételyt az én szívemből. Avagy nem jobb-e
Tebenned bízni, mint magunkat kételyek által gyötörtetni? Óh Uram,
egyedül Tebenned van minden reménységem!
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 9:10(**)
„És lesz az Úr nyomorultak kővára, kővár a szükség idején.”
Ez szolgáljon vigasztalásul minden szenvedőnek és szerencsétlennek.
Jóságos Atyám! Igen, Tenálad talál védelmet minden megpróbáltatásban
levő és minden szenvedő. Hozzád kiáltok a szomorúság és szükség
napjaiban. Minden gondot, mely szívemet szorongatja, Neked adok át,
mert Te vagy az én kőváram és védelmem. És ha szilárdan hiszek ebben,
akkor enyhe béke üdíti fel szívemet, mert Te, Uram, tudod, mikor kell
eljönnie a segítség és vigasztalás pillanatának.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 17:2(**)
„A te orcád elől jöjjön ki az én ítéletem, a te szemeid lássanak igazat!”
Nem engedem, hogy erőt vegyenek rajtam az élet gondjai és
gyötrelmei. Mindent a Te kezedbe teszek le, én Istenem, mert Te segítesz
az igaz ügyben, hogy kár ne essék benne. Csak Istenben való bizalmunk
hiánya okozhat lelki kínokat. Ha bizalmunk nem volna ingatag, nem
veszítenék el szívünk békéjét. Ezért akarok mindig a fenti mondásra
gondolni, és mindent, ami lenyom, a Te jóságos kezeidbe helyezni.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 19:13(**)
„Ki tudná azt, hogy hányszor vétkezik? Az én titkos bűneimtől tisztíts
meg engem!”
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Valóban úgy van, hogy az ember nem is tudja, hogy napjában
hányszor vétkezik. Számtalan bűne rejtve marad mindenki előtt, egyedül
Isten tud róluk. Mindenható Atyám, légy szánalommal irántam, s
gyengeségeim miatt, amelyek folytán annyit hibázom és vétkezem, ne
ítélj meg engem! Nagyon sok dolog, ami az emberek szerint nem bűn, a
Te törvényeid szerint már bűn, éppen azért sohasem mondhatom
magamról, hogy igaz vagyok és Isten törvényei szerint élek. Az én
napról-napra elkövetett titkos vétkeim és hibáim miatt a legnagyobb
alázattal kell beismernem gyarlóságomat. A Te kegyelmedhez és
könyörületességedhez folyamodom, óh Istenem, légy kegyes irántam és
tégy képessé arra, hogy mindig jobban és jobban fölismerjem
tökéletlenségemet. Ámen.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 33:13(**)
„Az égből letekint az Úr és látja az embereknek minden fiát.”
Mindenható Atyám! Mennyire megnyugtatók a zsoltárírónak ezek a
szavai! Te látod minden egyes gyermekedet, minden gondolatunk és
érzésünk, örömünk és szenvedésünk világosan áll Előtted. Sohasem
vagyunk egyedül, mert atyai szemed szüntelenül őrködik fölöttünk. Óh
bárcsak gyakran emlékeznénk erre a kísértés és a bűnös érzelmek
fölgerjedésének óráiban, hogy azáltal minden rosszat azonnal
eltávolíthatnánk magunktól! Jó volna, ha a szenvedések és
megpróbáltatások óráiban is emlékeznénk erre, és sohasem hagyna el
bennünket a gondolat, hogy Te, mindenható Atyánk, mindig látsz minket.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 37:16(**)
„Az a kevés, amivel az igaz bír, jobb, mint a hitetlen fejedelmeknek az
ő gazdagságuk.”
Igaz akarok lenni, óh Uram, hogy mindenem, amim van, jó legyen. A
zsoltárírónak ezt a mondását ismétlem, valahányszor az elégedetlenség
akar szívembe lopódzni, s vágy támad bennem ennek vagy annak
bírhatása után. Vigyázok, hogy senki gazdagságát ne kívánjam, senkit
azért ne irigyeljek, s hálásan fogadom legkisebb adományodat is, és
megelégszem azzal a helyzettel, amelyet számomra rendeltél. A nagy
gazdagság nem tesz igazzá, hanem csak a mód, amint azt felhasználjuk,
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a szerint amint Isten dicsőségére vagy pedig a saját kívánságaink
kielégítésére fordítjuk azt. Éppen ezért nagy kísértés és igen súlyos
felelősség rejlik a gazdagságban, amelynek legtöbbnyire igen keserűek a
következményei, mert számot kell adnunk mindenről, a legkisebbről úgy,
mint a legnagyobbról, és csak az tud a nagyban is igaz maradni, aki a
kicsinyben igaznak bizonyult.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 85:11(**)
„A jóság és hűség összetalálkozik, az igazság és béke csókolja
egymást.”
Mindenható Isten! Add, hogy egyedül ezek az erők uralkodjanak a
Földön. Óh, bárcsak eltűnnék minden gonoszság, hűtlenség és
igaztalanság! Komolyan elhatározom magamat, hogy részt veszek a
jóság és hűség, az igazság és béke munkájában e Földön, és pedig azáltal,
hogy rossz hajlamaim leküzdése és ima útján mindenekelőtt én magam
törekszem közeledni Hozzád, és csak azután közreműködni
embertársaim javításán. Mindenható Atyám! Küldd el hozzánk a jóság és
húség szellemeit, és engedd, hogy a Te igazságod és békességed
beköltözzék hozzánk.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 112:4(**)
„A sötétségben is fénylik az igazak világossága.”
Igaz óhajtok azért lenni, hogy ne vegyen körül a sötétség. Küldd el
nekünk a Te világosságodat, óh Uram, mert mi szegény bűnös emberek
a sötétségben bolygunk, éppen azért könnyen eltévedünk és könnyen
megtévesztetünk. Nagyon okos ember is tébolyodott már meg egyik
napról a másikra, és sokan vesztek már el nyomorultul, akik tudósoknak
és bölcseknek képzelték magukat. Óh Istenem, mit ér az ember hiú
törekvése, ha nem keres Téged! Ne tartsa magát senki erősnek, és nyugta
előtt ne dicsérje a napot, mert sötétség uralkodik a Földön! Legyen tehát
mindenkinek gondja rá, hogy az hatalmába ne ejtse. A legmélyebb
alázattal imádkozom Hozzád, Istenem, ne engedj a sötétségben elveszni.
Te légy az én világosságom, hogy erős maradjak a hitben és az Irántad
való szeretetben.
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ZSOLTÁROK KÖNYVE - 116:7(**)
„Csak légy nyugodt, én lelkem, mert az Úr jót tett veled.”
Óh bárcsak mindig eszembe jutna ez a mondás, valahányszor valami
baj vagy kellemetlenség ér. Igen, meg akarom akkor gondolni, hogy Te,
óh Istenem, ezáltal is bizonyosan jót teszel velem. Erre a mondásra
akarok gondolni, valahányszor csak levertség vagy türelmetlenség akar
erőt venni rajtam. Istenem, hányszor teszel Te velünk jót, de mi nem
tudjuk és nem ismerjük el, sőt zúgolódunk és elégedetlenkedünk. Óh
Uram, adj nekem erőt, hogy a Benned való bizalom folytán állandóan
megelégedett legyek. Az a gondolat, hogy Te mindig jót teszel velünk,
tehát akkor is, amikor sírnunk kell, ne hagyjon el engem soha!
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 118:18(**)
„Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át a halálnak.”
Nálad, óh Uram, örökélet van: amit mi meghalásnak nevezünk, az
nem halál. A 118-ik zsoltár 17-ik versében ezt olvassuk: „Nem halok
meg, hanem élek”, és a 116-ik zsoltár 9-ik verse így szól: „Szüntelen az
Úr orcája előtt járok az élőknek birodalmában”, azaz a szellemek
hazájában, ahol nincs többé romlandóság, sem halál. Add nekem, óh
Uram, ennek az igazságnak élő hitét, amely képessé tesz engem úgy élni,
hogy halálom után mint boldog szellem mehessek át az élőknek
birodalmába. Igen, én jövendő hazámra akarok gondolni, és nem akarok
féltékenyen ragaszkodni a földi röghöz, amely csakis ideiglenes
tartózkodási helyem. Behatóan akarok foglalkozni az örökélet
gondolatával, hogy halálom után ne idegenként menjek be a szellemek
hónába.
ZSOLTÁROK KÖNYVE - 119:11(**)
„Szívemben őrzöm a te beszédedet, hogy ne vétkezzem Ellened.”
Uram és Istenem, ezt akarom én is, és hozzáteszem még a 18-ik verset
és a zsoltáríróval kérlek: „Nyisd meg az én szemeimet, hogy lássam a te
törvényeid csodálatos bölcsességét.” Arra kérlek, óh Istenem, engedd,
hogy lássak az én lelki szemeimmel. A Te kegyelmedtől függ az én
üdvöm, mert én magamtól semmi jóra képes nem vagyok. Akármint
okoskodom is, mind hasztalan, mert az emberi elme csak akkor képes az
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igazságot felfogni, ha Te, óh Istenem, felnyitod szemeinket és azt
mondod szívünknek: „Hephata”, azaz nyilatkozzál meg. Erre kérlek, jó
Istenem. Fáradhatatlanul törekszem a jóra, és akaratom teljes
megfeszítésével utasítom vissza a kísértéseket. A 119-ik zsoltár 29-ik
versének szavaival esedezem: „A hamisságnak útját távoztasd el tőlem,
és a te törvényeddel ajándékozz meg engem!”
SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 3:5(**)
„Bízzál az Úrban teljes szívedből, a magad értelmére pedig ne
támaszkodjál.”
Jó Istenem, nagyon is könnyen esem abba a hibába, hogy túlbecsülöm
értelmi képességemet és ítélőképességemet, vagy emberek véleményére
többet adok, mint az ó- és új-testamentumban foglalt
kinyilatkoztatásaidra. Ezért, ha tanácsra van szükségem, a Bibliát veszem
kezembe, az aranykönyvet, mely kinyilatkoztatásaidat tartalmazza, abból
bizonyára a legjobb tanácsot kapom. Mi is az emberi ész? Tökéletlen
valami, ami porrá válik; és ebben legyek én elbizakodva? Hiszen a Te
adományod az is, óh Uram, hogy gondolkodni tudunk. Azért nem szabad
vakmerő önhittséggel azt képzelnünk, hogy magunk vagyunk
gondolataink egyedüli teremtői. Minél több jó és tiszta szellemet
vonzunk magunkhoz, annál jobbak gondolataink. Óh, Uram, küldd el
nekem a Te erődet, hogy az munkálkodjék bennem, s minden gonosz
hatalmat távol tartson tőlem!
SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 4:23(**)
„Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul
ki az élet.”
Igen, távol akarom tartani szívemtől a gonosz gerjedelmeket, hogy az
tiszta maradjon, és csak a jót akarja, csak szeretetet és békülékenységet
érezzen. Mindenható Atyám! Te oltottad az életet szívünkbe, legyen hát
az Neked szentelve. Tőled kaptuk, legyen a tiéd. Érzelmeink forrása a
szív, nagyon vigyázok azért, hogy az enyémet semmi tisztátalanság be ne
szennyezze. Mindenekfölött Te lakozzál abban, édes mennyei Atyám!
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SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 16:33(**)
„Az ember az ő kebelében vet sorsot, de a sors úgy fordul, amint az Úr
akarja.”
Némely ember egész életén át azon epekedik, vajha valami különös
szerencse érné; mindenféleképpen töri a fejét, hogy miként juthatna
ehhez a szerencséhez? Légvárakat épít, s mindenáron szeretné a
szerencsét kierőszakolni. Végre elérkezik az aggkor és a halál, hogy
megváltsa őt ettől az el nem ért szerencsétől. Emberek, olvassátok a fenti
szavakat. A szerencse úgy fordul, amint Isten akarja. Nem
erőszakolhatod azt ki és nem ragadhatod magadhoz. Ne emészd magadat
a földi javak és dicsőség után való vágyakkal; tudja a Mindenható, hogy
kinek és miért engedje, vagy kitől vonja meg azokat. Oktalanság bármi
után is epekedve vágyódni. Igen, Istenem, Te tudod csupán, hogy mi jó
nekem, azért egészen Reád, az én mennyei Atyámra bízom magamat.
SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 20:12(**)
„A halló fület és a látó szemet egyaránt az Úr teremtette.”
Mindeneknek teremtő Istene, sohasem csodálhatunk Téged eléggé a
Te alkotásaidban! A porszemben, a virágok kelyhében, a szél zúgásában,
az élőlények szervezetében, a csillagos égben egyaránt csodálnunk kell a
Te bölcsességedet és nagyságodat. Te adod nekünk a hallást és a látást,
mégpedig mind a testit, mind a szellemit; mert szellemi adományok is
rejlenek bennünk, amelyeket Te keltesz életre. Jó Istenem, kérlek, keltsd
életre az én szellemi hallásomat is, hogy megértsem hangodat és
követhessem a Te tiszta szellemeid tanácsait és útmutatásait; küldd
hozzám ezeket a követeidet és engedd, hogy halljam őket. Istenem,
kérlek, ajándékozz meg engem a szellemi látás adományával. Be akarom
hunyni szemeimet a földi dolgok előtt és csak a szellemiek részére nyitva
tartani. Engedd látnom a Te világosságodat, hogy láthatóvá tehessem
azok előtt is, akik arra vágyakoznak. Óh Uram, Te megadhatod nekünk
a szellemi látást, ha akarod, és ha érdemesek vagyunk a Te
világosságodnak, azaz azoknak a kegyadományaidnak befogadására,
amelyek az embert minden gonosztól megszabadítják.
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SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 22:2(**)
„A gazdag és szegény összetalálkozik, mindkettőt az Úr szerzi.”
Ebből a mondásból minden embernek elégedettséget és sorsában való
megnyugvást kellene tanulnia. Isten ad és Isten elvesz. Az ember dolga,
hogy magát a legmagasabb Akaratnak alárendelje. A gazdag így
imádkozik:
„Édes Istenem, kérlek, adj értelmet, hogy a rám bízott földi jókat a Te
akaratod szerint használjam. Adj erőt, hogy ellenálljak a kísértéseknek,
amelyek a gazdagságnak súlyos terhei, hogy önzővé, pompakedvelővé és
gőgössé ne váljak. Amim van, nem az én tulajdonom, Te adtad azt
nekem, hogy jól sáfárkodjam vele, az emberiség hasznára fordítva azt.
Én adni akarok, föl akarom szárítani a szükséget szenvedők könnyeit,
hogy földi vagyonom kárhozattá és romlássá ne váljék, hanem
boldogságot szerezzen. Mily fölemelő érzés segíteni embertársainkon, és
boldogságot, napfényt terjeszteni magunk körül! Hogy ez számomra
lehetővé van téve, lelkem mélyéből adok hálát Neked, örök, nagy Isten!
A Te segítségeddel akarom a gazdagnak a Földön való kötelességeit a
felebaráti szeretet értelmében híven betölteni.”
Ha szegény vagy, ez legyen imádságod: „Én Istenem, zúgolódás
nélkül akarom viselni a sorsot, melyet nekem adtál, örömmel dolgozom
és türelemmel nélkülözök, nem akarok a gazdagra irigykedni. Ez volt a
Te akaratod, édes Istenem, a Te akaratod pedig bölcs és jó.”
Ezt akarom magamban mondani, valahányszor lenyom a nyomor.
Hiszen a Te gyermeked vagyok, és atyai szemed őrködik fölöttem.
Mindnyájunknak egyenlően jogunk van szeretetedre s a leendő
boldogságra. Én Istenem, adj nekem erőt, hogy minden nehézséget
türelemmel és megadással viseljek el.
SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 27:1(**)
„Ne dicsekedjél a holnapi nappal, mert nem tudod, mit hozhat még a
mai nap tereád.”
Én Uram, Istenem, sem dicsekedni nem akarok a holnapi nappal, sem
félni nem akarok tőle, mert minden a Te akaratodtól függ. Ha Te akarod,
ebben a pillanatban megválthatsz földi életemtől. Te méred ki az én
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időmet, a Te kezedben vagyok, azért nem félek semmitől. Mi vakok
vagyunk, de Te vezetsz minket, aki mindent látsz; ne csüggesszen el tehát
engem semmiféle baj, de a legnagyobb szerencse se tegyen
elbizakodottá. Nyugodt megadással és Irántad való mély hálaérzettel
akarok fogadni mindent úgy, amint jön, mert a Te kezed irányítja a mát
és a holnapot.
SALAMON PÉLDABESZÉDEI - 31:8(**)
„Nyisd meg a te szádat azok mellett, akik némák és mindazoknak
dolgaiban, akik el vannak hagyatva.”
Végtelen jóságú Atyám! Te pártját fogod az elhagyottaknak, Te
beszélsz a némák helyett. Te védelmezed a védteleneket, és csodálatos
módon segítesz ott, ahol ember már nem segíthet. Ez a Te végtelen
könyörületességed és jóságod irányítson engem is. Igen, én is
pártfogásomba akarom venni a védteleneket, a mindenkitől
elhagyottakat. Nem akarok követ dobni senkire és nem akarok senkit
kárhoztatni; védelmezni akarom azokat, akik nem képesek magukat
megvédeni. Tudom, hogy Te, végtelen jóságú Istenem, a
könyörületességnek ebben a munkájában csodálatosan segítesz. Ne hagyj
el, óh Uram, és adj erőt, hogy segíthessek másokon. Ámen.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 1:2(**)
„Hiábavalóság; nagy hiábavalóság minden!”
Minden hiábavalóság és múlandó, ami ebből a világból való, csakis az
marad meg örökké, ami a szellemtől ered. Óh Istenem, világosíts meg
engem, hogy ezt belássam, és ne csüggjek annyira a földieken.
Hiábavalóság e Földnek minden ragyogása, a magas rang, a gazdagság.
Ha ilyen viszonyok közt kellene élnem, Istenem, akkor meg akarom óvni
azoktól a szívemet s arra akarok törekedni, hogy mindazokba belevigyem
a szeretet szellemét; azt a szellemet, amely minden földi dolgot jóra és a
szellemi élet hasznára fordít. Óh Istenem, esdve kérlek, segíts engem,
hogy a földi hiúságokon felülemelkedjem, s azokat csak mint múlandókat
tekintsem. Én a szellemieken akarok csüggeni, amelyek mindent
éltetnek.
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PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 1:9-10(**)
„Ami volt, ugyanaz, ami ezután is lesz; és ami most lesz, ugyanaz,
ami ennek utána is lesz; és semmi új dolog nincs a nap alatt.”
Van valami, amiről azt mondják: „Nézd ezt: ez új! De az is sok száz
esztendővel volt mielőttünk.” Nálad vannak, Istenem, minden idők és
minden események, mert Nálad az idő: örökkévalóság és élet. Ez okból
csak az marad fenn, ami Tebenned történik, ami jó, és ezek gyakran a
legegyszerűbb dolgok. A hiú emberi mű semmivé válik, mint a tenger
habja, csak az marad fenn örökké, ami szellemi és tökéletes. Mindaz, ami
a Földön van, már volt korábban is. Minden elérte a maga tökéletességét
az idők és az élet folyamán: ami szellemi, az egyesül Veled, mindenható
Isten, ami pedig földi, az elmúlik. Óh ember, bárki légy is, olvasd
figyelemmel a fenti szavakat, elmélkedjél fölöttük, és légy alázatos.
Bizony mondom nektek, aki azokat megérti és azok szerint él, az valóban
bölcs.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 6:9(**)
„Jobb, amit az ember szemmel lát, mint az ő kívánságainak követése.”
Mindenható Atyám! Szilárdan felteszem magamban, hogy mindig
megelégedett leszek azzal, amit a Te végtelen jóságod rendel számomra,
s hálás leszek mindenért, amit Te adsz, és nem kívánok semmi mást. Óh
Uram, meg akarok elégedni a jelennel, a földi kívánságokat meg akarom
fékezni és nem vágyakozni majd ez, majd az után; hiszen én
tulajdonképpen azt sem tudom, mi szolgál valóban javamra. De te,
Istenem, tudod; azért egyedül Benned bízom, aki úgyis elhalmozol
engem jótéteményeiddel. Bárcsak tisztán föl tudnám ezt ismerni és
hálával fogadni!
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 7:3(**)
„Jobb a szomorúság nevetésnél, mert az orcának szomorúsága által
jobbá lesz a szív.”
Erre a mondásra gondolva nem akarok panaszkodni, Istenem, ha
szomorúságot és gyászt küldesz reám. Nem akarok a szerencsétlenségben
sem levert, sem elkeseredett lenni. Tanítson meg engem a szenvedés a
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mások iráni való részvétre és a könyörületességre, és a szenvedések
közepette is áldjon Tégedet az én szívem. Csak úgy örvendezhetek
egykor az üdvözöltekkel, ha a szomorúság által jóvá lettem.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 7:14(**)
„A jó szerencsének idején élj a jóval, a balszerencse idején pedig
jusson eszedbe, hogy ezt is éppúgy, mint azt Isten szerzette.”
Igen, dicsérni és magasztalni akarlak Téged, én Istenem, a
szerencsétlenség napjaiban éppúgy, mint a szerencsében. Hálát mondok
Neked, Uram, Istenem, minden boldog, örömteli napért, mindenért, ami
jót és áldást hozót adsz nekem. E végtelen jó voltodra gondolva bátor
leszek, amikor a nehéz napok elkövetkeznek.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 8:8(**)
„Az embernek nincs hatalma a szellem fölött, és nem tud annak
ellenállni, és semmi hatalmasság nincsen a halálnak napja fölött.”
Némely ember túlságosan is nagynak és hatalmasnak képzeli magát,
mintha minden erők és hatalmak fölött rendelkeznék, és őt egyáltalán
nem érhetné semmi baj. Te azonban, mindenható Isten, váratlanul
megkondíttatod fölötte a lélekharangot, és az ember, aki magát oly
nagynak és hatalmasnak képzelte, igen kicsiny és lehetetlen szellemmé
válik. Óh Istenem, tiéd minden hatalom! Olyan ember még nem volt, aki
az életét megtarthatta és a halálnak ellenállhatott volna, ha mégoly ügyes
fürkészője volt is a titkos erőknek. Te határozod meg a földi élet célját,
Istenem, amely alól egyetlen halandó sem vonhatja ki magát. Aki a Te
hatalmadat földi életében nem akarja elismerni, el kell ismernie akkor, ha
szellemmé lesz. Te vagy, óh Istenem, a legnagyobb Szellem, Atyja
minden szellemnek, ősforrása a halhatatlanságnak. Tiéd a hatalom
minden élet, minden lét fölött.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 12:1(**)
„Emlékezzél meg a te Teremtődről a te ifjúságodnak idejében, míg a
veszedelemnek napjai el nem jönnek, mielőtt még el nem jönnek az
évek, amelyekről azt mondod: „nem szeretem ezeket!”
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Áldott az, aki kora ifjúságától kezdve Neked szolgál, óh Istenem, aki
az öröm és vidámság napjaiban is Neked szentelte életét, aki ifjúságától
kezdve dicsőített Téged s akit nem a megpróbáltatások tanítottak meg
imádkozni. Igen, boldog az, aki gyermekkorától fogva szeretett és
imádott Téged, mert ő felette úgy fognak átvonulni a veszedelemnek
napjai, mint a felhők a kék égboltozaton, és az élet viharai nem ártanak
neki, mivel ő mindig a te hű szolgád volt, Istenem, és mindenkor szívből
szeretett Téged. Valóban boldog az ilyen ember!
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 12:9(**)
„A pornak földdé kell lennie, ami azelőtt is volt, a léleknek pedig
Istenhez kell megtérnie, aki adta volt azt.”
Istenem, mily magasztos és fölemelő az ígéret, hogy a mi
szellemünknek ismét Hozzád kell visszatérnie! Mindenható Atyám! Te
halhatatlan szellemekké teremtettél minket, és mi a Te gyermekeid
maradunk akkor is, ha eltévelyedünk Tőled; a mi célunk akkor is csak a
Hozzád való visszatérés. Minden szenvedés között mily végtelen vigaszt
nyújt ez a bizonyosság, hogy nekünk vissza kell térnünk Hozzád, és hogy
Nálad ismét feltaláljuk korábban elköltözött szeretteinket is. Hát csak
temessük el a testet a földbe, mert annak porrá kell lennie, de a szellem a
Te atyai karjaidba tér, óh Istenem. Ez a hit teljesen megszünteti a haláltól
való aggodalmat és félelmet. A port sirassuk talán, amely ismét azzá lett,
ami volt? Vagy talán a szellemet sirassuk, amely Hozzád tér, Istenem?
Nem, egyiket sem! Hallgass el azért, emberi szív, és ne sírj, ha szeretteid
porhüvelyét a földbe helyezik, hanem örülj annak, hogy lelkük Isten
országába költözött, ahol újra feltalálod őket.
PRÉDIKÁTOR KÖNYVE - 12:16(**)
„Isten minden cselekedetet és minden titkos dolgot ítéletre előhoz,
akár jó, akár gonosz legyen az.”
A halál után, ha lehull a földi burok, mezítelenül fog állani szellemünk
Előtted, óh Istenem, nem marad rajtunk semmi, ami az igazságot
elhomályosítaná. Ami jó és rossz van bennünk, előtűnik mint világosság
és árnyék, mint nap és éj. Az elrejtett jó mint fényes nap ragyog föl, és
az elrejtett rossz villámcsapásként sújt le ránk. Óh, mindenható Isten,
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légy irgalmas a Te ítéletedben; könyörülj meg szegény lelkünkön.
Törekedni akarunk az igazságra, a jó útra akarunk térni és minden
rossztól megtisztítani magunkat, hogy egykoron ne kelljen reszketnünk a
Te ítéleted előtt.
ÉSAIÁS KÖNYVE - 35:10(**)
„Az Úr megváltottai örömujjongás között megtérnek; örök öröm
arcukon, öröm és vigasság veszi őket körül, s eltávozik tőlük a fájdalom
és keserűség.”
Mily gyönyörűséges ígéretet adsz itt nekünk, végtelen jóságú Atyánk,
a Te küldötted, Ésaiás próféta által! Drága elköltözötteink lesznek a
megváltottaid, s megint eljönnek majd, a halál nem választja el őket
Földön lévő szeretteiktől, ők újra eljöhetnek, mégpedig ujjongó
örömmel, hogy közöljék velünk boldogságukat. Én Uram, mily boldogító
ígéret van e szavakban mindnyájunk részére! Amikor majd megváltottaid
leszünk, vagyis amikor majd elérjük a tökéletesség fokát, és minden
bűntől megszabadulunk, akkor ujjongás és öröm vár reánk, nem érzünk
fájdalmat, és boldogok leszünk.
ÉSAIÁS KÖNYVE - 40:11(**)
„Mint a pásztor nyáját, úgy legelteti, karjára gyűjti a bárányokat és
ölében hordozza, a szoptatósakat szelíden vezeti.”
Óh halljátok, fáradt földi vándorok, ezeket a vigasz teljes szavakat.
Te, a jó Pásztor, karjaidba veszed a szegény emberi lelkeket. Te vezeted
majd őket. Nálad találnak enyhet minden kiállott szenvedésük után.
Rendíthetetlenül hiszem, amit Te itt nekünk megígértél. Ezek a szavak
szolgáljanak nekem támaszul, ha az élet terhe alatt roskadozom. Miért is
keresnek az emberek vigaszt máshol, mikor az a Bibliában a próféták
szavaiban található meg! Óh Uram, Te ezek által a szolgáid által szólottál
hozzánk, akik a Te Lelkedtől voltak áthatva; azért az ő szavaik isteni
igazságok és a legjobb vezetők Hozzád, Istenünkhöz.
ÉSAIÁS KÖNYVE - 40:29(**)
„Erőt ad a megfáradottnak, és az erőtlenek erejét megsokasítja.”
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Valahányszor életem útján nehéz küzdelmekkel és szenvedésekkel
találkozom, ebből a mondásból akarok erőt menteni, és nem kérdezni,
hogy miként bírjam én azokat elviselni. Te, óh Uram, gyámolítod a
gyengét és erőt adsz a tehetetleneknek. Te vagy minden segedelemnek
egyedüli forrása, azért csupán Benned akarok bízni és segítséget csupán
Nálad, és nem másnál keresni. Te, óh Uram, csodálatos módon segítesz
azokon, akik lelkük mélyéből fohászkodnak Hozzád. A Te hatalmad
megerősíti azokat, akik Tebenned hisznek. Azonban tudnunk kell szívből
imádkozni, hogy ezt a Te isteni erődet magunkhoz vonzhassuk, azt
magunkban megtarthassuk és növelhessük. Óh Istenem, jöjj hozzám,
maradj nálam, ne hagyj el engem!
ÉSAIÁS KÖNYVE - 43:11(**)
„Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincs szabadító.”
Igen, Te mindenható, örök Isten, egyedül csak Te vagy az Úr, a
Teremtő, mindenek Atyja. Nálad van a fény, a boldogság, az örökélet. Te
vagy minden mindenben! Nélküled nincs semmi örök Hatalom, Téged
kereslek, Feléd törekszem. Téged szeretlek mindenekfölött. Esdve
kérlek, könyörülj rajtam, vonj Magadhoz, én Uram, légy kegyes hozzám!
Te megszabadíthatsz minden bajból és megőrizhetsz minden gonosztól.
Egyedül Nálad találok elmúlhatatlan boldogságot és örök békét.
ÉSAIÁS KÖNYVE - 46:4(**)
„Igen, Én foglak titeket hordozni öregségtekig, mígnem megőszültök.
Én teremtettelek, én hordozlak és megtartalak titeket.”
Istenem, mily vigasz teljes ígéret! Aki ebben hisz, az nem félhet
semmitől s nyugodtan viseli el az élet terheit. Óh Uram, Te fölemelsz,
hordozol és kimentesz minden bűnből és nyomorúságból! Szükséges
azonban, hogy én is engedjem magamat hordoztatni és megmentetni!
Bíznom kell Benned, nem szabad Téged elhagynom, és más utakon
járnom, hanem csak a tieiden. Távol kell tartanom magamtól minden
gőgöt és elbizakodottságot, s a legmélyebb alázattal és türelemmel kell
várnom az én megmentetésemet. Óh Uram, maradj velem, hordozz és
ments meg engem!
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ÉSAIÁS KÖNYVE - 55:1(**)
„Csak jöjjetek mindnyájan, kik szomjúhoztok, ide a vízhez, és ti is
akiknek pénzetek nincsen, jöjjetek ide, vegyetek és igyatok; jöjjetek és
vegyetek pénz nélkül, ingyen bort és tejet.”
Végtelen irgalmú Isten! Így hívsz Te Magadhoz minden szegényt,
szűkségben lévőt és minden szenvedőt, és Te ingyen sokkal többet és
jobbat adsz nekik, mint az emberek drága pénzen adhatnának. Aki
Tehozzád fordul, az segedelmet és vigaszt talál. Te ingyen részesítesz
minket, irgalmas Atyánk, a Te szeretetedből és a Te jóságodból. Te nem
utasítasz vissza senkit, aki Hozzád folyamodik. Mi is szomjasak
vagyunk, mi is szegények vagyunk, segíts mirajtunk is, óh Uram!
ÉSAIÁS KÖNYVE - 55:6(**)
„Keressétek az Urat, mert megtalálható, hívjátok Őt, mert közel van.”
Óh, Uram, keresni akarunk Téged, mielőtt bűnbe esnénk, mielőtt a
gonoszság elválasztana Tőled. Semmi más, mint csak a bűn távolíthat el
minket Tőled, azért kerülni akarjuk azt, és Téged hívni segítségül, mert
Te közel vagy. Mily fölemelő gondolat, óh Istenem, hogy megtalálhatunk
Téged, ha keresünk és Hozzád fohászkodunk. Nem szűnünk meg tehát
Hozzád imádkozni, mert Te biztosan meghallgatsz minket és
megmutatod az utat, amelyen Téged megtalálhatunk, és akkor bensőleg
egyesülünk Veled, hogy semmiféle hatalom nem lesz képes többé
mindkét elválasztani Tőled. Igen, akkor le lesz győzve a bűn és annak
nyomorúsága, mert a Te békességed lakozik majd bennünk.
ÉSAIÁS KÖNYVE - 55:9(**)
„Amint magasabbak az egek a földnél, akképpen magasabbak az én
utaim a ti utaitoknál és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.”
Sohasem érthetjük meg mi, szegény földi emberek, a Te
gondolataidat, útjaidat, mindenható Isten. Te az örök bölcsesség vagy, mi
pedig elvakult bűnösök, Te az örök szeretet vagy, mi pedig nem ismerjük
az igazi szeretetet; Te mindenható vagy, mi tehetetlenek vagyunk; Te
mindentudó vagy mi korlátoltak; Te, óh Istenünk, tökéletes, jó és
könyörületes vagy, mi ellenben tökéletlenek, gonoszak és
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keményszívűek. Hogyan érthetnénk tehát a Te gondolataidat és a te
útjaidat?! Ezenfelül a gőg hányszor ingerel minket arra, hogy
szembeszálljunk Veled! Hányszor lázongunk a Te akaratod ellen!
Jóságos Istenünk, légy irgalommal gyarlóságaink és ingatagságunk iránt!
Te megsemmisíthetnél, de a Te jóságod fenntart, és a Te szereteted
visszavezet minket Tehozzád. Nem, nem akarok zúgolódni, nem akarok
lázongani, ha megpróbáltatások és nehéz napok következnek reám;
nyugodt megadással akarom elviselni és magamban mondani: „Isten útjai
és gondolatai fölötte állnak minden emberi gondolatnak és fogalomnak.”
ÉSAIÁS KÖNYVE - 65:1(**)
„Megkerestetem azoktól, akik nem tudakozódtak Felőlem, és
megtaláltatom azoktól, akik nem kerestek Engem. A pogányokhoz, akik
az én nevemet nem ismerik. Így szólok: „Itt vagyok!”
Ebből a mondásból megtanulhatjuk, hogy Te, óh Istenem, kegyes
vagy azok iránt is, akik nem akarnak ismerni Téged, s hogy a Te végtelen
könyörületességed kiterjed azokra is, akik üldözik a Te nevedet. Csak az
emberek kárhoztatják és ítélik el egymást, de Te, óh Atyánk, nem
kárhoztatsz el egyet sem a Te gyermekeid közül, nem engedsz elveszni
egyet sem, ha mégoly eltévelyedett volna is. Igen, óh Uram, Téged
keresni fognak azok is, akik nem tudakozódnak Felőled, és önokozta
szenvedéseik és könnyeik árán eljutnak majd Hozzád. Te meghagyod az
ember szabad akaratát, de a sorsot Te intézed; Te a szívekre hatsz és
fölébreszted
érzéketlenségükből,
visszavezeted
tévelygésükből
Magadhoz, ha az idő arra elérkezett. Legyünk pogányok vagy
keresztények, valamennyien a Te gyermekeid vagyunk. Te vagy
mindnyájunk Atyja, és minden halhatatlan szellemteremtményed
meghallja egykor a szót: „Itt vagyok” - mely mindenkinek szól, mert Te
egyformán szeretsz mindnyájunkat, egy sincs közöttünk atyátlan.
JEREMIÁS KÖNYVE - 8:4(**)
„Hol van valaki, aki ha elesik, ne szeretne ismét fölkelni? Hol van
valaki, aki ha eltévelyedik, ne szeretné az utat ismét megtalálni?”
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Ezekben a szavakban van kimondva minden bűnösre nézve a
javulásnak és visszatérésnek lehetősége. Mindenki fölkelhet, aki elesett;
mindenki megtalálhatja a helyes utat és megjavulhat. A Te szemed,
Istenem, észreveszi a jóra való legkisebb hajlandóságot is, és gyors a Te
segítő kezed. Én is fölteszem magamban, hogy senkit el nem ítélek, és
senki fölött nem török pálcát, mert a legnagyobb bűnös is megjavulhat és
istenfélő emberré lehet. Magamra vigyázok szigorúan, hogy el ne essem
és el ne tévelyedjem, mert igen nehéz újra fölkelni és a helyes utat
megtalálni. Óh Istenem, támogass és tarts meg engem a Te
kegyelmedben! Ámen.
JEREMIÁS KÖNYVE - 17:10(**)
„Én, az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom,
hogy megfizessek kinek-kinek az ő utai szerint és cselekedeteinek
gyümölcse szerint.”
Ez a mondás szolgáljon nekünk vigaszul, ha félreértenek és
félreismernek az emberek, és jó szándékainkat félremagyarázzák. Te, óh
Uraim, szívünk mélyére látsz, Te nem ismersz félre bennünket. Nagy
vigaszt találhatok abban, hogy Te mindent tudsz, jó Atyám. Csak Te
találj engem igaznak, akkor nem fáj nekem az emberek ítélete, örök
igazság az, hogy minden cselekedet meghozza a maga gyümölcsét, és
hogy Te, óh Uram; aki egyedül ítélsz igazságosan, érdemünk szerint adod
a jutalmat vagy a büntetést. Te világosan látod, hogy tisztán a felebaráti
szeretet vezérli-e a tetteinket, vagy hogy a hiúságnak és az önérdeknek is
része van-e azokban. Végtelen jóságú Atyám! Adj nekem tiszta szívet,
hogy ne kelljen remegnem tekinteted előtt; adj tiszta szívet, amelynek
önmagában van a jutalma.
JEREMIÁS KÖNYVE - 31:3(**)
„Örökkévaló szeretettel szerettelek téged, azért terjesztettem ki reád az
én irgalmasságomat.”
Mily nagy és boldogító szavak ezek, Istenem! Te engem mindig és
mindig szerettél, én tehát sohasem vagyok elhagyva és elfeledve, még
életem legnehezebb óráiban sem, mert a Te gondoskodásod és szereteted
mindig körülvesz engem. Nem akarok erről soha megfeledkezni!
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Különösen, ha mély bánat ver le, és a kétségbeesés környékez, akkor
akarom elmémbe venni: Isten nem hagy el engem, Ő Magához vonz
csupa szeretetből és jóságból! Ő mindig szeretett engem!
JEREMIÁS KÖNYVE - 31:25(**)
„Megöntözöm a szomjúhozó lelket, és minden éhező lelket
megelégítek.”
Mily magasztos ígéret, mily jóságos ige! Szereteteddel és
könyörületességeddel fölüdítesz és megelégítesz bennünket. Végtelen
jóságú Atyám, óh segíts rajtam is! Gyakran oly életunt és fáradt vagyok
és a sok fájdalomtól megsebzett szívemmel üdülésre szomjazom;
szeretetre és bátorításra éhezem. Óh jöjj, Uram, segíts meg! Tudom,
érzem, hogy meghallgatsz, hiszen az idézett szent szavaid kezeskednek
erről. Emelkedjél tehát én szívem, és légy türelemmel!
JEREMIÁS KÖNYVE - 33:3(**)
„Kiálts Hozzám, és Én felelek. Nagy és titkos dolgokat jelentek ki
neked, amelyeket nem tudsz.”
Sokan panaszkodnak, mindenható Istenem, hogy Hozzád fordultak, de
nem feleltél nekik, és nem hallgattad meg kérésüket. Ennek oka az, hogy
hitük gyenge volt. Ha Hozzád szólunk, minden más gondolatot el kell
távolítanunk, lelkünknek föl kell szállnia Hozzád, végtelen jó
Atyánkhoz, hogy Benned nyugodjék meg teljes odaadó bizalommal, és
akkor majd megérezzük a Te válaszodat. Méltóknak is kell azonban
lennünk arra, hogy elfogadhassuk a választ, mert csak az Irántad való
igaz szeretettől áthatott ember képes a Te szavadat megérteni, s csak az
ilyennek jelentesz Te ki olyan dolgokat, amelyekről a bűnös embernek
sejtelme sincs. A legnagyobb bölcsesség önmagunkat megismerni és az
erény útján járni, mert ezáltal Istenhez közeledünk, s akkor Isten megadja
nekünk a szellemi dolgok ismeretét, mivel az Ő kegyelme megvilágosít
és áthat minket. De csak a tökéletes, minden testi kívánságtól mentes
ember képes az isteni bölcsességet magához vonzani és az isteni dolgok
ismeretét megszerezni. Áldozd fel magadban az embert, engedd, hogy a
szellem uralkodjék benned, emelkedjél Istenhez, és Ő megmutatja neked
az utat.
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JEREMIÁS KÖNYVE - 33:6(**)
„Íme, én gondot viselek az egészségére, és orvosságot és gyógyulást
viszek nekik, és megmutatom az állandó békesség kincseit.”
Ember! Ha beteg, nyomorult és boldogtalan vagy, olvasd el e
szavakat, melyeket Isten, az Úr, Jeremiásnak mond. Mindenható Isten!
Te derűssé és egészségessé akarsz engem tenni. Mily vigasztaló ígéret!
Ha szenvednem kell, erre az ígéretedre gondolok, és semmi hatalom meg
nem ingatja bennem ebbe az ígéretbe vetett hitemet. Ezt a hitet
mindjobban erősíteni akarom a Hozzád való szüntelen imádkozással,
nagy Isten! Semmi sem tépheti szét a Hozzád fűző szellemi köteléket. És
akkor Te, én Istenem, elküldöd majd nekem a békességet, a Te
békességedet, mert ez az a csodaszer, amely minden szenvedésre
gyógyítólag hat, ha önmagunkat legyőzve, csendes alázattal és
odaadással bízunk Tebenned. Ha néha megbotlanánk, vagy a
küzdelemben elgyengülnénk, a Te hűséged, én Istenem, megtart minket,
nem hagy el, hanem velünk marad minden megpróbáltatáson keresztül
az idők végéig. A Te hűséged lesz gyengeségünkben a mi támogatónk.
JEREMIÁS SIRALMAI - 3:23(**)
„Minden reggel megújul az ő irgalmassága, nagy a te igazságod.”
Végtelen jóságú Istenem! Te változatlan vagy, tehát tulajdonságaid is
örökké változatlanok. Mennyi vigaszt ad az a tudat, hogy mindennap
megújul a Te irgalmasságod és szilárdan áll a Te igazságod. Mily
boldogság ezt tudni! Így semmi sem fájhat, semmi sem sérthet, nem vehet
rajtunk erőt sem életuntság, sem csüggetegség, mert magunkban hordjuk
a szilárd meggyőződést, hogy jóvoltod, Uram, mindennap megújul és
hűséged örökké változatlan. Mennyei Atyám! Ebben a hitben akarok
megnyugodni, és életsorsomba beletörődni. Nem kívül keresem
boldogságomat, én Istenem, hanem egyes-egyedül a Te
irgalmasságodban és igazságodban.
JEREMIÁS SIRALMAI - 3:26(**)
„Jó várni és türelemmel lenni az Úr szabadításáig.”
A türelem egyike az ember legértékesebb tulajdonságainak, mert aki
türelmes, az sohasem rontja meg a saját sorsát és nem avatkozik bele
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erőszakosan Isten rendelkezésébe. A türelem és kitartás kiváló
tulajdonságok, amelyek az embernek megelégedettséget és lelki békét
nyújtanak. Isten segedelme mindig a kellő időben, éppen akkor jön,
amikor jönnie kell, ezt a segedelmet az ember türelmetlenségével és
nyugtalankodásával csak késleltetheti, sőt megakadályozhatja.
Mindenható Istenem! Kérlek, ruházz föl engem a türelem erényével,
amelyről itt a próféta szól, és amelyet jónak, becsesnek nevez, övezz föl
engem ezzel a türelemmel, hogy az élet megpróbáltatásaiban állhatatos
maradjak, és hitemet megőrizzem. A Te segedelmedben bízom, óh
Istenem! Tudom, hogy az a kellő időben megérkezik, amikor és ahogyan
Te akarod.
JEREMIÁS SIRALMAI - 3:40(**)
„Vizsgáljuk meg magunkat és a mi útainkat, és térjünk az Úrhoz.”
Aki nem ismeri önmagát, az nem vetkőzheti le hibáit és bűneit, és nem
térhet Istenhez. Azért a legszigorúbb bírája akarok lenni önmagamnak,
és ki akarom kutatni lelkem legtitkosabb redőit is, hogy lássam, hol rejlik
a hiba. Igazságnak lelke! Jöjj segítségemre az önmegismerés nehéz
munkájában! Világosítsd meg lelkemet, hogy hibáimat a maguk
meztelenségében fölismerjem, hogy hiúság vagy érzékenység el ne
vakítson, mert csak így térhetek meg és születhetek újjá Isten
szellemében.
JEREMIÁS SIRALMAI - 3:58(**)
„Megítélted Uram, az én lelkemnek igazságát, megszabadítottad az én
életemet.”
Óh Uram, sok minden szorongatja a lelkemet és búsítja szívemet.
Sokszor kaptam már útbaigazítást, mégsem tudom bizonyosan, miként
kell cselekednem. Zavaros a látásom, s nem találom még a Hozzád vezető
utat. Az emberi dolgok hol erre, hol arra vonnak, a test reánehezedik
szellememre, s amikor Hozzád akarok emelkedni, akkor a földi dolgok
visszahúznak. Pedig mégis csak a lelkem dolgainak kellene az elsőknek
lenniük. Mindenható Atyám! Vezesd Te Magadhoz az én lelkemet, légy
Te az én megmentőm, váltsd meg Te az én életemet! Mindent a Te
kezedbe helyezek, óh Istenem, örülj én lelkem, mert az Úr fog rajtad
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segíteni! Szívem, ne szomorkodjál, mert az Úr fog téged megvigasztalni!
Ha egyáltalán nem ismerem ki magamat, ha előttem minden homályos és
sötét, és nem tudom, mitévő legyek, akkor így kiáltok Hozzád: „Uram,
vezesd Te az én lelkem dolgait!” És bízom abban, hogy minden jóra
fordul. Ámen.
EZÉKIEL KÖNYVE - 18:21(**)
„Ha pedig a hitetlen megtér minden bűnéből, melyeket cselekedett,
és megtartja minden parancsolatomat, és törvény szerint igazságot
cselekszik: élvén él, és meg nem hal.”
Valamennyien bűnösök vagyunk. Könyörületességednek ezek a
szavai, Istenem, minden egyes embernek szólnak kivétel nélkül.
Bűnbocsánatban mindenki csak akkor részesülhet, ha megtér és
megjavul. El kell tehát hagynunk a rossz és ferde utakat, és az igazságnak
Hozzád vezető útját kell keresnünk. A megtérés azonban igen nehéz.
Csak nagy küzdelmek árán lehet megrögzött hibáinktól megszabadulni.
Oly munka ez, amelyet csak a Te kegyelmed segítségével tudunk
végrehajtani, óh Uram. Mindenható Atyám, kérlek, gyámolíts engem
megtérésem és lelki újjászületésem munkájában. Erősíts meg hibáim
ellen való küzdelmemben! Gyakran föltettem már magamban, hogy jobb
leszek, de mindig újra visszaesem régi hibáimba. Szigorú csak mások
iránt vagyok, magam iránt azonban elnéző. Összeszedem ezután minden
erőmet, és hiszek abban az ígéretedben, hogy az igaz útra tért bűnösre
örökélet és boldogító öröm vár óh, Uram, siess segítségemre! Ámen.
EZÉKIEL KÖNYVE - 33:12(**)
„Te pedig, embernek fia, mondd a te néped fiainak: Ha az igaz
rosszat cselekszik, nem menti meg őt az, hogy igaz volt; és ha a hitetlen
megtér hitetlenségéből, nem fog elveszni amiatt, hogy hitetlen volt.”
Íme, egyetlen rossz cselekedet képes az addig igazat bűnössé
változtatni. Így történt a bukott angyalokkal is. Őrizkedjetek azért
különösen a szellemi gőgtől, az önhittségtől, mert ez már sok igaznak
romlását okozta. Viszont megbánás, vezeklés, jóvátétel és megtérés által
bármily bűn kiegyenlíthető, ima és bánat könnyeivel lemosható, s a
legnagyobb bűnös is igazzá válhat. Mindenható Isten, én mint szegény,
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gyarló ember járulok Hozzád, és kérlek, ne hagyj el engem, hogy az igaz
úton megmaradhassak. Veszedelmesek a kísértések, amelyek
körülvesznek, de a legnagyobb veszedelem önmagamban,
elbizakodottságomban rejlik. Óh Istenem, segíts ezt kiirtanom, hogy
alázatos lelkű lehessek! Sokan estek már el, akik igazaknak és
jámboroknak tartották magukat, mert nem tudtak a kísértésnek ellenállni.
Senki se bízza el magát utolsó pillanatáig, amikor aztán lelkét a Te atyai
kezedbe ajánlja. Hálával fogadok, óh Uram, minden fénysugarat,
amellyel megvilágítod a sötétségben tévelygő lelkemet; köszönettel
veszek minden szenvedést, amelyet lelkem tisztítására küldesz. Nincs
gyötrelem, amelyet elviselni nem akarnék, csakhogy a bűnt kiirthassam
magamból. Életem a tiéd, tégy velem, amit akarsz; küldd reám a
legsúlyosabb szenvedéseket, csak azt engedd, hogy gyermekeddé legyek
s új élettel eltöröljem a régi bűnt. Istenem, Te nem utasítod vissza
megtérő gyermekedet.
EZÉKIEL KÖNYVE - 34:16(**)
„Az elveszettet megkeresem s az eltévelyedettet visszahozom; a
megsebesültet bekötözöm és a gyengét megerősítem; az erőset
elveszítem, és legeltetem őket az ítéletben.”
Óh emberek! Meneküljetek Istenhez, Atyátokhoz és fohászkodjatok
Hozzá. Menjetek Őhozzá mindnyájan, egészségesek és betegek,
boldogok és boldogtalanok, jók és rosszak. Az Atya tudja, hogy kinek
mire van szüksége. Mindenható Atyám! Nem tudok méltó köszönetet
mondani ezekért a vigasztaló szavaidért, amelyeket prófétáid által
közöltél velünk. Te fölkeresed az eltévelyedettet, Te segítesz a
szenvedőn, Te megőrződ az emberek valódi boldogságát, segedelemmel
teljes a Te kezed; Tereád akarom bízni magamat egészen. Hozzád
emelem szemeimet, és szívem mélyéből esedezem Előtted; tarts meg
engem szeretetedben és kegyelmedben! Új életre kívánok ébredni
Benned, az isteni erőben, mely Belőled árad. Mint ahogy Ádámba életet
leheltél, úgy fogsz engem is új szellemi élethez juttatni. Ha lelkünk az
ima szárnyain Hozzád emelkedik, akkor magunkba szívjuk azt az életet,
melyet Magadból belénk lehelsz. Ez az Atya és gyermekei közötti
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szeretet kapcsa, ez az örökélet, amely minket Veled, óh Istenem,
egybeköt.
DÁNIEL KÖNYVE - 2:22(**)
„Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat, tudja, mi van a sötétségben
és világosság lakozik Ővele.”
Végtelen jóságú Isten! Te kinyilatkoztatod nekünk az elrejtett
dolgokat, Te világossággal árasztod el a mi sötétségünket. Tenélküled
örökös sötétségben és tudatlanságban lennénk, szellem és élet nélkül. Te
adtál nekünk szellemet és életet. Te adsz nekünk értelmet és képességet,
hogy megérthessük a dolgokat. Óh mily szomorú, hogy némely ember el
nem ismeri, hogy ezek a Te kegyelemadományaid! Okosaknak és
bölcseknek képzelik magukat, és Téged, akiből minden élet ered,
tagadnak, s ezáltal önmagukat semmisítik meg. Irgalmas Isten, légy
kegyelemmel az emberiség iránt, s engedd, hogy a Te világosságod
áttörje ezt a sötétséget. Én csak gyarló teremtmény vagyok, de mostantól
kezdve életemet és lelkem egész erejét a legszentebb célnak: a Te neved
dicsőítésének fogom szentelni. Harcolni akarok a sötétség ellen, és
magasan akarom lobogtatni a Benned való hitnek zászlaját, amíg csak el
nem szólítasz az élet küzdőteréről. Istenem, erősíts és gyámolíts engem
a szent és igaz ügyért való küzdelemben! Ámen.
DÁNIEL KÖNYVE - 3:33(**)
„Mely nagyok az ő jelei és mely hatalmasak az ő csodái! Az ő országa
örökkévaló ország, és az ő uralkodása nemzedékről nemzedékre
terjed.”
Mindenható Atyánk! Nagyok a Te jeleid és hatalmasak a Te csodáid!
Azonban nagyon kevesen akarnak Téged megérteni; elzárják szemeiket
és füleiket a Te jeleid és csodáid előtt. Aki azonban belső életet él, és a
Te szavaidra figyel, az megismer Téged. Boldog az, akinek lelke szellemi
munkálkodás, magába szállás és ima által a megismerésnek erre a fokára
jutott; az megérti a Te jeleidet és csodáidat, és a Te örök birodalmadnak
polgárává lesz. Naponkint láthatjuk ezeket a jeleidet és csodáidat és
mégsem akarjuk megérteni. Mindenható Isten! Nyisd meg szemeinket,
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értelmünket és szívünket, hogy fölismerjük az igazságot, amely a Te
országodból való. Nincs erő, amely a Te hatalmadat megdönthetné, mert
az Örökké tartó. Aki Tebenned él, az ebben az örök hatalomban él, s
annak nem árthat többé a gonosz; az minden támadás ellen
felfegyverezve és védve van, mert az a Te oltalmad alatt áll, ő a Te
alattvalód.
JÓEL KÖNYVE - 2:28(**)
„És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden emberre, és
prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat álmodnak,
ifjaitok pedig látomásokat látnak.”
Óh Istenem! A jónak, tisztának és nemesnek teljes uralmát jelentené a
Földön, ha Te kiöntenéd lelkedet minden emberre, ha minden ember
lelkileg nemes és jámbor volna s ha valamennyi el volna telve a Te
lelkeddel. Te, óh Uram, megígérted ezt nekünk; ennek az időnek el kell
jönnie, hogy a Föld teljesen megváltassék az érzékiség és anyagiasság
uralma alól. A Te lelked kiöntésének műve folyton halad előre, ha nem
is akarják azt látni az emberek. Te kiöntöd a Te Lelkedet az új
kinyilatkoztatás tiszta médiumaira, mert Te nem hallgatsz, és
megszólaltatod az emberek között a Te eszközeidet. Ez a szellemi munka
már jó idő óta folyik. Te, Uram, felruházod a Te kiválasztott
médiumaidat a szellemi látás, az álomlátás, a jövendölés képességeivel
és a szellemi adományok minden nemével: - ez a Te Lelkednek kiöntése.
Jóságos Atyám, a legmélyebb alázattal esedezem Hozzád, részesíts
engem is ezekből a becses szellemi adományaidból. És ha megannyi
szenvedéssel és üldözéssel járna is, egyedül a Te szolgálatodra akarom
azokat felhasználni, mert a Te adományodnak a Tiédnek kell lennie és
Benned maradnia.
ÁMÓS KÖNYVE - 5:4(**)
„Mert ezt mondja az Úr az Izráel házának: Keressetek engem, és
éltek.”
Igen, én Istenem, kereslek és nem nyugszom meg addig, míg meg nem
találtalak, mert Nálad van az örökélet. De hol keresselek Téged? Az
embereknél, vagy a világ zajában? Óh nem! Önmagamban kell Téged
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keresnem, önmagamból kell a keresés munkájának kiindulnia. Hisz Te,
óh Istenem, minden egyes gyermekedben benne élsz. Elzárkózom az én
kamrácskámba, ott imádkozom, fohászkodom és kereslek Téged, míg
meg nem találtalak. Szeretettel és bizalommal közeledem Feléd, és Te is
szeretettel fogadsz majd engem, végtelen jóságú Atyám. A szeretet és hit
az út, amely Hozzád vezet. Beléd helyezem minden bizalmamat. Te nem
engeded, hogy megcsalatkozzam, hanem az örökélet részesévé teszel
engem. Ámen.
ABDIÁS KÖNYVE - 1:15(**)
„Amint cselekedtél, úgy cselekesznek veled; és amiként megérdemled,
minden úgy száll vissza fejedre.”
Ez a visszafizetésnek, a kiegyenlítésnek törvénye. Minden jó, ami a
Földön történik, Hozzád száll, Istenem, és jutalmát már önmagában
hordja, tudniillik annak szellemi elhaladásában és nemesbülésében, aki
jót cselekszik. A jó cselekedetért anyagi jutalmat várni bűn, és
megfosztja a cselekedetet valódi belső értékétől. Az összes szellemi
adományokat Tőled nyerjük, óh Istenem, és Te nem kívánsz tőlünk
egyebet, mint szeretetet és engedelmességet, e két dolgot, amelyeket ha
teljesítünk, megint csak a lelkünk javára szolgálnak. Ekként adsz Te
nekünk vissza ingyen kétszeresen és háromszorosan mindent. Törekedni
akarok a jóra. Kérlek Istenem, részesíts engem a legfőbb jutalomban: a
Te szeretetedben és kegyelmedben. A rossz cselekedetek a
legborzasztóbb következményeket vonják maguk után: lelkiismeretfurdalást, nyugtalanságot, szenvedéseket és a lélek romlását; olyanok,
mint a visszapattanó golyó, amely magát a tettest találja. Jaj annak, aki
rossz útra tér, mert a visszafizetés törvény, amelynek teljesülnie kell.
JÓNÁS KÖNYVE - 2:8(**)
„Amikor elcsüggedt bennem az én lelkem, megemlékeztem az Úrról,
és bejutott az én könyörgésem Tehozzád, a te szentséged templomába.”
Mily gyakran imádkoztam már Hozzád, édes jó Istenem, lelki
aggodalmaim között, és mily sokszor megvigasztaltad már fáradt
szívemet! Amikor a nehéz gondok feldúlták belső nyugalmamat s közel
voltam a kétségbeeséshez, akkor Te buzgó imámra vigaszt küldöttél
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nekem s béke és nyugalom szállt reám, a Te szereteted megvigasztalta
szívemet. Óh ez nem képzelődés, hanem valóság! Te, óh Uram, hallod a
mi könyörgésünket, Te segélyt és vigaszt küldesz nekünk a
szenvedésben, erőt a küzdelemben, csak igaz szívvel fohászkodjunk
Hozzád. Nem törődöm azért a tudósok bölcselkedéseivel és kételyeivel,
hanem hiszek Tebenned, én Istenem, akinek jóságát és hatalmát már
számtalanszor éreztem. Ebben a rendíthetetlen hitben élek és halok,
Istenem!
MIKEÁS KÖNYVE - 6:8(**)
„Ember, megmondatott neked, hogy mi a jó és mit kíván tőled az Úr!
Azt, hogy igazságot cselekedjél, szeretetet gyakorolj és alázd meg
magadat Isten előtt.”
Istenem, Te olyan sok mennyei tanítással látsz el, és oly isteni
bölcsességgel oktatsz engem az ó- és új-testamentumban, hogy ha
azokhoz alkalmazkodom, el nem tévedhetek. De restek és lanyhák
vagyunk, ritkán olvassuk a Bibliát és nem követjük szavait. És mégis
sokszor kérdezzük, hogy mit tegyünk az igazság és előrejutás érdekében?
Buzgón lapozgassunk a Szentírásban, s annak szellemét magunkévá téve
aszerint cselekedjünk. Jól tudhatnánk, sőt legtöbb esetben tudjuk is, hogy
mi a jó, és mit kívánsz tőlünk. Istenem, hiszen másoknak tudunk is jó
tanácsokkal és oktatásokkal szolgálni, de hogy azokat magunk is
kövessük, arra már nem gondolunk. Erősen felteszem magamban, hogy
igéidet mélyen szívembe vésem, hogy szeretetet gyakorolok, szívesen
megbocsátok másoknak, s törekszem az igazak útján járni. Édes Istenem,
segíts meg engem ebben a jó szándékomban!
NÁHUM KÖNYVE - 1:7(**)
„Jó az Úr és erősség a szorongatás idején, és nem hagyja el azokat,
akik Benne bíznak.”
Igen, Uram, Te jó vagy! Te vagy az én erős váram a kísértés és
megpróbáltatás idején. Hozzád menekülök ha gyengének és
szerencsétlennek érzem magamat. Hozzád kiáltok kétségbeesésemben.
Óh Uram. Te légy az én fegyverem és menedékem küzdelmeimben és
bűneim kiirtásában! Aki teljes hittel és bizalommal keresi a Te oltalmadat
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és védelmedet, az meg is találja azt, mert Te végtelen jó vagy, és nem
taszítasz el egyet sem gyermekeid közül.
HABAKUK KÖNYVE - 1:13(**)
„Tisztábbak a te szemeid, hogy sem nézhetnéd a gonoszt, és a
nyomorúságot nem szemlélheted.”
Végtelen könyörületes vagy Te, Istenünk! Megszánod a bűnösöket és
szerencsétleneket, a Tőled eltévelyedetteket. Te mindnyájunkat örök
boldogságra teremtettél, de mi elhagytunk Téged. Mily borzasztó, hogy
a bűn annyira eltávolított minket Tőled, a mi végtelen jó Atyánktól,
megfosztott üdvünktől és békességünktől, megrontott és tökéletlenné
tett, békétlenségbe és viszályba döntött. Istenem, Te nem nézheted a
rosszat! Nem akarok tehát semmi rosszat elkövetni, hanem törekszem a
Te végtelen jóságodat fölismerni és megjavulni.
SOFÓNIAS KÖNYVE - 2:1(**)
„Térjetek eszetekre és eszméljetek föl!”
Felhívás ez minden bűnöshöz és minden szerencsétlenhez, hogy
keressék Istent, ha terhüktől meg akarnak szabadulni. Ha azt akarod,
hogy bűneid megbocsáttassanak, fordulj Istenhez őszinte megbánással,
és Ő magához fogad; örül a Hozzá visszatérő, eltévedt gyermekének. Ha
szerencsétlen és elégedetlen vagy, ha meghasonlottál önmagaddal és
sehol nyugalmat nem találsz, keresd Istent, és fordulj Hozzá. Imádkozzál
szíved mélyéből, és az Ő végtelen jósága és szeretete nyugalmat és
enyhületet ad. Ha betegségben szenvedsz, akkor is csak Istent keresd.
Tőle kérj segedelmet; az Ő kegyelme és ereje a leghatalmasabb
gyógyszer, Ő azt mondhatja neked: „Kelj föl és járj!” És ha hited erős,
akkor Isten igéje beteljesedik rajtad.
MALAKIÁS KÖNYVE - 2:10(**)
„Nem egy Atyánk van-e mindnyájunknak? Nem egy Isten teremtette minket? Miért veti és csalja meg hát ki-ki az ő felebarátját?”
A prófétának ezeket a szavait mélyen elmémbe vésem, hogy ezekről
semmiféle körülmények között el ne feledkezzem. Azt akarom, hogy a
szeretet irányítsa szavaimat és tetteimet. Nem akarok megvetni senkit,
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még a legelvetemültebb gonosztevőt sem. Tőled származtunk
mindnyájan, óh Istenem, mindnyájan a Te gyermekeid vagyunk. Úr
Jézus, Te testvérként bántál minden emberrel. Te jóságos voltál a
bűnösök iránt is; Te nem vetettél meg, nem kárhoztattál és nem üldöztél
senkit, még ellenségeidet sem, akikért halálod óráján is imádkoztál
mennyei Atyádhoz. És én, nyomorult bűnös, én merészkedjem másokat
megvetni, vagy magamat náluk különbnek tartani?! Sokkal helyesebb
Krisztus példáját követni, alázatosnak lenni, és Istenre hagyni minden
ítélkezést. Édes jó Istenem, kérlek, segíts meg engem ebben a
szándékomban. Mert könnyű mondani és megígérni, hogy minden
embertársunkat testvérünkül tekintünk, de nehéz ezt az ígéretet beváltani!
MÁTÉ EVANG. - 3:2(**)
„Térjetek meg, mert elközelgetett a mennyeknek országa.”
Közel 2000 évvel ezelőtt intézte Keresztelő János ezeket a szavakat
az emberekhez, mindazáltal még ma is megcsendülnek ezek az emberek
fülében, de az emberek nem térnek meg. Ellenkezőleg, a keresztények
még lanyhábbakká és közömbösebbekké lettek. Én meg akarom szívlelni
e szavakat, és meg akarok térni, mert a mennyeknek országa, vagyis
halálom órája talán nagyon is közel van. Senki sem tudja közülünk, mikor
fog ütni utolsó órája; mindig úgy kell tehát élnünk, mintha már itt volna;
állandóan készen kell lennünk, hogy nyugodtan indulhassunk, ha int a
halál. Azért egy pillanatot sem akarok késni a megtéréssel. Óh Uram és
Istenem, Te határoztad meg halálom óráját! Óvj meg a váratlan, hirtelen
haláltól, engedj nekem időt a megbánásra és megtérésre!
MÁTÉ EVANG. - 7:14(**)
„Szoros a kapu és keskeny az út amely az életre vezet, és kevesen
vannak azok, akik azt megtalálják.”
Óh, nem könnyű Istenhez jutni, önmegtagadáson, alázatosságon és
minden rossz tulajdonság kiirtásán keresztül vezet az út Őhozzá, s
kevesen vannak, akik átjutnak a szoros kapun. Jóságos Istenem, kérlek,
légy segítségemre, hogy megtaláljam ezt a Hozzád vezető utat. Mutasd
meg nekem a szoros kaput. Engedelmesen akarom követni utasításaidat,
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csak adj erőt, hogy állhatatosan kitartsak az élet minden kísértésében és
megpróbáltatásában. Légy Te az én vezetőm, óh Istenem!
MÁTÉ EVANG. - 18:11(**)
„Mert az embernek Fia azért jött, hogy megtartsa azt, ami elveszett
vala.”
Üdvözítőm, Jézus Krisztus! Azért jöttél a Földre, hogy boldoggá tégy
minket. Te a mi megváltásunkra, a bűn kiirtására és az elveszetteknek
megtartására jöttél a Földre. Igen, mi elveszettek voltunk, és Te
megmentettél minket. Aki Tebenned hisz, és Téged követ, az üdvözöl,
mert véreddel megváltottál minket. Én hiszek Tebenned, én Uram, és
teljes igyekezettel követem szavaidat és példaadásodat. Én hiszek a Te
megváltó munkád erejében és sikerében, aki azért jöttél, hogy megtartsd
azt, ami elveszett. Ámen.
REMÉNY(**)
Óh Uram, adj reménységet,
Amely buzgón keres Téged,
S ha az élet mindent elvett,
Tenálad mindent fellelhet.
(Schubert)
KIÁLTÁS KRISZTUSHOZ(**)
Kiáltok Hozzád, Uram, Jézus Krisztusom, óh hallgasd meg szómat!
Én Uram, légy irgalmas hozzám!
Én Uram, támogass!
Én Uram, ne hagyj el!
Én Uram, emlékezzél meg rólam!
Betegségeimben gyógyíts meg, Uram!
Kísértéseimben légy közel hozzám, én Uram!
Szükségben és szenvedésben könyörülj rajtam, Uram!
Gonosz szellemektől őrizz meg, Uram!
Krisztusom, hiszek Benned!
Uram, Jézusom, szeretlek teljes szívemből!
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Uram, Neked rendelem alá magamat!
Uram, meg akarom tartani parancsolataidat!
Én Uram, adj nekem a Te erődből!
Én Uram, adj a Te szeretetedből!
Uram, adj nekem a Te kegyelmedből!
Uram, én szolgálni és követni akarlak Téged!
Jézusom, ne utasíts el!
Uram, aki gondjaidba fogadod a szorongatottakat, hallgass meg
engem is!
Oltalmad alá helyezem magamat, Uram!
Védj meg Uram, hogy a gonosz ne árthasson nekem!
Neked adatott minden hatalom minden ördög felett, nekik
engedelmeskedniük kell parancsolataidnak.
Neked adatott a hatalom, óh Uram, minden betegség fölött, szavadra
el kell távozniuk!
Neked adatott a hatalom az elemek fölött, a vihar engedelmeskedik
neked!
Én Uram, Jézusom, az Úr Isten minden hatalmat a Te kezedbe
helyezett. Reád bízom magamat most és mindörökké! Ámen.
*
Pál apostol Zsidóknak írt levele 13:2: „Gyakoroljátok a
vendégszeretetet, mert ezáltal némelyek anélkül, hogy tudták volna,
angyalokat fogadtak hajlékukba.”
ISTEN OLTALMÁÉRT(**)
Mindenható Atyám, a Te védelmedért és oltalmadért könyörgünk; óh
légy velünk életünk minden napján! Szegény, gyenge emberek, bűnösök
vagyunk, és milyen tehetetlenek, ha Te leveszed rólunk szent kezedet!
Urunk, Istenünk, légy velünk, vezess, irányíts minket! Azokon az utakon
akarunk járni, amelyeket az általad küldött magas szellemek mutatnak.
Uram, küldd hozzánk követeidet! Ámen.
*
Pál apostol Zsidóknak írt levele 13:6: „Az Úr az én segítségem, nem
félek. Ember mit árthat nekem!”
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EGÉSZSÉGÉRT(**)
Én Uram, Jézusom, gyógyító erődért könyörgök. Uram, segíts rajtam,
szegényen, ki beteg vagyok! Mikor a Földön vándoroltál az emberek
között, meggyógyítottad a betegeket, sőt a halottakat is életre keltetted.
Nem bírtad a szenvedést látni. Könyörülj szenvedésemen, és gyógyíts
meg engem is, jóságos Segítőm! Csak egy szót mondj, és én
meggyógyulok. A Te erőd nem múlt el, az mindig megvan, mert Te az
örökkévalóságon át mindig ugyanaz vagy. Hiszek Tebenned, Uram
Jézus, halhatatlan szellemem egész erejével. Uram, Jézus Krisztusom,
mondd nekem is: „A te hited megtartott léged!” - s én meggyógyulok.
Ámen.
*
Pál apostol Zsidóknak írt levele 13:8: „Jézus Krisztus tegnap és ma és
mindörökké ugyanaz.”
SEGEDELEMÉRT
Mindenható Atyánk! A Te szellemi gyermekeid vagyunk, és mint
ilyenek bizalommal fordulhatunk Hozzád minden bajunkkal és
panaszunkkal. Te látod szívünket, s tudod, miben szenvedünk hiányt. Óh
Urunk, segíts rajtunk gyengeségünkben! Telve vagyunk hibákkal és
fogyatkozásokkal. Segíts meg, hogy minden akadályt, minden rosszat
legyőzzünk, amelyek elzárják előlünk a Hozzád vezető utat. Gyakran az
egészségben vagyunk megfogyatkozva, s ez lehangol, óh Istenem, add
nekünk a hitnek erejét, ha betegségben szenvedünk, olyan erejét a hitnek,
amely meggyógyít. Máskor a földi gondok nehezednek reánk, és
könnyen kedvetlenné, csüggeteggé, életunttá tesznek, mert az efféle
gondok a Földhöz tapasztják minden gondolatunkat. Állj mellettünk az
ilyen megpróbáltatásokban, végtelen jóságú Atyánk, hogy a Te
segedelmedben való hitünk meg ne rendüljön; töltsd el szereteteddel
szívünket, és annak tudatával, hogy Te Atyánk vagy, és meghallgatod
gyermekeid kérő szavát. Ámen.
*
Pál apostol Zsidóknak írt levele 13:14: „Nincsen itt maradandó
városunk, hanem a jövendőt keressük.”
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ISTEN SZEME(**)
Isten szeme őrködik mindenekfölött. Szeme előtt vagy te is, Ő
szívedbe lát, és tud mindent. Ha gondok és szenvedések nyomnak,
gondolj Isten őrködő szemére és mondd: „Isten látja az én helyzetemet
és ez elég nekem.” Isten békéje és az Ő szeretetébe és örökké tartó
gondviselésébe helyezett szilárd hit költözzék a szívedbe.
*
Példabeszédek 20:27: „Az Úr előtt világos az embernek lelke, aki
megvizsgálja a szívnek minden rejtekét.”
ISTEN KEZE(**)
A Te kezed vezessen minket, Istenünk, mert mi a Te útjaidon akarunk
járni. Add, hogy megérezzük vezető kezed irányítását. Te Atyánk vagy,
s mi gyermekeid vagyunk. Te nem hagysz el minket soha, csak mi
távolodunk el tőled és járunk tévutakon. Óh Uram, vezessen minket
vissza Hozzád a Te atyai kezed. Gyakran szeretettel, máskor
szigorúsággal hívsz minket, gyermekeidet, óh engedd, hogy meghalljuk
hívó szavadat, és megértsük vezetésedet. Terjeszd ki Fölöttünk, szegény
emberek fölött áldólag atyai kezedet. Ámen.
*
Példabeszédek 24:26: „Ajkait csókolgatják annak, aki igaz
beszédekkel felel.”
ISTEN LEHELETE(**)
Mindenható, Teremtő Isten! Te teremtettél engem, Te lehelted belém
a halhatatlanságot. Ez a lehelet, ez a Belőled való parány él bennem is,
és ennélfogva tartozom én Hozzád, s vagyok a Te gyermeked. Óh Atyám,
ébreszd és engedd teljes erőre fejlődni bennem e leheletet, hogy ennek
segítségével ellenállhassak minden kísértésnek, s türelmesen viselhessek
el minden megpróbáltatást, jóvá és tökéletessé lehessek. Ez a Te
leheleted vezessen engem Hozzád, minden élet kútfejéhez. A Te
leheleted örök szeretet és halhatatlanság, eszköze a Veled való
egyesülésnek, óh Atyám. Ámen.
*
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Zsoltárok 104:30: „Ha kibocsátod a te lelkedet, megújulnak és újjá
teszed a földnek színét.”
KÉRJETEK! (**)
„Uram, Jézusom, Te mondád: „Kérjetek és megadatik nektek.”
Én Uram, kérlek, segíts meg engemet! Te tudod, mi nélkül
szűkölködöm, egyedül csak Te segíthetsz rajtam. Óh Uram, mindegyre
ismétled tanítványaidnak: „Kérjetek, kérjetek az én nevemben az Atyától,
Ő meghallgat titeket”. Óh Uram, szilárdan bízom szavaidban és
ígéretedben. Segíts meg szükségemben! Szabadíts meg minden
gonosztól! Távolíts el tőlem minden gonosz szellemet! Óh Uram,
Jézusom, mondd ki kegyelmesen a felmentő igét, hogy lélekben és
testben egészséges legyek, és hogy megtalálja lelkem a békességet.
Ámen.
*
Prédikátor könyve 2:1: „A bölcsességnek sokaságában sok búsulás
van és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet.”
IMÁDKOZZATOK(**)
Soha ne fáradjatok el az imádkozásban, akkor se, ha imátok nem
hallgattatik meg; csak imádkozzatok. Újra meg újra emelkedjetek föl
Istenhez; ne vegyen erőt rajtatok soha a csüggetegség vagy kishitűség.
Viseljétek szenvedéseiteket állhatatosan és imádkozzatok:
Végtelen jóságú Atyánk! Végy minket szeretetedbe és kegyelmedbe,
hiszen nekünk e Földön oly nagy szükségünk van ezekre! Óh Istenem,
Te vagy a világosság, ki eloszlatod a sötétséget. Te vagy az erő, melyből
az élet fakad; Te vagy a szeretet, amely fenntart; Te vagy a szikla,
amelyre építünk és amelyen szilárdan meg akarunk állani az élet
viharaiban. Óh Uram, légy velünk, és segíts meg minket most és
mindörökké. Ámen.
*
Zsoltárok 82:6: „Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek
fiai ti mindnyájan.”
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BIZALOM(**)
Végtelen jóságú Istenem, a te kezedben vagyunk. Tebenned akarunk
bízni. Életünk minden körülményei között tudatunkban akarjuk tartani,
hogy Isten kezében vagyunk, Isten szeme őrködik felettünk. Óh Atyánk,
világosítsd meg értelmünket, hogy fölismerjük, miként kell a Te akaratod
szerint cselekednünk. Imámban, gondolataimban, vágyaimban,
mindenben a Te akaratodat óhajtom keresni és követni, és akkor velem
leszel, jó Atyám, mert Te nem taszítod vissza Hozzád igyekvő
gyermekedet. Senki és semmi el ne válasszon engem Tőled; Hozzád
ragaszkodom, mert Te vagy az örök szeretet és a mi örökös végcélunk.
Igen, én hiszek Tebenned, Atyámban, kinek lehelete él bennem; Téged
akarlak szeretni mindenekfölött, akitől nyertem az életet. Életem és
mindenem a tied, s egyedül Neked akarok szolgálni. Óh Atyám, ne hagyj
el engem, gyermekedet. Ámen.
*
Példabeszédek 4:23: „Minden féltett dolognál jobban őrizd meg
szívedet, mert abból indul ki minden étet.”
„ELVÉGEZTETETT.” (**)
Üdvözítőnk e szavait hirdesse az egész kereszténység. - Óh Uram,
add, hogy ha meghalok, jó lelkiismerettel és teljes hittel mondhassam e
szót. Uram, segíts meg, hogy becsületes életet éljek, és e szót:
„Elvégeztetett”, békés lélekkel mondhassam ki. És akkor majd
hozzáteszem: „Atyám, a te kezeidbe ajánlom lelkemet”. Feltámadott
Üdvözítőmre emlékezvén tudom, hogy a testi halál után én is feltámadok,
és bemegyek az örök életbe. Hitemnél fogva tudom, hogy én, Uram,
Jézusom, Veled leszek a Paradicsomban, hisz a keresztre feszített
gonosztevőnek is megígérted ezt, mert hitt Benned. A hit megszabadít a
testtől és magához vonzza a szellemit. Ámen.
*
Ésaiás 43:10-11: „Énelőttem Istentől nem alkottatott semmi, és
utánam sem lesz. Én vagyok az Úr, és rajtam kívül nincs szabadító.”
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JÉZUS VELÜNK(**)
„Én vetetek maradok a világ végezetéig.” Így mondottad Te, édes
Üdvözítőnk. Velünk vagy tehát most is és mindennap az
örökkévalóságon keresztül, mert nincs vége az időnek; nem vagyunk
tehát elhagyatva, mert Te velünk vagy. Ez legyen vigaszunk, ez legyen a
mi erősségünk. Miként ne hallaná tehát meg Jézus, ha Hozzá
folyamodsz? Hiszen Te is szívesen teljesíted szeretteid óhajtását, ha az a
józansággal nem ellenkezik; mennyivel inkább meghallgat téged Jézus
az Ő végtelen szereteténél és könyörületességénél fogva, ha Hozzá
fordulsz! Ebben a hitben légy erős. Ámen.
HALLGASS MEG MINKET, ISTENÜNK! (**)
Igen, egyedül Hozzád akarok kiáltani, végtelen, örök Isten. És hogy
nekünk prófétád útján megparancsolod, hogy Hozzád kiáltsunk, ez jele
annak, hogy hallasz minket. Szüntelen imádkozunk Hozzád, nagy Isten,
szellemi adományokért. Jó szívért és tiszta lelkiismeretért, akaratod
fölismeréséért, jó szellemek oltalmáért, hogy segítsenek minket nehéz
földi útjainkon, hogy se kísértés, se az ellentét támadásai félre ne
vezethessenek minket, s ne árthassanak nekünk. Mert mi az ellentét
világában élünk, és Isten fénye, az igazság, a sok tévelygésen keresztül
csak nehezen juthat hozzánk. Segíts, Urunk, mindenható Isten! Ámen.
*
Ésaiás 44:6: „Én vagyok az első és utolsó, és rajtam kívül nincs
Isten.”
KÉRÉS(**)
A legnagyobb erők: az érzés és gondolat. Ez erők segítségével
ima által akarunk Istenhez emelkedni. Ezek az erők összekötnek minket
az Atyával. Mindenható Isten, fogadd kegyelmesen imádságunkat,
hallgass meg minket! Kérünk, engedd meg, hogy mindjobban eggyé
legyünk Veled! Adj erőt a javulásra, a szellemiesülésre! Le akarjuk vetni
a halandóságot és felölteni a halhatatlanságot, hogy a mostani halálunk
után ne kelljen többé a születést és meghalást elszenvednünk, hogy mint
szabad szellemek küzdhessük föl magunkat Hozzád, Istenünk! De hogy
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odáig eljuthassunk, ahhoz sok fáradozás lesz szükséges. A
tökéletesedésnek e munkájához add segedelmedet, jó Atyánk! Az
azonban szakadatlan munkát igényel, hogy hibáinkat és az emberit
legyőzhessük magunkban. Imádkozni, imádkozni akarunk, Istenhez
könyörögni szüntelen, mert egyedül Ő vezethet minket a világosság
útjára.
TARTSD MEG AZT, AMID VAGYON(**)
„Tartsd meg azt, amid vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat.”
(János Jelenések könyve 3:11)
Ha hited van, tartsd azt erősen, és ne engedd elrabolni. Bármenynyire
szeretnének is az emberek az ő úgynevezett felvilágosodottságukkal,
tudományukkal és álbölcselkedésükkel hitedtől megfosztani, maradj
szilárd és megingathatatlan a te hitedben, miként a tengerben álló szikla,
mert a hit mennyei korona. Ha szereteted van, ne engedd azt magadtól
elvétetni, őrizd meg akkor is, ha hálátlansággal viszonozzák, vagy
visszaélnek vele, vagy megsértenének szeretetedben. Ne engedd azt
elraboltatni, mert a szeretet a legértékesebb drágakő az élet koronájában.
Ne engedd a reménységtől se megfosztatni magadat, simuljon az
elválaszthatatlanul szívedhez, s őrizd meg a reményt minden
megpróbáltatás és szenvedés mellett is, mert ez is drágakő az igazak
koronájában. Ha szellemi adományokkal ajándékozott meg Isten,
ragaszkodjál azokhoz erősen, és vigyázz, hogy semmiféle ellenség el ne
rabolja tőled és semmiféle bűn be ne szennyezze azokat. Maradjatok
jámborok és tisztaszívűek!
TE AZ ENYÉM VAGY(**)
„Neveden szólítottalak, te az enyém vagy.” (Ésaiás 43:1)
Végtelen jóságú Atyánk! Ésaiás mondja az idézett helyen, hogy
nevünkön szólítasz minket, mert mi keresztények vagy pogányok,
mindnyájan a Te gyermekeid vagyunk. De hogy is lehetne ez másként,
hiszen Te vagy mindnyájunk alkotója! Óh Istenem, hát én a tied vagyok,
és Te nevemen szólítasz engem! Óh mily magasztos gondolat! Te tudod,
ha bánat nyomja lelkemet, tudod, ha szenvedek, tudod, mit akarok kérni,
mielőtt szóra nyitnám ajkamat. Jó Atyám, arra kérlek, engedd, hogy
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megérezzem, amikor nevemen szólítasz, mert sokféle úton és módon
szoktál minket szólítani. Add, óh Istenem, hogy mindenkor észre vegyem
és megértsem megszólításaidat. Megingathatatlanul akarom hinni, hogy
nevemen szólítasz, mert hiszen én a Te gyermeked vagyok. Ámen.
ISTEN AZ ÉN OLTALMAM(**)
„Ne félj, mert én veled vagyok, hogy megoltalmazzalak, mondja az
Úr.” (Jeremiás 1:8)
Ezeket a szavakat akarom ismételni, valahányszor szenvedés, gond
vagy megpróbáltatás nehezedik reám. Bármi jöjjön is, nem akarok félni,
mert Te, Istenem, velem vagy, és megoltalmazol engem. Félre tehát
minden aggodalommal és csüggetegséggel! Igen Uram, én hiszem, hogy
megmentesz engem, mert Jeremiás próféta által megígérted, és amit ez a
jámbor és istenfélő férfiú hitt, én is hinni akarom. Ha lehangoltság vagy
aggodalom fog el, ezekkel a lelkemből fakadó szavakkal akarom
magamat erősíteni: Isten megoltalmaz engem! Így megerősödve sem
nappal, sem éjjel, sem betegségben, sem szenvedésben nem ismerek
félelmet vagy ijedelmet, életem minden körülményei között ezt mondom:
„Nem félek, Isten velem van!” Óh mily nagyszerű, mindent legyőző
gondolat ez! Akiben ez az élő hit gyökeret vert, az magához is vonzza
Isten erejét! Ámen.
ISTEN AZ ÉN SORSOM INTÉZŐJE(**)
„Bízzad az Úrra a te útaidat, ő jól vezet téged.” (Zsoltárok 37:5)
Ha megszomorítanak, ha szükség vagy gond nyomja lelkemet,
Istennek ajánlom föl magamat. Ha a betegség ágyba dönt és szenvedek,
akkor is Isten akarata alá rendelem sorsomat. Az Úr majd jól elintézi azt.
Ha vigasztalannak látszik a jövő, ha elhagynak az emberek, s egy
barátom sem marad, még mindig él az én Atyám, akiben nem
csalatkozhatom; egészen Reá bízom magamat. Igen, igen, minden
dolgomat és lépésemet Neked akarom fölajánlani, Istenem, és Te majd
jól irányítod azokat! Hogy is feledkeznél meg rólam Te, jó Atyám, aki
előtt minden tudva van! Minden reggeli felébredésemkor ismételni
akarom e mondást: „Bízzad az Úrra a te útjaidat, Ő jól vezet téged!”
Ámen.
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ÖRVENDEZZETEK AZ ÚRBAN(**)
„Örvendezzetek az Úrban mindenkoron, újra mondom,
örvendezzetek!” (Pál levele a filippibeliekhez 4:4)
Igen, örvendezzetek, hogy ismeritek Istent, hogy keresztények
vagytok, és van Megváltótok. Hány millió ember él a Földön, akik mit
sem tudnak Istenről és Krisztusról, és hányan vannak, akiknek lelkét ez
a fönséges, örök igazság, ez a vigasz, ez a támasz, ez a világosság
érintetlenül hagyja! Ti, akik Istent ismeritek, örvendezzetek Őbenne!
Adjatok Neki hálát, hogy keresztényeknek születtetek, és törekedjetek,
hogy jó keresztények és hűséges követői legyetek Jézusnak, örök hála
legyen a szívetekben azért, hogy ismeritek Jézust! Mondjátok:
Óh Istenem és Atyám, mily végtelen hálás vagyok, hogy
kinyilatkoztattad Magadat előttem, s mennyire köszönöm Neked, hogy
tudhatom, hogy Te vagy, és hogy nekem szabad Hozzád szólanom! Óh
mennyire köszönöm Neked, hogy keresztény vagyok, és szent Fiadat, a
mi Megváltónkat ismerem, és olvashatom az evangélium szavait!
Megbecsülhetetlen kincsek ezek, amelyeket nekem adtál! Te
megengedted, hogy ezeknek a kegyajándékoknak, ezeknek az
elévülhetetlen kincseknek részesévé legyek. Hála legyen Neked, hiszen
én világosságban élek, mert Te vagy a világosság! Óh bár méltó lennék
mindenkor ezekre a kegyadományaidra! Segíts engem erre, végtelen jó
Atyám! - örvendezni akarok tehát az Úrban mindenkoron. Ámen.
LÉGY SZIGORÚ ÖNMAGAD IRÁNT(**)
„Ki tudná azt, hogy hányszor vetkezik? Az én titkos bűneimtől tisztíts
meg engem.” (Zsoltárok 19:13)
Ember, törekedjél önmagad megismerésére. Élesen figyeld meg
magadat, és légy magadnak mindenben szigorú bírája. Ne légy hiú jó
tulajdonságaidra, és ne légy elnéző hibáid iránt. - Istenem, hiszen én azt
sem tudom, hogy hányszor vétkezem, de Te tudod! Ismered minden
gondolatomat. Igen, Te tudsz mindent! Bocsásd meg rejtett hibáimat,
amilyenek a helytelen és rossz gondolatok, melyeket nem szoktunk senki
előtt kimondani. Valóban nagyon sokat vétkezünk gondolatainkban,
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rejtett vágyainkban és sóvárgásainkban! Ami az emberek előtt el van
rejtve, amit elhallgatunk előttük, azt Te, Istenem, mind tudod! Óh bár
mindig eszemben tartanám, hogy Te, Istenem, mindenütt jelen vagy, és
csak olyan gondolatoknak adnék helyet, amelyekben örömödet találod!
Vigyázni és imádkozni akarok. Uram, bocsásd meg az én titkos
bűneimet! Ámen.
ISTENT KERESNI ÉS MEGTALÁLNI(**)
„És kerestek engem, és megtaláltok, mert teljes szívetekből kerestek
engem.” (Jeremiás 29:13)
Én Uram és Istenem, teljes szívemből akarlak keresni; add, kérlek,
hogy megtaláljalak! Igen, Uram, keresni akarlak életemnek minden
napján, minden napjának minden órájában. Téged akarlak keresni
minden dologban. Ha egészséges vagyok, keresem jótevő kezedet, amely
az egészséget adja; ha beteg vagyok, akkor is Téged kereslek
szenvedéseim között, hogy gyógyíts meg. A szerencsében és a
szerencsétlenségben egyaránt Téged kereslek, Istenem. A szerencsében
hálaadó szívvel, a szerencsétlenségben bizalommal teljesen kérem
segedelmedet, és mindenkor megtalállak Téged, az én jóságos Atyámat.
Nélküled nincs élet, nincs értelem, nincs helyes gondolat.
Tántoríthatatlanul akarok tehát Hozzád ragaszkodni, én Istenem, ma,
holnap és örökkön-örökké. Ámen.
GONDOLATSZILÁNKOK(**)
Légy jó mindenkihez, azokhoz is, akikkel nem rokonszenvezel.
Ha gonoszul bánsz a gonosszal, senkinek sem segítesz, csak saját
lelkednek ártasz.
Aki igazat mond, keveset beszél; sok beszédnek sok az alja.
Minden naplementekor gondolj feltámadásodra.
A gondolatok tettek. A gondolat teremt.
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A gondolatok az agyban nyílnak ki, és a szívben vernek gyökeret. Tehát
naponkint gyakran gondolj Istenre, akkor nálad lesz Isten: a fejedben és
a szívedben.
Isten cselekszik mindent. Miért gyötrőd hát magadat, hogy ez történik-e
majd, vagy amaz?
Aki Istenre bízza magát, az nem tévedhet.
Isten elbocsátja angyalait, hogy vezessék az embereket.
Az emberek csak annyit tudnak Istenről, amennyit Ő tudniuk enged.
A kellemetlenségekre légy mindig elkészülve, hogy meglepetést ne
okozzanak.
A kellemetlenségeket
szitkozódással.

viseld

nyugodtan

és

komolyan,

és

ne

A jó keresztény nem ismeri a csodálkozást; ha Istenben él, semmi sem
különös neki.
Ne várj rendkívülit, hadd lepjen meg az.
Adj hálát Istennek a naponként való apró adományokért; ezek töltik ki az
életet.
Ne várj nagy eseményeket, mert a legkisebből is nagy válhat.
Ne gondolj arra, mit hozhat a holnap; elégedjél meg azzal, amit a ma
nyújt.
Az Istenben való megnyugvás a legnagyobb bölcsesség.
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Csodáld a természetet, pld. a napkeltét és lenyugvását, ez nagyszerű
látvány.
Minden véges, csak Isten végtelen. A halál véges, a halhatatlanság örök.
Isten és a szellem végtelen, minden más véges.
Engedjétek, hogy bennetek a végtelen éljen, a véges, az ember pedig
meghaljon.
Törekedjetek a végtelen felé, a végest vetkőzzétek le.
Minél több embert ismerünk meg, annál több lesz a csalódásunk.
Az embereket általában a távolból jobban lehet szeretni és bámulni.
A jó kereszténynek nem szabad babonásnak lennie. A babona kárt tesz a
hitben.
IMÁDSÁG
Végtelen jóságú Istenem! Alázattal kérlek, engedd mindig
megtalálnom a helyes utat; meg akarom találni a Hozzád vezető egyenes
utat, segíts ebben, jó Atyám! Nem akarok a szakadékokba és a tévutakon
jobbra-balra tekinteni, hanem föl, a csillagok felé irányítom tekintetemet,
Tehozzád, én Istenem - és Te vezetsz majd engem. Süket leszek a világ,
csábító hangjaival, vak csillogó kincseivel szemben; szívem és minden
gondolatom Hozzád menekül, édes Istenem!
Felelet: Haladj hát, kedves gyermekem, az egyenes úton Istenhez,
ahhoz a jó Atyához, kiről Krisztus tanított. Nem kell arra emberi
útbaigazítás; keresd ezt az evangélium igéiben. Krisztus legyen
tanítómestered, hitszónokod, csak az Ő szavára hallgass mindig. Higgy
Neki, kövesd az Ő utasításait, akkor az Istenhez vezető helyes úton
haladsz.
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AFORIZMÁK(**)
Várni tudni nagy dolog.
Hagyjátok meg a világ fiainak a maguk örömeit és ne szomorkodjatok,
hogy nektek ezeket az élvezeteket nélkülöznötök kell. Örüljetek
Istenben, ez az igazi örökké tartó öröm.
Ember, ne zúgolódjál az élet árnyoldalai és szenvedései miatt, ha éj nem
volna, nem volna oly szép a nappal; nincs fény árnyék nélkül, nincs
fájdalom nélkül öröm. Mi volna a nappal éj nélkül, a Nap felhő nélkül?
Elviselhetetlen egyformaság.
Ha sohase éreztél volna fájdalmat, nem tudnád mi az öröm.
Ha hiszel és tiszta a szíved, az isteni erő nyilvánulni fog nálad jelek és
adományok útján, melyek a Szentlélektől jönnek. Az emberek már nem
hisznek az isteni jelekben, de nemsokára nagy jelentőségű idők
következnek a Földre! A büntető, az irgalmas, az igazságos Isten meg fog
nyilvánulni a világnak és az embereket hinni kényszeríti. Az, amit az
emberek csodának neveznek, isteni törvény.
Isten sohase zárja be előttetek a mennyország kapuját, de ti hagyjátok el
a mennyországot és nem találtok a bejáratra. Bensőd templom legyen,
amelyben menedéket találsz, elmélkedsz és imádkozol.
Boldog az, akinek szíve és lelkiismerete tiszta és mindig nyugodtan
tekinthet saját énjébe.
Boldog az az ember, kinek Istenben van az erőssége, aki nem ingadozik
és nem ijed meg, ha megpróbáltatások jönnek reá, aki tűrni tud és egész
lényével szorosan Istenhez ragaszkodik; akit semmi sem képes lesújtani,
semmi sem képes elkeseríteni, mert olyan szeretettel szereti Istent, mely
mindent legyőz.
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Ember, szabadságért kiáltasz? Balga, tekints körül! Semmi és senki,
egyetlen csillag sem szabad, minden megváltozhatatlan törvénynek
engedelmeskedik. Egyedül Isten szabad.
Semmi sem korlátlan, még a gondolatok sem; mindenütt átvághatatlan
határokra találsz, melyeket őrültség erőszakkal áttörni akarni.
Az ember már halálos ítéletével születik.
A születés különbözővé, a halál egyenlővé tesz; a születés fájdalom, a
halál megváltás.
Ha tudnád, milyen békét teremt az Istenbe vetett erős bizalom, sohase
kételkednél; de a te gondolataid ide-oda csaponganak, miképpen volna
jobb ez, vagy az ahelyett, hogy megelégednél azzal, amit Isten rendelt. A
leghihetetlenebb kívánságokkal állsz elő, ezt vagy azt szeretnéd és
boldogtalan vagy, ha kívánságod nem teljesül; ez önzés, az
elégedetlenség gyötrelme. Adj hálát Istennek mindenért, elégedjél meg
azzal, amid van; alkalmazkodjál sorsodhoz, ebben bölcsesség rejlik. Ne
tépelődjél, ne spekulálj. Bízzál Isten rendelkezéseinek szükséges és jó
voltában és légy megelégedett. Szükségtelen kérdezgetned: hogyan
cselekedjem jót? Hogyan javuljak meg? Vedd elő az Újtestamentumot és
kövesd Krisztus igéit, mert a Fiú által jutsz az Atyához.
Aki Istent igaz szívvel keresi, az meg is találja.
Gondolj Istenre és bízzál benne, hogy lát téged bensődben; ily módon
közel vagy Hozzá.
Van egy bensőleg átérzett élet Istennel, melyhez nem kellenek szavak és
külső jelek, melynek azonban az ember legbensejében szilárd alapja van,
amelyet nem lehet szétrombolni.

196
Ó barátom, szentelj a csendes, nyugodt elmélkedésnek és magadba
szállásnak egy-egy pillanatot, akkor hallani fogod Isten angyalainak
szárnycsattogásait.
Minél kevesebb ceremóniát fejtesz ki, mikor ájtatoskodol, annál jobb;
csak a képmutatók viszik jámborságukat a piacra.
Ha azért mégy a templomba, hogy lássanak, jobb volna, ha otthon
maradnál.
Az igazi szeretet szűzies, fél a világ pompájától és a kíváncsi szemektől.
Mindent ki kell próbálni, a hit és a szeretet sem teljes megpróbáltatás
nélkül.
Az a legvidámabb ember, kinek egyszer életében nagyon rosszul ment a
dolga, de akit Isten kegyelmével újra eláraszt.
A háládatosság testvére a szeretetnek.
Adj hálát Istennek naponként a halálért, örülj az örök életnek, ahol nincs
halál.
Keserű az élet, ha megszűnt a szeretet; végtelenül édes, amíg a szeretet
tart.
Fátyol takarja az ember szemét, vannak azonban néhányan, kik előtt a
szellemvilág nyitott könyv, ezek megmondhatják nektek, hogy miképp
történik az átmenet a szellemvilágba.
Ha minden jól megy és semmi szenvedés sem szorongatja szívedet,
könnyű Istenben megnyugodnod és derültnek lenned; de ha gondok
nehezednek reád, ha fájdalmat okoznak az emberek, akkor nehéz, de
akkor érdem az Istenben való békés megnyugvást megőrizni lelkedben.
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Aki a gonosznak szeretettel, a bűnnek erénnyel áll ellen, az az erősebb és
az marad győztes az élet harcában; mert a fény szétoszlatja a sötétséget,
az igazság megsemmisíti a hazugságot.
Isten a jó emberben erősebb, mint a gonoszban a démon. Sokszor úgy
látszik, mintha a gonosz tervei sikerülnének, de nem úgy van, mert egy
gonoszhoz mindig több más csatlakozik, ezek egymás közt
egyenetlenségbe keverednek és semmit sem tudnak véghezvinni.
Ha az élet minden körülményei közt így tudsz szólni: „Ha Isten akarja,
én is akarom”, tökéletes leszel. Igyekezzél ezt a tökéletességet elérni,
mert mit sem használ neked, ha Isten akaratának ellene szegülsz;
alkalmazkodjál azért ahhoz készséggel s ezáltal sok fölösleges
szenvedéstől kíméled meg magad.
Ha azt akarod, hogy lelkedben béke legyen, arra törekedjél, hogy
semmiféle kívánságod se legyen; végy köszönettel minden adományt
Isten kezéből.
A mohó kapkodás olyan dolgok után, miket nem érhetünk el,
elégedetlenséget szül.
Ne engedd, hogy az emberek beszéde bármiféle befolyást gyakoroljon
szívedre, legyen az akár dicséret, akár ócsárlás. Az emberek felületes
ítélete ne legyen rád nézve döntő; vizsgáld lelkiismeretedet és hagyd ezt
beszélni.
Minden segítség Istennél van, mert Ő az ok és a mindenhatóság, egyedül
Ő változtathat a dolgokon.
Ne törd fejedet a jövő eshetőségein s ne képzeld, hogy azokon valamit
változtathatsz, mert az események Isten rendelése szerint következnek
be. Bízzál mindent Istenre, bízzál Benne. Te csak igyekezzél jónak lenni,
tartsd tisztán lelkiismeretedet minden bűntől és helyezd Isten kezébe
sorsodat.

198
A rab szabadság után vágyik, a szellem is rab a testben, mi teszi őt
szabaddá? Az örökkévaló dolgok szemlélete és az Istennek tetsző élet.
Gyenge az ember Isten felé való törekvésében, a földi élvezetek mindig
visszahúzzák Istentől, míg a megpróbáltatások őt ismét visszatérítik
Istenhez.
Azért vagytok a Földön, hogy jobb világra érdemesekké tegyétek
magatokat, hogy itt kiküzdjétek a mennyországot, nem pedig földi
élvezetekért.
Örüljetek a nélkülözéseknek és az élet fáradalmainak, mert akkor nem
szeretitek annyira a Földet és könnyebben hagyjátok el, semmint a
kéjelgők és tékozlók, kik az élet élvezeteit fenékig ürítették.
Ha látod, hogy elesik valaki, fogd meg és segítsd fel. Tarts lépést
sorsoddal, ne szaladj előre, de ne is állj meg. Sohase beszélj azokról
rosszat, kiknek arcát csókkal érintetted.
Hány ember táncol saját sírja felett!
Keresd mindenben Isten kezét és csókold meg, ha még oly nagy
fájdalmat okoz és büntet is. Isten büntető keze jót akar, azért szeresd ezt
a kezet.
Minél egyszerűbben és minél nagyobb csendben szolgálod Istent, annál
jobb.
Légy eggyé Istennel; mit törődsz aztán a világgal. Gyávaság és bátorság
paradox fogalmak és mégis találkoznak némely cselekedetben, mint az
öngyilkosságban.
Némely ember bátorságot tanúsít nagy dolgokban, a kicsiségekben pedig
gyávaságot.
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Megkülönböztetendő a szellemi és a fizikai bátorság. Utóbbi az
állatoknál is megvan, de szellemi bátorság csak a nemes, önzetlen ember
tulajdonsága.

