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1.1. Mia Patro, renovigu �H�OD�NRPHQFR�GH
la nova jaro �LRQ�HQ�PL��)DUX�PDOQRYDMQ
devojn por mi novaj. Renovigu mian amon kaj
kredon, kaj donacu al mi la sopiron al nova�LHOR�NDM�QRYD�WHUR��NLH�UHJDV�MXVWHFR�

2.1. Eterna Patro, mi petas Vian helpon pro
Via graco. Ne lasu nin sen ÆLUPR�HQ��i tiu
mondo. Ni sentu, ke fajra muro �irkaÎDV�QLQ�
En Via gardo mi estas sekura kaj konsolata.

3.1. Kompatema Patro, mi promenu en
sankta respekto antaÎ�9LD�YL]D£o. Mi sentu�LH�9LDQ��HHVWRQ��.DM�PL�HNNRQX�HQ��LDM�DIHURM
Vian providencan amon. Estu kun mi, kie ajn
mi iru, kaj benu miajn proksimulojn.

4.1. Mizerikorda Dio, helpu min en la batalo
kontraÎ�PLDM�WHQWRM�NDM�GRQX��NH�OD�YHQNDQWD
standardo de mia Savanto flirtu super �LX
batalkampo. Faru min bona sekvanto de
Kristo.
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5.1. Patro de �LX�YLYR��GRQDFX�DO�PL�DEXQGDQ
amon por �LX��NLXQ�PL�UHQNRQWDV��/LEHULJX�PLQ
de �LX�ÆDQFHOL£R���LR en mi laÎGX�9LDQ�VDQNW�
an nomon. Donu al mi la fortojn de la eterna
vivo.

6.1. Savanto de la mondo, mi pre£DV�SRU�LXM��NLXM�ODERUDV�SRU�OD�GLVYDVWLJR�GH�9LD
regno. ElverÆX�9LDQ�EHQRQ�VXSHU��LXM��NLXM
atestas pri Vi inter malri�XORM�NDM�SHUGLWRM��LQWHU
potenculoj kaj simpluloj, en �L�WLX�ODQGR�NDM�VXU
la tuta tero.

7.1. Patro, grandigu mian koron kaj ri�LJX
mian amon, por ke mia vivo similu al ombro-
ri�D�DUER��NLH�ODFDM�SURPHQDQWRM�WURYDV�ULSR]RQ
kaj refreÆLJRQ�

8.1. Mia Patro, mi pre£DV�DO�9L�SRU��LXM�IDPL�
lioj. Gepatroj kaj iliaj gefiloj donu al la mondo
la bonan ekzemplon de harmonia vivo. Faru
el niaj familioj benantajn fontojn de vivanta
akvo.
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9.1. �LHOD�3DWUR��PL�GDQNDV�9LQ�SUR��LR. Mi£RMH�SURNVLPL£X�DO�9L�NLHO�DO�OD�YLYDQWD�IRQWR��HO
kiu mi povas �HUSL��LRQ�HQ�OD�QRPR�GH�.ULVWR�
mia Savanto. Via abunda graco estu kun mi
kaj la miaj.

10.1. Korfavoru min, ho Dio, kaj montru al
mi, kio estas mia plej dan£HUD�SHNR��+HOSX
min batali kontraÎ�£L��)RUWLJX�PLQ�SHU�9LD
graco.

11.1. Mia Patro, donu ke mi havu hodiaÎ
bonan influon je aliaj. Mi ne estu £HQR�SRU
ser�DQWD�KRPR��VHG��LX��NLXQ�9L�PHWRV�VXU
mian vojon, venu pli proksime al Vi.

12.1. Dio de la lumo, lumigu mian spiriton.
Pribrilu �LXMQ�PDOOXPDMQ�DQJXORMQ�GH�PLD�NRUR
kaj faru min infano de la lumo, por ke mi povu
transdoni tion al aliaj. Mi malamu miajn mal-
bonajn sopirojn. Kreu al mi puran koron.
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13.1. Mia Patro, konduku nin sur la vojo de
la vivo. Montru al ni, ke la lar£D�YRMR�JYLGRV�DO
sklaveco kaj malbonaj sopiroj donos eternan�DJUHQRQ��+HOSX�QLQ��LXMQ�HNNRQL�OD�ERQRQ�NDM
ami £LQ�

14.1. �LHOD�3DWUR��GRQDFX�DO�PL�OD�FHUWHFRQ
de Via apudesto. Mi tiel vivu antaÎ�9L��NYD]DÎ
mi vidus Vin antaÎ�PLDM�RNXORM��0L�QHQLDP
dubu pri Via bonvolemo, kaj vastigu en mi la
konvinkon, ke kun Vi �irkaÎDV�PLQ�OD�IRUWRM�GH
la eterna vivo.

15.1. Ho mia Patro, �LR�HVWDV�HEOD�DO�WLX��NLX
kredas. Sinjoro, pligrandigu nian kredon. Ni
venku �LXMQ�PDOIDFLODµRMQ�SHU�WUDQNYLOD�ILGR�
Fortigu nin per Via forto por niaj vivotaskoj. La
montoj de malfacilaµRM�IDUL£X�HEHQDM�YRMRM�

16.1. Sankta Patro, vastigu mian koron, por
ke �LXM�JHIUDWRM�NDM�JHNRQDWRM�WURYX�ORNRQ�HQ£L��/LEHULJX�PLQ�GH�OD�VNODYHFR�GH�OD�HJRLVPR�
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17.1. Ho Kristo, mia Re£o, mi obeu Vin en�LR��NLRQ�PL�IDUDV��'RQX�NH��LX�SHQVR�HVWX�ODÎ
Via volo. Mia animo servu Vin seninterrompe
en profunda respekto, kaj servi Vin ja signifas
servi miajn kunhomojn!

18.1. Mia Savanto, instruu min pre£L�SRU�WLXM�
kiujn mi ne amas. Forprenu la skvamojn de
miaj okuloj, por ke mi vidu en ili la bonon.
Montru al mi, kiel mi devas ami miajn mal-
amikojn kaj la malsimpatiajn homojn.

19.1. Potenca Dio, mi dankas Vin, ke Vi
vokis min al Via komuneco. Instruu al mi pre£L
sen�HVH��/LEHULJX�PLQ�HO�OD�VNODYHFR�GH�WHUDM
pensoj, kiuj £HQDV�PLQ�SHQVDGL�DO�9L��'RQDFX
al mi la liberecon de �LHOD�£RMR��SRU�NH�PL�£RMH
servu la helpbezonajn homojn.

20.1. Mia Patro, mi pre£DV�SRU�WLXM��NLXM�QH
konas Vin, kaj ankaÎ�SRU�WLXM��NLXM�QH�NXUD£DV
akcepti Vian pardonon kaj gracon.
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21.1. Dio de la graco, mi levas mian anim-
on al Vi; refreÆigu £in per la akvo de la vivo.
Donacu al £i novan vivon. Samtempe mi
petas novan vivon por la detruitaj homoj.

22.1. Mia Sinjoro kaj mia Dio, mi estu fidela
en la plej simpla afero. Tiu estu sanktigata en
Vi. Fortigu mian emon por helpi aliajn, kaj for-
tigu ankaÎ�PLDQ�NUHGRQ�

23. 1. Mia Patro, certigu min, ke mi estas
Via gracigita infano. Mi �iam pli profunde amu
Vin, kaj mi sciu, ke Vi estas pardoninta �iujn
miajn Æuldojn.

24.1. Patro nia, elverÆu la akvon de la vivo
ri�e super Via popolo. RefreÆigu la maltrank-
viligitojn. Mildigu la rigidajn korojn. La dezerto
de la vivo portu denove fruktojn. La mortaj
vivantoj vivu.
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25.1. Potenca Dio, mi pre£DV�DO�9L�SRU��LXM�
kiuj havas malpacon kaj kiuj sentas tiel pro-
funde sian malpotencon. Helpu ilin kredi, ke
Vi ne forlasos ilin. Montru al ili, kiom Kristo
faras por ili. Ili re£H�YHQNX�SUR�/L��NLX�WLHO
amas ilin.

26.1. Mia Patro, veku en mi la spiriton de la
dankemo. Mi ne akceptu Vian gracon kvazaÎ
mi meritus £LQ��VHG�PL�ODÎGX�NDM�JORUX�9LQ��LXQ
tagon pro Via graco kaj kompato.

27.1. Granda Dio, mi pre£DV�SRU�PLD�SDWUXMR
kaj por �LXM�UHJDQWRM�HQ�OD�WXWD�PRQGR��,OL
honeste dividu tion, kion Vi abunde kreskigas
sur la tero. Ili aÎVNXOWX�DO�9LD�YR�R�

28.1. Mia Patro, helpu min, ke mi komprenu
la celon de "mia" vivo sur la tero. Mi ne
misuzu "miajn" tagojn. �X�LOL�QH�DSDUWHQDV�DO
Vi? Montru al mi la nemezureblan valoron de
la tempo. Mi tiel vivu, ke �LX�WDJR�NDM��LX�KRUR
estu je honoro de Via glorata nomo.
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29.1. Mia Savanto, mi tamen enspiru aeron
de la eterneco tie �L�VXU�OD�WHUR�NXQ�£LD�SXWU�
eco. La fortiganta vento de la altaj montoj de
Dio venadu al mia ebenaµR�NDM�GRQDFDGX�DO
mi novajn fortojn, por ke mi servu miajn ge-
amikojn.

30.1. Kompatema Dio, mi bone komprenu
Vian humilecon, �DU�£L�HVWDV�OD�IRQWR�GH�OD
vera forto. Mi pruvu mian forton per helpo al
malfortaj geamikoj. Porti la ÆDU£RQ�GH�PLDM
gefratoj estu honoro por mi.

31.1. Mia Patro, mi dankas Vin pro mia �LX�
taga pano. Donu ke mi man£X�£LQ�NXQ�UH�
spekto kaj danko. Nutru Viajn kreitaµRMQ�SHU
la pano de la vivo. Ni kresku en la graco kaj
en la sanktigado. Ni �LDP�SURPHQX�PDODQWDÎ
Jesuo.
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1.2. Mia Sinjoro, nova monato komenci£as.
Helpu nin komenci kaj fini £in en Via spirito
kaj je Via honoro. Ni plenumu Viajn ordonojn
kaj trovu en ili nian £ojon.

2.2. Potenca Dio, donu ke Via volo ankaÎ
estu la mia. Mi ne sopiru al io ekster Vi. �io,
kio estas bona, alportu £ojon, kaj mi trans-
donu tiun £ojon al aliaj.

3.2. Mia Patro, mi vidu miajn malbonajn
agojn en Via lumo kaj ne en la ombro de
homa ju£o. En Via lumo mi nur vidas lumon!

4.2 Kara Sinjoro, donacu en miaj mizeroj kaj
zorgoj la eniron al Viaj ri�aj havaµoj. En mia
nokto brilu Viaj steloj; kaj sendu Viajn an£el-
ojn al mi kiel konsolo.
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5.2. Mia Savanto, helpu min ke mi en �iu
situacio pensu al Via sankta ekzemplo. La
vorto, kiun mi parolos, estu dol�a, mia afabl-
eco sincera kaj mia malaprobo tamen ama.
Donu al mi Vian subtenon.

6.2. Mia Sinjoro kaj mia Dio, Vin ni Æatas
honori kaj adori. Ni sopiru ne al io, kio ne
pla�as al Vi. Liberigu nin de �La egoismo kaj
levu nin al Via lumo.

7.2. Sankta Dipatro, mi akceptu mian hered-
aµon en Kristo Jesuo. Mi akiru la senfinajn
ri�ecojn de mia Savanto kaj disdonu ilin al
aliaj. Donu al mi Æuojn por miaj piedoj, por
alporti la Evangelion de la paco al la mondo.

8.2. Mia Patro, se en mia koro estas mal-
pura intenco, forprenu tion el £i. Se mi dezirus
ion, kio doloros mian fraton, £i mortu en mi
per Via graco.
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9.2. Mia Dio, mi dankas Vin pro tiu �i tago
kaj pro �iu graco, kiun Vi volas donaci al mi
hodiaÎ��'RQX�NH�£i ne estu malfruktodona
tago. Mi komprenu tion, kion Vi volas instrui
al mi.

10.2. Kompatema Sinjoro, ne estu senen-
hava sono ke mi estas Via dis�iplo. Donu ke
aliaj rimarku tion. Faru min sincera, afabla,
kompatema kaj amanta. Sanktigu min, por
ke ili ekkonu, ke estas feli�o aparteni al Vi.

11.2. Mia Patro, kion Vi volas hodiaÎ�GLUL�DO
mi? Donu ke mi tion klare aÎGX�NDM�NRPSUHQX�
Mi havu aÎVNXOWDQWDQ�RUHORQ�NDM�DWHQWDQ�NRU�
on. Mi Æatas ekkoni la Veron inter multa mal-
vero. Mi agu laÎ�9LD�(YDQJHOLR�

12.2. Patro en la �ielo, sanigu mian animon.¢i ne malpuri£u pro la veneno de la mondo.
Resanigu min, Sinjoro, tiam mi vere estos
sana, kaj resanigu ankaÎ�OD�NRUSH�NDM�PHQVH
malsanajn homojn.
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13.2. �iela Patro, ri�igu min per la kono
de Via vero, por ke mi povu ri�igi aliajn.�iun tagon mi �erpu novan forton el Via
Vorto. Gardu min kontraÎ�PDOLFDM�SHQVRM�
kiuj malvalorigas la vivon.

14.2. Mia Patro, mi dankas Vin pro �iuj bon-
faroj kaj bonfartoj de �i tiu vivo. Helpu min, ke
mi vere vidas ilin kaj nombras ilin, por ke mia
vivo fari£u seninterrompa laÎGRNDQWR�

15.2. Ho Dio, mia Patro, liberigu nin de la
maltrankvileco de tiu �i mondo kaj plenigu
niajn korojn per amo kaj respekto je Vi. Ni
ne havu kontraÎDMQ�VRSLURMQ��'RQX�NH�QL�QXU
malsatu kaj sopiru al Vi.

16.2. Potenca Dio, Via Vorto estu mia gvid-
anto. Mi volas obei £in, ankaÎ�VH�WLR�HVWDV
malfacila. Helpu min iri la rektan vojon, kiom
ajn dorna £i estas. Via volo fari£u.
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17.2. Mia Patro, instruu al mi pre£i sen-�ese. Forigu �ion malbonan el mi, por ke
Via Spirito lo£u en mi. Tiam mi lo£as en
la ombro de Viaj flugiloj.

18.2. Granda Dio, donacu al mi humilan spi-
riton. Mi tuÆu per mildaj manoj la vundojn de
la mondo. Gardu min kontraÎ�PDOSLD�VHYHUR
kaj malama ju£o.

19.2. Sankta Spirito, refreÆLgu mian memor-
on, por ke mi pensu al �iuj Viaj bonfaroj kaj
tiam dankas Vin. Mi iru al suferanta homo kaj
helpas lin. Mi daÎUH�OHYX�PLDMQ�RNXORMQ�DO�OD
montoj kaj esperu je Vi.

20.2. Mia Patro, Via sankta spirito estu ho-
diaÎ��e mi kaj laboru en mi. �iun tagon mi
dedi�u min al Vi kaj al la miaj; kaj mia laboro
por tiuj, kiuj suferas, estu sanktigata en Vi.
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21.2. Potenca Dio, la radioj de Via boneco
ekflamigu mian koron. Gardu min kontraÎ
indiferenteco kaj malaktiveco. Mi volas resti
en Vi. Baptu min per la Sankta Spirito kaj per
fajra amo por miaj parencoj kaj geamikoj.

22.2. Graca Dio, mi levas miajn okulojn al Vi
kun plena fido kaj atendo. Ni hodiaÎ�SURPHQX
en apuda komuneco kun Vi. Via Vorto estu
mia lumo kaj Via graco mia forto. Kaj en la
forto de Via amo mi amos miajn kunhomojn.

23.2. Amata Patro, mi volas £oji en Vi. Nur
Vin mi volas sekvi, sed mi deziras fari tion
kun £ojo kaj ne kiel devon. Via volo estu mia
vera feli�o.

24.2. Kara Patro en la �ielo, ligu min per
fortaj ligiloj al miaj gefratoj. Mi servu Viajn
kreitaµojn per vortoj, agoj kaj amaj kaj pacaj
pensoj. Via granda familio vere estu
harmonia.
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25.2. Sinjoro mia Dio, mi estu certa de Via
pardono. Helpu min, ke mi ne plu faru la pek-
ojn, kiujn Vi estas pardoninta. Kaj mi pardonu
al tiuj, kiuj malbone agis kontraÎ�PL�

26.2. �iela Patro, Via graco restu sur mi. Mi
spertu hodiaÎ�9LDQ�IRUWRQ��/LEHULJX�PLQ�GH�OD
soleco de la egoismo. Mi amu miajn kun-
homojn kaj restu kun ili en Via komuneco.

27.2. Ho Patro, Via kompato iras super �iuj
laboroj de Viaj manoj. ¢i iru ankaÎ�VXSHU�PL�
Helpu min ekkoni la mirindan gracon, kiu sub-
tenas mian vivon. Kaj mi komprenu, ke mi
vivas tagon post tago pro Via boneco.

28.2. Sankta Patro, ankaÎ�KRGLDÎ�9LD�OXPR
brilu en mia animo. La gloro de Via Evangelio�iam pligrandi£u por mi kaj donu ke mi estu
tutkore sindona al £L��Nutru min per la pano
de la vivo. Kaj mi nutru aliajn per tiu vivopano.
Benu la ricevontojn!
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29.2. Mia Patro, ankaÎ�PL�NXQODERUX�SRU
venigi Vian regnon. Gardu min, ke mi ne £enu
Vian veron pro mia mondumo. Faru el mi
veran serviston de Vi. Kaj mi servu mian kun-
homon pro amo al Vi.

Marto

1.3. Kompatema Sinjoro, �u Vi volas doni al
mia laboro eternan valoron? Mi kore dankas
Vin pro tio. �LR en mi servu Vian volon, por ke
Kristo vivu en mi.

2.3. Patro de �LR kio vivas, fortigu la inter-
ligon de la homaro. Kunligu iliajn korojn, por
ke �iuj komprenu unu la alian. Ni ser�u £ojon
en la komuna Savanto.

3.3. Mia Sinjoro, pardonu al mi �ion, en kio
mi malsukcesis kaj benu tion, kio estis laÎ�9LD
volo. Helpu min, ke mi restu fidela, kaj donu
ke mia fino estu pli bona ol mia komenco, por
ke ankaÎ��H mi estu lumo en la vespero.



Marto                            18

4.3. Mia Patro, kiam mi estas fari£onta mal-
trankvila kaj eksciti£ema, helpu min tiam por
resti en la ombro de Vi, la Plejaltulo. Trank-
viligu min en la tento.

5.3. Mia Sinjoro kaj Savanto, helpu min, ke
mi hodiaÎ�VHNYX�9LQ�HO�WXWD�PLD�NRUR��0L�QH
timu la krucon, sed mi portu £in, kiam Vi Æar£�
os min per £i. Helpu min porti iomete la kruc-
ojn de aliaj homoj.

6.3. Kara Sinjoro, mi dankas Vin pro � Lo,
kio agrabligas mian vivon. Kiom da ne meritaj
bonaµoj Vi Æutas sur mian vivon kaj vojon. Mi
dankas Vin precipe pro la afableco de aliaj,
pro �iuj homoj, kiuj estas plenigitaj kun amo
kaj paco.

7.3. Kara Patro, la �ielo ne estas fermita, Vi
ne estas malproksima, kiel ni ofte pensas. Ni
neniam perdu Vian komunecon. Malfermu
niajn okulojn por tio.
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8.3. Amanta Sinjoro, gardu min kontraÎ��iu
sklava timo. Mia vivo ne detrui£u pro mal-
kredo. �irkaÎX�PLQ��SRU�NH�OD�VRUWREDWRM�NDM
zorgoj ne pereigu min.

9.3. Ho Sinjoro mia Dio, faru el ni bran�etojn
de la vera vinberujo. Ni portu multajn fruktojn
kaj per tiuj ni honoru Vin. Maltrankvilaj kaj
mal£ojaj homoj �erpu konsolon kaj kura£on
el niaj vivoj.

10.3. Potenca Sinjoro, mi deziras komenci
mian taglaboron kun Vi. Subtenu mian mal-
fortecon per Via forto kaj fortigu min, por ke
mi plenumu Vian volon kun £ojo.

11.3. Mia Patro, direktu hodiaÎ�PLDQ�YLYRQ�
Regu min en �io. AnkaÎ�PLDM�SHQVRM�HVWX�ODÎ
Via volo, kaj mi komprenu Vian Vorton kaj
agu laÎ�£i por la bonfarto de miaj kunhomoj.



Marto                           20

12.3. Ho Sinjoro mia Dio, donacu la cert-
econ, ke ni estas repacigitaj kun Vi per nia
Savanto. Ni restu kiel infanoj en la domo de
Vi, nia Patro. Konduku nin en Vian sanktan
komunecon, kaj disdonu al �iuj homoj la
ri�econ de Via amo.

13.3. Patro, mia laboro estu kiel servado al
Vi. Sanktigu kaj purigu mian tagan laboron,
por ke mia animo en Via beno kresku kaj mi
estu beno por aliaj.

14.3. Mia Savanto, faru min dol�anima kaj
mian koron humila. Donacu al mi trankvilan
spiriton kaj Vian pacon, por ke mi laboru por
la paco en la mondo.

15.3. Spirito de la amo, prilumu �iujn, kiuj
havas iom da influo en nia patrujo. Donu
Vian lumon al tiuj, kiuj parolas per vorto aÎ
verko al aliaj, por ke eliru de ili puriganta
forto kaj sanktiganta energio.
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16.3. Kompatema Dio, montru al mi, kiel mi
povas malgrandigi la �Dgrenon de la mondo.
Helpu min, kiam mi hodiaÎ�NORSRGDV�PDO�
pezigi la Æar£on de mia kunhomo. Plenigu
min kun Via kompato.

17.3. Mia Patro, mi tre deziras �ion
transdoni al Vi. Purigu miajn pensojn, mildigu
miajn sentojn kaj sanktigu mian volon. Tial mi
devas esti liberigita de interna malharmonio
kaj Æanceli£o.

18.3. �iela Patro, atentigu mian koron je Via
volo, por ke mi gloru Vian nomon. �io en mi,
kio kontraÎVWDUDV�9LQ��WDPHQ�9LQ�REHX�WLHO��NH
malkaraj vortoj ne malbeligu la plenan harmo-
nion, sed �io en mi laÎGX�9LDQ�VDQNWDQ
nomon.

19.3. Eterna Dio, mia vintro fari£u prin-
tempo! Degelu �ion, kio estas en mi mal-
varma, per la ardo de Via graco. Mi vivu por
Vi kaj estu fruktodona.
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20.3. Sankta Spirito, donu ke mi �iam pli
submeti£u je plena ofero. Via graco senlime
laboru en mi. Via Regno venu al mi, kaj per mi
al aliaj.

21.3. Mia Savanto, faru min infano de la
lumo. Gardu min kontraÎ�SOHQGRM�NDM�SORURM�
Mi neniam fari£u infano de la nokto kaj de la
tristeco. Plenigu min kun amo kaj £ojo; kaj mi
petas, ke ankaÎ�DOLDM��erpu el mia £oja cert-
eco novan kura£on.

22.3. Ho, Re£o de la paco, finigu Vi la batal-
on inter la homoj. Forprenu �iun malharmoni-
on inter ni. Liberigu nin de �ia amareco kaj
forigu el ni suspekton kaj malfidon.

23.3. Mia Patro, montru al mi Vian klarecon,
se miaj okuloj povas elteni tion. Malkovru al
mia animo ion de Via gloro, kaj konduku min
al �iam pli da adoro kaj al �iam pli da sindono.
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24.3. Eterna Dio, se Vi volas, Vi povas min
purigi. Helpu min kredi, ke Vi e� al lepruloj
povas kaj volas doni Vian purecon. Helpu
min per la forto de Jesuo iom forigi la makul-
adon de la mondo. Kreu al mi puran koron.

25.3. Dio de la amo, instruu al mi disdoni
Vian amon al aliaj. Donu ke mi ne elektu la
facilan vojon de la propra plezuro, sed la
vojon de la £oja devo, e� se tiu portos al mi�agrenon kaj sortobaton. Mi kredu, ke Vi
kondukas min.

26.3. Eterna Dio, donu ke �io, kion mi ko-
mencas, estu sanktigata en Vi. Renovigu
mian spiriton, por ke mi laboru sur la tero kun�iela sinteno. Benu miajn geamikojn, kie ajn
ili trovi£as.

27.3. Mia Patro, aÎGX�PLDQ�SUH£on por �iuj
gefratoj en la tuta mondo. Via lumo spegulu
sin en iliaj viza£oj.
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28.3. Kompatema, krucumita Savanto, kiam
la tento proksimi£as, helpu min tiam pensi al
Viaj doloroj, por ke ili gardu min. Mi malamu la
malbonajn agojn, kiuj �DJrenas Vin. Mi venu
el �iu tento kiel venkanto!

29.3. Mia Patro, lumigu la malgrandajn dev-
ojn de �i tiu tago, �ar tiam ili brilos en �iela
beleco. Mi kredu, ke la Dia beno ripozas sur
la plej simpla kaj eta tasko.

30.3. Eterna Dio, Vi portas min kun tiom da
pacienco, helpu min esti pacienca por aliaj.
Montru al mi la benon de la humila pacienco.
Donu ke mi ne £enu Vian intencon per miaj
propraj pensoj. Mi atentu kaj atendu Vin.

31.3. Kompatema Savanto, kolektu la romp-
itajn pecojn de mia vivo. Kreu ion el ili, kio
estas bona laÎ�9L��3DUGRQX�PLDQ�PDOILGHO�
econ. Via graco subtenu min.
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1.4. �iela Patro, malfermu miajn okulojn por
la mirindaµoj de Via boneco. Ili ja fari£is jam
tute kutimaj por mi. Mi tutkore laÎGX�9LQ�SUR
ili, kaj mi �iutage denove miru pri ili.

2.4. Mi dankas Vin, ho Patro, pro �i tiu tago.¢i estas de Vi, mi uzu £in en Via servo. Benu
miajn gefratojn, helpu ilin en iliaj mizeroj kaj£ojoj.

3.4. Relevi£inta Sinjoro kaj Savanto, mi pen-
su hodiaÎ�DO�9LD�PRUWR�VXU�OD�NUXFR��9LD�VXIHUR
kaj morto plenigu min kun respekto kaj sankta
seriozeco.

4.4. Graca Dio, estu kun �iuj gepatroj de la
mondo. Helpu ilin konduki kaj eduki siajn in-
fanojn laÎ�9LD�YROR��'RQX�DO�LOL�IDQWD]LRQ�kaj
komprenemon por la juna generacio. Ili sub-
tenu la bonajn agadojn de la gejunuloj.
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5.4. Kompatema Patro, mi petas pro la spi-
rito de la humileco. Gardu min kontraÎ�QH�
toleremo, malmoleco kaj fierego. Helpu min
uzi mian forton por porti la krucon de mia
proksimulo.

6.4. Mia Savanto, mi pensu al Via morto,
kaj mi spertu la forton de Via relevi£o. Levu
min el mia Æajna morto al nova vivo. Fari£u
hodiaÎ�EHOHJD�3DVNRWDJR�

7.4. Ho Patro, la homoj en la bonfartaj lan-
doj komprenu, ke ili devas doni el sia materia
ri�eco kaj abunda superfluo al la malhavantoj
kaj rifu£antoj en la mondo, ne kiel almozo,
sed kiel rajto de la aliaj. Mi mem donu la
ekzemplon.

8.4. Via afero estu mia afero, mi £in servu
per tuta mia koro, ho Dio. Mi estu fidinda kaj
sincera. Gardu min kontraÎ��iu malvereco.
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9.4. Potenca Dio, Via Relevi£o ankaÎ
relevu min el miaj tagaj zorgoj kaj
maltrankvili£RM��9L�PDOIHUPLV�OD�SRUGRQ�DO�9LD
Regno por mi. ¢i restu malfermata por �iu,
kiu kredas en Vi.

10.4. Sinjoro Jesuo, benu la infanojn kaj la
gejunulojn de la tuta mondo. Ili vivu en liber-
eco kaj paco. Donu, ke ili povu ludi en £ojo,�irkaÎDWDM�GH�DPR�

11.4. Eterna Dio, Vi, Dio de la Espero, fal-
igu ion de Via lumo sur min kaj liberigu min
de la timo kaj dubo. Liberigu ankaÎ�WLXMQ��NLXM
dronas en drogoj kaj donu al ili novan vivon
sen timo.

12.4. Kara Patro en la �ielo, benu la geedz-
ojn, kie ajn ili lo£u. Ili estu fidelaj, amantaj,
helpantaj unu la alian. Donu komprenemon
kaj sa£econ al ili. Ilia komuna vivo estu je
Via honoro kaj plena de danko.
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13.4. Mi dankas Vin, ho Dio, pro la homoj,
kiujn Vi donis al mi. Ili estas al mi tiel karaj.
Estu ankaÎ�NXQ�WLXM�KRPRM��NLXM�KDYDV�QHQLXQ
sur �L�WLX�PRQGR��0L�HVWX�WLHO�NDUD�SRU�LOL��NLHO
la miaj por mi.

14.4. Mia Savanto, la paco estas multekosta
afero. Mi donu �ion, kion mi posedas, por tiu
afero. La mondo bezonas £in. Benu la pacal-
portantojn.

15.4. �iela Patro, mi daÎUH�VHQWX�PLQ�LQIDQR
de Vi. Mi kondutu tiel, ke tiu konduto pla�u al
Vi kaj al miaj proksimuloj.

16.4. Eterna Dio, aÎGLJX�KRGLDÎ�DO�PL�9LDQ
vo�on. Donu ke la kriado de la mondo ne
silentigu tiun �ielan vo�on, kaj ke mi tamen
kuru por helpi la kriantojn. Mi ne nur aÎGX�£in
en la silenta hejma �ambro, sed ankaÎ�PH]H
inter la bruado de la trafiko kaj la svarmado
de la homoj.
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17.4. Mia relevi£inta Sinjoro, mi spertu la
forton de Via relevi£o. Donu la vortojn en
mian koron, kiuj estas sa£aj kaj kiuj helpas al
aliaj.

18.4. Mia Patro, mi hodiau volonte obeu Vin.
Mia devo estu mia feli�o kaj Via ordono mia£ojo. Mi aÎVNXOWX�DO�9LD�YR�o.

19.4. Sankta Patro, mi fari£u infano de la
Espero. Mi ne estu mal£oja pro timo kaj mal-
kredo. Mi fidante atendu la matenon, kiam mi
vagas en malluma valo.

20.4. Kompatema Dio, ekflamigu en mi la
fajron de sankta amo. Mi klopodu ami
malsimpatiajn homojn. Mi estu fidela en la
amo je Vi kaj je miaj kunhomoj. Pozitivajn
kritikojn mi plenkore akceptu.
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21.4. Sankta Patro, mi trovu ripozon �e Vi.
Mi tiel volonte perdas la rapidegemon kaj en-
iras Vian plenan pacon. Forprenu bonvole�ian £enon kaj malindan zorgemecon.

22.4. Sankta Dio, helpu min ne forgesi, ke
mia korpo estas Via templo. Mi vivu modere,�aste, prudente kaj sa£e. Mi komprenu, ke la
le£oj de la saneco estas Viaj ordonoj por nia
bonfarto.

23.4. Ho Dio, helpu kaj subtenu la homojn,
kiuj hodiaÎ�UHQNRQWRV�OD�WHQWRQ��6DYX�LOLQ�NDM
konduku ilin sur Vian vojon. Se ni povas hel-
pi, ekipu nin per bonaj rimedoj. Konsolu ilin
per Via graco.

24.4. �iela Patro, klinu Vin al Via popolo. Ili
vidu Vian gloron kaj ekkonu la veron meze
de mensogoj. Kompatu �iun, kiu ne volas
koni Vin. Veku en ili la sopiron al sankteco,
kaj konduku iliajn piedojn sur la vojo de la
paco.
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25.4. Mia Patro, donu al mi la sa£econ, dis-
konigi al aliaj, ke vi estas tre proksima al ni.
Vi ne estas ia mistera, fora potenco, sed am-
anta Patro de �iu homo.

26.4. Sankta Patro, mi malamu la pekadon.
Mi nur pensu al tio, kio estas bona kaj pura.
Montru �iam pli de Via mirinda gloro, kaj faru
min simila al Via bildo.

27.4. Sankta Spirito, ni �iam pli ekkonu Vin
en niaj vivoj kaj kalkulu kun Via �eesto. Kon-
duku nin kaj prenu niajn korojn kaj volojn en
Vian posedon. Kiu pensas al Vi, ne povas
elekti Æirmon de teruraj armiloj.

28.4. Mia Patro en la �ielo, mi vidu de mal-
proksime Vian tronon de la lumo. Mia vivo
estu plena de respekto. Mi ankaÎ�UHVSHNWX
miajn proksimulojn kaj trovu ilin pli taÎJDM�RO
mi mem.
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29.4. Sinjoro, mia Dio, la laboro de �L�WLX
tago komenci£DV�GHQRYH��'RQX�NH�PL�QXU
havu purajn intencojn �H��LR��NLRQ�PL�HVWDV
faronta, kaj sanktigu miajn dezirojn per la
sento de Via �HHVWR�

30.4. Kompatema Patro, �L�WLX�PRQDWR�QH
fini£X��VHQ�NH�PL�HVWX�UHSDFLJLWD�NXQ�9L��3DU�
donu al mi �LXQ�PDOREHHPRQ�NDM�PDOYHUHFRQ�
Mi komencu kun pura koro la novan monaton.

Majo

1.5. Ho Patro, kiu donacis al la homoj la
laboron, benu en �L�WLX�WDJR�GH�OD�ODERUR��LHV
laboron. �LX�IDUX�VLDQ�ODERURQ�HQ�£RMR�NDM
komprenu, ke labori estas beno por la hom-
aro. Tamen ankaÎ�OD�VHQODERUXORM�WURYX�GH�
nove kontentigan okupon, mi petas.

2.5. �LHOD�3DWUR��PL�WXWNRUH�GDQNDV�9LQ�SUR�LXM�9LDM�ERQDµRM��9L�NURQX�DQNDÎ��i tiun tagon
per Via bono. Ni �LDP�ULPDUNX�WLRQ�
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3.5. Sankta Dio, la beleco de la printempo
instigu min por tutkore laÎGL�9LQ��OD�.UHLQWRQ�
Forprenu de mi la potencon de la vintro. Via
spirito forpelu la froston de mia koro, kaj la£RMR�GH�OD�6LQMRUR�HNOR£X�HQ�PL�

4.5. Mia Patro en la �LHOR��PRQWUX�DO�PL�OD
valoron de la etaj aferoj. Mi sanktigu Vin per
ili. Faru min fidela.

5.5. Kompatema Dio, benu la klopodojn de
tiuj, kiuj sincere provas trovi unu la alian.
Benu la kontaktojn inter la eklezioj kaj inter la
diversaj religioj. Ni donu el nia ri�HFR�DO�DOLDM
kaj inverse.

6.5. Ho Dio, mia Patro, mi estas tiel laca.
Fortigu min per Via graco. Ne forlasu min,
sed benu miajn vortojn kaj agojn, por ke ili
estu beno por tiuj, kiujn mi renkontos sur la
vivovojo.
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7.5. �LHOD�3DWUR��GRQDFX�DO�PL�OD�JUDFRQ��NH
pro mia vivo pligrandi£X�OD�IUDWD�DPR�LQWHU�OD
homoj. La abismo inter la homoj pli kaj pli
malaperu. Helpu min planti amikecon kaj
fidon.

8.5. Mia kara Sinjoro, subtenu min, por ke
mi �LRQ��NLR�HVWDV�PDOIDFLOD�NDM�PDODJUDEOD�
trankvile travivu. AnkaÎ�PLDM�VHQLOX]LLJRM�IDUL£X
beno por mi.

9.5. Mia Patro, helpu min hodiaÎ�GRQL�DO�DOLDM
bonan kaj afablan influon. Mi helpu per trank-
vila kredo la timantojn kaj la senkura£XORMQ�
Mia interna £RMR�£RMLJX�NDM�IHOL�LJX aliajn.

10.5. Mia Patro, donu ke la mal£RMDQWRM�VHQ�
tu, ke Vi ne forlasis ilin, sed ke Vi �LDP��H�
estas kaj ame �LUNDÎDV�QLQ���X�9L�YRODV�IRU�
porti ilian mal£RMRQ"�'DQNRQ�
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11.5. Eterna Dio, Via beno estas mia feli�R
kaj Via paco mia ripozo. Grace rigardu Viajn
kreitaµRMQ��,OL�RIWH�SHQVDV�WLHO�VWUDQJH�SUL�9L�NDM
donas al Vi la kulpon pro agoj, kiujn la homoj
mem faras.

12.5. HodiaÎ�HVWDV�JUDYD�WDJR�SRU�PL�
Trankviligu min kaj forprenu mian nervozecon.
Subtenu min en la decido kaj donu klarecon al
mia laca cerbo.

13.5. Mia Patro, la lumo de Via Evangelio
penetru  mian animon, por ke la �LHOD�VHPR£HUPX�HQ�PL�NDM�OD�EXU£RQRM�GH��LR��NLR�HVWDV
bona kaj pura, ekfloru en plena beleco.

14.5. Patro de la lumo, mi dankas Vin pro�LX�KRPR��NLX�DYHUWDV�NDM�DGPRQDV�PLQ��SUR�LX��NLX�SHU�YRUWR�DÎ�YHUNR pligrandigas mian
konon pri Vi. Vi estu laÎGDWD�SUR��LX�UL�LJR�



Majo                           36

15.5. Patro de �LX�JUDFR��PL�GDQNDV�9LQ�SUR
la �LXWDJD�SDQR��0L�DNFHSWX�£LQ�HO�9LD�PDQR
kaj ne kvazaÎ�PL�KDYXV�UDMWRQ�MH�£L�

16.5. Mia Patro, mi portas miajn ÆXOGRMQ�DQ�
taÎ�9LD�YL]D£R��'HWUXX�£LDQ�SRWHQFRQ�VXSHU
mi kaj ekstermu �LRQ��NLR�QH�HVWDV�ODÎ�9LD
volo. Mi eklernu Vian volon per la Sankta
Biblio, per la vortoj kaj agoj de Jesuo Kristo.

17.5. Kara Dio, mi pre£DV�KRGLDÎ�SRU��LXM
junaj kristanoj. Fortigu ilin en malfacilaj cir-
konstancoj. Ili ne timi£X�SUR�OD�SRWHQFR�GH
la Deloganto. Iliaj internaj vivoj maturi£X�HQ
la lumo de Via graco kaj amo.

18.5. Sankta Spirito, lo£X�HQ�PL��.RQGXNX
min en la veron. La ordonoj de Vi estu £RMR
por mi. Mi estu fidela dis�LSOR�GH�-HVXR�.ULVWR�
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19.5. Ho Sinjoro, estu kun la orfoj de la tuta
mondo, la orfoj pro la militoj, pro la akcident-
oj kaj pro la malsanecoj. Pardonu al ni niajnÆXOGRMQ�

20.5. Kompatema Dio, movu la korojn kaj
pensojn kaj decidojn de la regantoj de �L�WLX
mondo, tiel, ke ili decidu por la bono de la
tuta homaro.

21.5. Graca Spirito, kompatu la patrinojn de�L�WLX�PRQGR��WLXMQ��NLXM�QH�KDYDV�QXWUDµRQ�SRU
siaj infanoj, kiuj ne havas energion por eduki
ilin kaj kiuj ne povas doni al siaj infanoj patr-
on. Estu Vi ilia Patro. Helpu la virinojn, kiuj ne
povas kaj kura£DV�KDYL�LQIDQRQ�NDM�WLDP
abortigas la komencitan frukton.

22.5. Savanto de la mondo, mi pre£DV�SRU�LXM��NLXM�DWHVWDV�SUL�9L��SRU�WLXM��NLXM�SUHGLNDV
Vian Evangelion. Ili plenumu sian voki£RQ
kun £RMR��/D�PRQGR�DNFHSWX�LOLDQ�DWHVWRQ�



Majo                           38

23.5. Mia Patro, montru al mi, kiel mi povas
servi Vin. Mi ne meditu egoiste, sed unue
trovu la vojon al la alia, kiu bezonas helpon.
Nur se mi plenumas Vian volon rilate ilin, mi
vere trovos Vin.

24.5. Mi dankas Vin pro Via boneco, Sinjoro.¢L�HILNDV�MH�PLD�NRUR�NLHO�PLOGD�SULQWHPSD
pluveto, kiu estas tiel fruktodona. AnkaÎ�PLD
vivo estu simila.

25.5. En Via mano mi estas sekura kiel la
juna birdo en sia nesto. Mi same kiel £L�IOXJX�
portata de Vi. Tiam mi estos libera kiel birdo,
kie ajn mi iru.

26.5. Sankta Patro, mi dedi�DV�DO�9L�OD�ODERU�
on de �L�WLX�WDJR��)RUSUHQX��LXQ�PHPDPRQ�HO£L��SRU�NH�PL�QH�HVWX�REVWDNOR�HQ�PLD�WDJD
profesio por mia kunlaboranto.
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27.5. Mia Patro, mi hodiaÎ�DWHQGX�JUDQGDMQ
aferojn. La vivo ne pelu min sencele, sed mi
atendu Vin, mian Sinjoron, kiun mi volas tut-
kore ami.

28.5. Patro, benu la seninfanajn geedzojn.
Ili trovu feli�RMQ�XQX�HQ�OD�DOLD�NDM�NXQH�HQ�OD
laboro por aliaj infanoj, kiuj bezonas helpon
kaj amon.

29.5. Mia Patro, mi vivu kiel Via infano, tio
estas kiel infano de la lumo. Forigu el mi �LXMQ
mallumajn angulojn de mia koro. Mi ne havu
sekretojn antaÎ�9L�

30.5. Nia Dio, Via Regno venu! Ni laboru en
Via servo por pli rapide venigi Vian Regnon.
La novaj tero kaj �ielo venu, kiel Vi estas pro-
mesinta al ni. Sed ni kredas, ke Vi ne volas
venigi Vian regnon sen ni, kiel helpantoj de
Vi en �L�WLX�PRQGR�
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31.5. Sankta Spirito, vi havas donacojn por
la junaj homoj en la mondo. Benu ilin. Donu al
ili pacon, £RMRQ��DPRQ�NDM�HVSHURQ��,OL�QH
perdu la fidon en pli bonan mondon, al kiu ili
mem volas kontribui per justaj agoj.

Junio

1.6. Granda Dio, �L�WLX�PRQDWR�HVWX�SRU�PL
tempo de ri�D�LQWHUQD�NUHVNR��0L�ODERUX�HQ
Via forto por bonaj, noblaj kaj pacaj aferoj.

2.6. Sankta Spirito, mi sentu Vian �HHVWRQ�
Vi ekzistu por mi ne en belaj vortoj, sed en
sankta kuneco. Mi £RMH�KHOSX�DOLDMQ�SHU�9LD
forto.

3.6. Patro en la �LHOR��PL�QH�IRUJHVX�SUH£L
por aliaj, kiuj petis mian propre£RQ��+HOSX
ilin kiam ili suferas, en doloroj, en korpaj kaj
mensaj malfortoj, en mal£RMRM��WLPRM�NDM�PDO�
kura£oj. Vi konas iliajn bezonojn.
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4.6. Sankta Spirito, sanktigu mian tutan viv-
on. Mia �iutaga laboro estu pre£R�NDM�SXULJX
min per tiu pre£DGR��0L�VRLIX�NDM�PDOVDWX�DO
Via justeco, tiel ke mi deziras £LQ�DQNDÎ�SRU
aliaj.

5.6. Sinjoro Jesuo, instruu al mi £XVWH�SUH£L�
Mia pre£DGR�QH�HVWX�GH]LUOLVWR��PL�IRUJHVX
miajn proprajn pensojn kaj nur koncentri£X�MH
Vi. Mi ankaÎ�QH�IRUJHVX�OD�KRPRMQ�SRU�NLXM
neniu pre£DV�

6.6. Feli�igu, ho amanta Patro, la solecajn
homojn, tiujn, kiuj suferas, �DU�LOL�QH�SRYDV�WUR�
vi vivkunulon. Komprenigu al ili, ke ili tamen
ne vane vivas, sed povas dedi�i sian vivon al
Via servo kaj al tiu de aliaj, tiel ke ili mem
feli�L£RV�

7.6. Amanta Patro, estu kun la maljunaj
homoj. En la vespero de siaj vivoj ili ekkonu
Vin kaj trovu en Vi la veran feli�RQ�
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8.6. �LHOD�3DWUR��PL�GDQNDV�9LQ�NH�9LD�DPR
neniam �HVDV��+HOSX�PLQ�NUHGL��NH�£L�PLQ
portas kaj subtenas. ¢L�GRQX�DO�PL�OD�IRUWRMQ
por mia tasko. Plenigu min kun malegoista
sindono al Via sankta volo.

9.6. Sankta Spirito, mi dankas Vin pro la
brilo de �L tiu mateno. ¢L estu en sia pura
klareco bildo de mia animo. La lumo de la
eterneco penetru en mian koron, tiam mi
povos esti £oja kaj anonci la bonon de Dio.

10.6. Patro nia, ni hodiaÎ�SOHQXPX�9LDQ
volon. Ni estu amindaj en niaj vortoj, por
ke ankaÎ�DOLDM�SHU�LOL�WURYX�9LQ�

11.6. Sankta Dipatro, mi neniam forgesu, ke
mi estas Via infano. Ho, �LXM�9LDM�LQIDQRM�HN�
konu Vin kiel ilian Patron, kiu tiel amas ilin.
Sed Vi havas ankaÎ�DOLDMQ�LQIDQRMQ��NLXM�QH
estas de "nia" stalo. Ni ankaÎ�DPX�LOLQ�SOHQ�
kore.
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12.6. Forta kaj potenca Dio, la sento de Via
forto estu pli forta en mi ol la sento pri mia
malforto. Lertigu min per Via glora graco. Mi
venku en Kristo.

13.6. Estu kun la juna generacio, ho kara
Patro, helpu ilin en la klopodoj plibonigi la
vivon de tiuj, kiuj suferas kaj malsatas. Iliaj
klopodoj ne estu vanaj kaj la pli a£uloj kom-
prenu kaj subtenu ilin per agoj kaj pre£oj.

14.6. Graca Dio, estu kun la homoj, kiuj ho-
diaÎ�GHYDV�PRUWL���u pro akcidento kaÎ]H�GH
malatento de alia uzanto de la vojo, �u pro
propra malatento, �u pro longa nekuracebla
malsano, �u atendite, �u subite. Kompatu ilin
kaj konduku ilin en Vian Regnon, por ke ili
vivu en eterna gloro.

15.6. Ho Patro, mi �iam staru tie, kie oni
bezonas min. Mi atentu miajn proksimulojn,�u parencajn, �u tutfremdajn. Mi ofere helpu,
ne pensante al mi mem.
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16.6. Kompatema Dio, helpu nin labori por
la paco en la mondo, en la lando, en la urbo,
en la eklezio, en la familio kaj en niaj propraj
koroj.

17.6. Ho kara Sinjoro, montru al mi miajn
kaÆitajn mankojn. Liberigu min de miaj mal-
bonaj pensoj, sopiroj kaj agoj. Mi estu sin-
cera je mi mem, je Vi kaj je miaj geamikoj.

18.6. Mia Savanto, helpu la gejunulojn, por
ke ili sukcesu en la agado por plibonigi la
socian vivon kaj la situaciojn, en kiuj multaj
devas vivi. Pardonu se mi ne plenumis Vian
volon tiurilate.

19.6. Ho Dio, mi amu �iam pli tion, kio estas
bona kaj nobla. Forprenu de mi la skvamojn
de miaj okuloj, por ke mi vidu la aferojn tiel,
kiel Vi vidas ilin.
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20.6. Plejpotenca Dio, fortigu min per Via
pano. Mi laboru per �iuj miaj fortoj, ricevitaj de
Vi por la paco en la mondo. La justeco regu,
kaj la bonhavo de la tuta mondo estu honeste
dividota. Helpu min kiel ajn influi la regantojn.

21.6. HodiaÎ��KR�.UHLQWR��OD�QDWXUR�HVWDV�HQ
sia plej bela pleneco. AnkaÎ�PL�NUHVNX�DO�WLX
pleneco spirita. Ho, donu ke ni respektu la
naturon kaj ne detruu £Ln.

22.6. Kara Sinjoro, mi pre£as hodiaÎ�SRU
tiuj, por kiuj neniu pre£as. Vi konas ilin,
kompatu ilin. Ili ekkonu Vin kaj trovu en Vi la
feli�on.

23.6. Sankta Patro, benu min por ke mi estu
beno por aliaj. Torentoj de vivanta akvo eliru
el mi. Mi portu al la homoj en malfacilaj cir-
konstancoj veran £ojon. Mi estu kiel fonto,
kiu refreÆigas la soifantan voja£anton.
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24.6. Granda Dio, instruu al mi, kiel mi
devas promeni antaÎ�9L�HQ�VDQNWD�WLPR��0L
vidu Vin en la spirito kaj genuu antaÎ�9L�
Plenigu min per kaj kun Via spirito.

25.6. Mia Patro, ne la mondo stampu sian
markon sur min, sed per Via graco mi labor-
adu por la renovigo de la mondaj reguloj kaj
strukturoj laÎ�9LD�LQWHQFR�

26.6. Amanta Patro, ni dankas Vin, ke Vi tiel
belege kreis la teron. Ni laÎGDV�9LQ�SUR��LR�
kio anoncas Vian Majeston. Malfermu niajn
okulojn, por ke ni vidu Vian gloron kaj helpu
nin kontraÎVWDUL��LXMQ�PHWRGRMQ��NLXM�GHWUXRV£LQ�

27.6. Mia Sinjoro, �L�WLX�WDJR�KDYX�ERQDQ
komencon kaj kontentigan finon. Riparu la
rompitajn fadenojn de la bonaj intencoj.
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28.6. Mia Patro, Via Spirito konduku min�LXQ�KRURQ�GH�OD�WDJR��¢L�OXPLJX�PLDMQ�SHQV�
ojn, ekflamigu mian koron kaj instruu al mi
tion, kion mi devas pensi kaj paroli. Helpu
min ke mi ne �DJUHQX�9LDQ�6SLULWRQ�SHU�YRUW�
oj kaj agoj.

29.6. Jesuo Kristo, estu kun la junaj homoj,
kiuj ekamos unu la alian. Gardu ilin kontraÎ
tento korpa, por ke ili trovu la veran amon.
Via beno kunligu ilin, kaj ili estu unu.

30.6. Dio de la amo, la mondo fari£DV�SOL�NDM
pli ©DRVD�NDM�HVWDV�RIWH�WUH�PDOOXPD��(VWX�NXQ
ni en la mallumaj horoj de nia vivo. Tiuj horoj
ne estu niaj malamikoj, sed niaj amikoj, �DU�9L
apudestas. Formu nin per tiu doloro kaj perdo
kaj tempa �DJUHQR�SRU�9LD�HWHUQD�SURVSHUR�
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1.7. Kara Dio, mi levas mian koron al Vi. Mi
vivu en tiu alteco, kaj miaj pensoj ne vagadu
al malvaloraj aferoj, sed ili koncentri£u je Vi.
Tiam mi plej bone povas zorgi por miaj kun-
homoj.

2.7. Eterna Patro, fonto de lumo kaj paco,Æan£u nian prizorgemon en fidon, nian
timon en pacon, nian maltrankvilon en£ojon, mi petas.

3.7. Ho Patro, estu kun �iuj, kiuj suferas,
kiuj malsatas kaj kiuj vivas en granda mize-
ro. Helpu min doni ion de mi mem, kaj por
konsoli kaj por nutri ilin.

4.7. Kompatema Sinjoro, malfermu mian
koron por Via Vero. Mi volas ami Vin kaj
ser�as Vian lumon. Helpu min, transdoni
tiun lumon al aliaj, por ke ankaÎ�LOLDM�YLYRM
fari£u lumaj.
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5.7. Graca Dio, benu kaj subtenu tiujn, kiuj
devas fari ekzamenon. Ili klare memoru tion,
kion ili estas lernintaj. Ili bone esprimu siajn
pensojn. Kaj ili ne forgesu danki Vin poste.

6.7. Ho Patro, helpu tiujn, kiuj ne havas Æat-
okupojn. Ili ne misuzu sian liberan tempon.
Mi petas ke ili trovu feli�on en simplaj aferoj.

7.7. �iela Patro, glorata estu Vi. Vi kresk-
igas la herbon sur la montoj kaj plenigas la
valojn per belegaj floroj. Via tero estas plena
de Via boneco.

8.7. Potenca Dio, Fonto de �iu beno, altiru
mian koron al Vi. Mi estu unu kun Vi en la
profundo de mia animo. Regu miajn pensojn
kaj renovigu miajn sopirojn, por ke ili estu laÎ
Via volo.



Julio                           50

9.7. Patro de �iu kompatemo, Via spirito
regu. La regantoj en la mondo aÎVNXOWX�DO
Via vo�o. Ni helpu ilin aÎVNXOWL���LX, al kiu Vi
donas potencon, klopodu fari tion, kio pla�as
al Vi.

10.7. Ho Patro, ni laÎGX�9LQ�SHU�NDQWRM�NDM
himnoj. En niaj animoj estu £ojo kaj danko.
Danko pro la bela somera vetero, pro la
fruktoj kaj la floroj, pro la bestoj kaj entute
pro la bela naturo.

11.7. Sankta Spirito, memorigu al mi tion,
kion mi rapide forgesas. Mi nur memoru la
bonajn aferojn kaj forgesu la malagrablaµ�
ojn. Fakte mi ne hodiaÎ�EH]RQXV�OHUQL��NLRQ
Vi hieraÎ�MDP�DO�PL�LQVWUXLV�

12.7. Mia Patro, donacu al mi la forton por
kredi en Via amo kaj en la espero. Pro miaj
eraroj tamen mi neniam malesperu kaj pro
Viaj promesoj mi neniam timu.
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13.7. Ho Patro, estu kun la homoj, kiuj pre-
paras sin por la ferioj. Konduku ilin dum la
voja£oj, gardu ilin kontraÎ�DNFLGHQWRM�NDM�EH�
nu kaj refreÆigu ilin korpe kaj spirite.

14.7. Mia Dio, benu la preparantojn de kon-
gresoj, de internaciaj renkonti£oj kaj ekumen-
aj kunvenoj. La prelegontoj parolu vortojn, kiuj
estas instigataj de Vi. La aÎVNXOWRQWRM�HNNRQX
Vin.

15.7. Mia Patro, la fino de mia vivovojo estu
pli glora ol la komenco. Estu lumo en la ves-
pero de la vivo. Via pardonanta amo forpelu�iujn nubojn �e mi.

16.7. Ho Dio, mia �iela Patro, mi konfidas
min al Vi. Mi faru �iujn aferojn en Via lumo.
Liberigu min de la faroj de la mallumo, de la
kaÆitaj aferoj. Mi servu  miajn gefratojn kaj
geamikojn ame kaj humile.
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17.7. Mia Patro, instruu al mi esti dankema.
Montru al mi la ri�HFRQ�GH�9LD�JUDFR��SRU�NH
mi sen�HVH�SRYX�ODÎGL�NDM�JORUL�9LQ��6DYX�PLQ
de la malkontenteco.

18.7. Dio, eterna Lumo, lumigu ankaÎ�JUD�
ce mian spiriton. Restu �H�PL��NLDP�IDUL£DV
mallume kaj kiam miaj fortoj malgrandi£DV�
Mi vivu kaj agu kiel infano de la lumo.

19.7. Mia Patro, mi ne forgesu, ke mi apar-
tenas al unu granda familio. ¢LDM�PHPEURM
fari£X�SOL�IHOL�DM�SUR�PLD�YLYR��1HQLX�PDOKDYX
pro mia malfideleco konsolon kaj £RMRQ�
neniu iru tra la vivo malri�H���DU�PL�QH�SOHQ�
umis mian devon. Helpu min helpi aliajn.

20.7. Eterna Dio, benu la kunvenojn de la
homoj, kiuj deziras esti dis�LSORM�GH�9L��%HQX
iliajn vortojn kaj agojn. Benu ilin spirite kaj
korpe. Subtenu ilin grace kaj ame. Kaj ili vere
amu unu la alian.
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21.7. Mia Patro, mi kredu al la forto de la
nevidebla mondo. Kiam �L�WLX�YLYR�ÆDMQDV�DO
mi tiel timige vera kaj reala kaj la alia vivo tiel
malcerta, montru tiam al mi Vian ne kontraÎ�
stareblan forton kaj potencon kaj amon. Mi
ripozu en Vi kaj daÎUH�ILGX�MH�9L�

22.7. Patro nia, mi tute dedi�X�PLQ�DO�OD�DOLD�
Donu al mi sa£HFRQ�NDM�DPRQ�SRU�WURYL�OD£XVWDMQ�YRUWRMQ��NLXM�JDMQDV�OD�VLPSDWLRQ�NDM
komprenon de la alia. Sen amo ja neniu pov-
as vivi.

23.7. Dio de la forto, rigardu grace al la
malforteco de ni, Viaj infanoj. Ni ne estu
venkataj per la malbono, ekipu nin per kaj
kun Via granda forto. Faru nin nevenkeblaj
per Via graco.

24.7. Kara Sinjoro, ni dankas Vin pro Via
Vorto, pro Via �eesto, pro Via pano kaj vino,
pro la himnoj kaj psalmoj, pro la muziko, kiu
levas nin el la �LXWDJD�YLYR�DO�SOL�DOWD�VIHUR�
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25.7. Ho nia Patro, ni �LXM�DÎGX�KRGLDÎ�9LDQ
vo�RQ� LQWHU� OD�PXOWDM�KRPRM��PH]H�HQ� OD�EUXR
de la trafiko, dum la voja£R��GXP�SUHOHJRM��HQ£RMR�NDM�GRORUR��HQ�OD�QDWXUR�

26.7. Kompatema Patro, helpu min kredi, ke
mi, malfortulo, povas fari grandajn aferojn pro
Kristo.
Mi ne pereu en teraj bagatelaµRM��sed Vi faru el
mi infanon, kiu daÎUH�DWHQGDV�9LQ��0L��LDP�SOL
proksimi£u al la granda celo de mia vivo.

27.7. Mia Patro, mia danko �LXQ�PDWHQRQ
estu nova. Mi �LDP�SOL�ULPDUNX�9LDQ�JUDFRQ�
por ke mia laÎGRNDQWR�QHQLDP��HVX�
Ho, faru min kantanta infano de Vi.

28.7. Ho Patro, se mi hodiaÎ�GHYDV�DGLDÎL
bonan amikon, donu ke revido iam sekvu.
Benu �LXMQ��NLHQ�DMQ�9L�NRQGXNRV�LOLQ��%HQX
tiujn, kiuj postrestas. Ni restu apude en spirito.
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29.7. Ho Sinjoro, kompatu la �X�NRUSH���X
spirite subprematojn kaj malliberulojn. Ili tenu
libera la vojon al Vi kaj vigle promenu sur £L�
Ne forlasu ilin.

30.7. Kompatema Dio, mi pre£DV�SRU��LXM�
kies vivo estas plena de seniluziigoj, kiuj ne-
niam spertas la dol�HFRQ�GH�OD�WHUD�ERQIDUWR�
Grace subtenu ilin kaj gardu ilin kontraÎ
amareco. La kuneco kun Vi estu por ili ne-
mezurebla kaj ri�D�NRPSHQVR�

31.7. Ho Patro en la �LHOR��PL�NRUH�GDQNDV
Vin pro la granda beno, kiun donas la inter-
nacia lingvo Esperanto al la homaro. Tamen
multaj homoj ne volas lerni £LQ�SUR�QHNRPSUH�
nebla antaÎMX£R��+HOSX�QLQ�GLVYDVWLJL�£LQ��SRU
ke �LDP�SOL�GD�KRPRM�HNOHUQX�£LQ�NDM�VSHUWX£LDQ�JUDQGDQ�YDORURQ�ULODWH�OD�LQWHUNRPSUHQ�
i£on de �LXM�KRPRM��NLH�DMQ�LOL�OR£DV�
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1.8. Multaj homoj, ho Sinjoro, estas hodiaÎ
en movi£R��%HQX�WLXMQ��NLXM��HHVWDV�JUDQGDMQ
manifestadojn, �X�NRUSH���X�VSLULWH��'RQX�NH�LOL
celu la plibonigon de la homaj rajtoj kaj rilatoj
kaj iliaj vivcirkonstancoj.

2.8. Kompatema Dio, plenigu min kun Via
humileco, £RMR�NDM�DPR��0DOPROHFR�NDM�DPDU�
eco restu malproksime de mi. Mia koro pro-
duktu fruktojn de Via spirito je honoro de Via
nomo.

3.8. Patro en la �LHOR��HEOH�KRGLDÎ�PXOWDM
samideanoj estas kune. Ili komprenu unu la
alian. Ili £RMX�HQ�OD�NXQHVWDGR��,OL�KHMPHQSRUWX
tiun £RMRQ�NDM�VHPX�£LQ�HQ�DOLDMQ�NRURMQ��SRU
ke la rikolto estu abunda.

4.8. Mia Patro, mi £XX�SUR�OD�EHOHFR�GH�OD
somero. Tiu beleco sopirigu min al la beleco
de sankta vivo. LaÎGDWD�HVWX�9LD�1RPR�
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5.8. Mia Sinjoro, mi dankas Vin pro la multaj
benoj, kiujn mi ricevadas de Vi. Mi dankas Vin
pro la lingvo Esperanto, per kiu mi spertadas
tiom da bono, per kiu mi ricevas tiom da ge-
amikoj, kaj per kiu mi havas pli intiman kon-
takton kun Vi.

6.8. �LHOD�3DWUR��PL�KRGLDÎ�IDUX�LRQ�SRU�9L�
kiom ajn malgrandan. Mia laboro estu beno
por aliaj. �LR��NLRQ�PL�GLUDV�NDM�IDUDV��HVWX
plenigata de sankta forto. Mi similu je la
bildo de mia Sinjoro.

7.8. Ho Sinjoro, helpu min ke mi faru tion,
kion mi devas fari hodiaÎ���X�WLR�HVWRV�PDO�
agrabla, �X�NRQYHQD���X�PL�HPDV�IDUL�WLRQ
aÎ�WXWH�QH��¢L�QXU�SOD�X�DO�9L�

8.8. Patro nia, ofte mi ne komprenas Vin. Ni
stre�X�OD�DWHQWRQ��SRU�NH�QL�ULPDUNX�9ian inten-
con rilate nian kunhomon. Ni trovu la £XVWDQ
sintenon.
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9.8. Ho Sankta Spirito, penetru en mian
animon tiel, ke la malbono mortos en mi kaj
tiel ke la bono kresku kaj maturi£X��$OLDM�SUR�
fitu pro tiu maturi£R�

10.8. Ho Dio, mi dankas Vin pro Viaj benoj.
Mia vivo portu fruktojn. Mi petas Vin, ke oni
e��HQ�WHPSRM�GH�PDO£RMR�NDM�VHQLOX]LL£R�SRYRV
rikolti tiujn fruktojn. Mi �LDP�KRQRUX�9LQ�

11.8. Ho Patro, rekonduku nin hejmen, se ni
estas for de £L��1L�QH�QXU�VRSLUX�DO�OD�WHUD�KHM�
mo, sed ankaÎ�DO�OD��LHOD�KHMPR��NLHQ�Vi kon-
duku nin post plenumo de nia vivotasko.

12.8. Ho granda Dio, Via kreitaµR�SOHQLJDV
min kun amo kaj respekto. La naturo anoncas
Vian gloron. Mi elkore dankas Vin, ke mi pov-
as £XL�£LQ��+HOSX�QLQ�DJDGL�NRQWUDÎ�OD�GHWUXR
de £L�
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13.8. Mia Majstro, sanktigu miajn lipojn, por
ke �LR��NLRQ�PL�GLURV��HVWX�GRO�D�NDM�VD£D�NDM
refreÆLJRV�PLDMQ�NXQKRPRMQ�

14.8. Potenca Dio, mi dankas Vin, ke Vi vol-
as donaci al mi Vian komunecon kaj kunec-
on. Parolu al mi, kiam mi ne parolas al Vi;
venu al mi, kiam mi estas malproksima de Vi.
Mi spertu Vian gracon, kiam mi ne atendas£LQ�

15.8. Patro nia, pekuloj trovu ripozon �H�9L�
Lacaj koroj trovu Vian pacon. Fortigu lac-
lacajn kaj ÆDU£LWDMQ�SHU�9LD�IRUWR���LXM�DN�
ceptu Viajn donacojn.

16.8. Mia tasko ÆDMQDV�DO�PL�PDOYDORUD�NDM
neinda, kara Patro. Mi tamen restu fidela, mi
ser�X�9LDQ�KRQRURQ�NDM�ne la mian. Mi tiam
vidu, ke la plej malgranda tasko tamen apar-
tenas al Vi.
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17.8. Kompatema Patro, mi volas hodiaÎ
pensi al �LXM��NLXM�KDYDV�PDO£RMRQ��9L�HVWX�NXQ
Via konsolo �H�LOL��SRU�NH�LOL�ULPDUNX�OD�UHVDQ�
igan forton de Via �HHVWR��+HOSX�DQNDÎ�WLXMQ�
kiuj perdis la kura£RQ��,OL�WDPHQ�WHQX�OD�NUHGRQ
kaj fidon en Vi.

18.8. Sankta Dio, mi scias min �LUNDÎDWD�GH
multaj geamikoj, pro kiuj mi dankas Vin. Sed
multaj mem estas solecaj aÎ�SHUGLV�DPDWDQ
proksimulon. Konsolu ilin, Vi, la granda Kon-
solanto de la mondo, de la vidvinoj kaj orfoj.

19.8. �LHOD�3DWUR��SDUGRQX�NH�PL�VLOHQWLV�
kiam mi devis paroli, ke mi malobeis, kiam mi
devis obei kaj ke mi ne aÎVNXOWLV�DO�9L��NLDP�9L
volis ion diri al mi.

20.8. Ho Dio, mi gloru Vin en �LX�PRPHQWR
de tiu �L�EHOD�WDJR��/D�IUXNWRM�GH�OD�ERQR��GH�OD
justeco kaj de la vero kresku en mi, kaj aliaj£RMu pro tio.
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21.8. Mia Dio, al �LR�YHQDV�ILQR��+HOSX�OD�LQ�
fanojn, kiuj komencas denove la lernejan viv-
on. Helpu la geinstruistojn kaj la gepatrojn �H
la edukado de la infanoj. Kaj Vi estu la Patro
por tiuj, kiuj neniam havis patron aÎ�NLXM�SHUG�
is lin.

22.8. Kara aÎVNXOWDQWD�6LQMRUR��PL�GDQNDV
Vin, ke mi rajtas diri �LRQ�DO�9L���LRQ��NLR�WLPLJ�
as min, kio maltrankviligas min, kio obsedas
min. Vi ja aÎVNXOWDV�DO��LX��NLX�VLQFHUH�WXUQDV
sin al Vi, kaj balzamon Vi µHWDV�HQ�YXQGLWDMQ
korojn.

23.8. Mia Patro, mi dankas Vin, ke la
Mateno de la Eterneco proksimi£DV��/D�ORQJD
nokto preterpasos. La mal£RMR �HVRV�NDM�OD
larmoj, elverÆLWDM�VXU��L�WLX�WHUR��HNEULORV�NLHO�OD
roso �H�OD�VXQOHYL£R�

24.8. Ho Dio, mia koro proklamu per pura
sono Vian laÎGRQ��)RULJX�OD�ILVRQRMQ�SUR
grumblado kaj plendado. Miaj lipoj kantu pri
Via Majesto.
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25.8. Mia Savanto, montru al mi Vian vojon.
Estu proksima al mi, instruu min, lernigu min
kiel mi devas vivi kiel kristano. Mi daÎUH�ILNVX
miajn okulojn sur Vin. Faru min bona lernanto
de Vi. Mi kresku en Via graco.

26.8. Ho mia Patro, donu ke mia kredo neÆDQFHOL£X�SUR�OD�NRQWDNWRM�NXQ�DOLUHOLJLXORM��0L
amu ilin kaj respektu ilin. Eble mi povas doni
ion de la ri�HFR�GH�PLD�NUHGR�HQ�9L��KXPLOH�
sen fiero, tamen firma, sciante ke la savi£R
estas nur en Vi.

27.8. Kompatema Sinjoro, la fontanoj de la
homa kompato alportu �LH�UHIUHÆLJRQ�NDM�NRQ�
solon. Forprenu la senamecon, kiu staras kiel
muro inter la homoj. Via regno venu.

28.8. Mi volas laÎGL�9LQ�SUR�9LDM�ERQIDURM�
Ofte mi ne vidas ilin. Pardonu min pro tio.
Dankon pro la geamikoj, pro la �LXWDJDM
benoj, pro la suno kaj la pluvo. Mi akceptu�LRQ�HO�9LD�PDQR��'LR�
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29.8. Mia Sinjoro kaj Savanto, donacu al mi
Vian pacon. Vi scias, ke mi facile timas kaj �LX
dan£HUR kaj bruego ektimigas min. Mi restu
trankvila, fortigu min, mi petas.

30.8. Potenca Dio, la somero baldaÎ�fini£RV�
la kutima vivo denove komenci£DV��+HOSX�QLQ
resti fidelaj por niaj geamikoj, por niaj taskoj,
por la multe farenda laboro, kiun ni sen Via
helpo ne povas plenumi. Estu kun la malsan-
uloj kaj subtenu ilin en iliaj doloroj kaj suferoj
kaj montru ankaÎ�DO�LOL�OD�FHORQ��SRU�NLX�LOL�YLYDV
pro Via graco.

31.8. Kara kaj kompatema Patro, restu kun
la gastoj, kiuj plenigis mian hejmon en �L�WLX
feria tempo. Benu ilin, kaj des pli, kiam iliaj
vivcirkonstancoj estas ege malfacilaj. Via
apudesto tamen donos ÆLUPRQ�NDM�£RMRQ�
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1.9. Eterna Dio, la mondo fari£DV�SOL�NDM�SOL
malgranda. Ni povas rigardi trans la limoj de
la landoj. Sed la muroj de la diversaj lingvoj
staras ankoraÎ�LQWHU�QL��+HOSX�QLQ�IRULJL�WLXMQ
murojn per ama konati£R�GH�XQX�LQWHUQDFLD
lingvo, Esperanto, por ke �LX�NRPSUHQX�XQX
la alian.

2.9. Ho Patro, helpu la homojn �H�OD��LXWDJD
laboro, kiu ajn £L�HVWX��1L�ODERUX�NXQ�£RMR��QH£HPDQWH��QH�SOHQGDQWH��QXU�SHQVDQWH��NH��LX
laboro estas necesa kaj tial ni ne malestimu£LQ�

3.9. Patro en la �LHOR��9LD�OXPR�NRQGXNX�PLQ
tra �LX�PDOWUDQNYLOR�GH�OD�YLYR��0L�YLGX�PLDQ
vivtaskon en tiu lumo. Donu, ke £L�EULOX�VXU
min en la valoj kaj sur la montoj, en feli�R�NDM
male, en prospero kaj �DJUHQR�

4.9. Mia Patro, estu kun mi, kien ajn mi iras.
Kiam diversaj vojoj kuÆDV�DQWDÎ�PL�NDM�NLDP
mi estas malcerta, kiun vojon mi devas elekti,
montru Vi tiam la £XVWDQ�YRMRQ�NDM�KHOSX�PLQ
promeni sur £L�
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5.9. Mia Patro, liberigu mian koron de �LD
amareco. Kiam mi eble komencis �L�WLXQ�WDJRQ
en malafabla sinteno, forpelu tiam tiun sinten-
on per la suno de Via amo.

6.9. Mia Patro, mi deziras pre£L�KRGLDÎ�SRU
tiuj, kiujn mi facile forgesas. Mi pre£DV�SRU�WLXM�
kiujn mi ne amas. Gardu ilin kontraÎ�PLDM�SUR�
praj sentoj; sanktigu miajn emojn. Donu al mi
kompateman kaj puran koron.

7.9. Mia Sinjoro kaj Savanto, benu la
homojn, kiuj laboras en sindonaj profesioj.
Fortigu la flegistinojn kaj flegistojn, kapabligu
la gekuracistojn kaj donu al ili amantajn
korojn.

8.9. Sinjoro Dio, la laboro komenci£DV�GH�
nove. Benu la �LXWDJDQ�ODERURQ��OD�NOXEDQ
laboron, la porpacan kaj la eklezian laboron.
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9.9. Kara Sinjoro, Vi promesis al la homoj
Vian pacon. Mi ankaÎ�HNNRQX�£in. ¢i eklo£u
en mi. Mi ne estu kontenta kun la £ojoj de la
mondo, sed sopiru al Vi.

10.9. Ho Patro, aktivigu min por Via servo.
Pro tiu servo mi servu al miaj kunhomoj. Mi ne
preterpasu iliajn bezonojn, suferojn kaj dolor-
ojn, sed malpezigu iliajn ÆDU£RMQ�

11.9. Patro de la granda kompato, mi neni-
am forgesu, ke mi estas infano de la graco.
Donu al mi respondecon por �LXM�KRPRM��NLXMQ
mi renkontos sur mia vojo. AnkaÎ�LOL�ULPDUNX
Vian apudeston kaj eksopiru al Vi.

12.9. Potenca Dio, fortigu mian kredon,
mian esperon kaj mian amon. Mi kura£H
promenu sur Via vojo. Mi apartenu al tiuj,
kiuj ankaÎ�DPDV�9LQ�NDM�NRQDV�VLDQ�YRNL£RQ
kaj celon. Sed mi egale amu aliajn, kiuj ne
konas Vin.
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13.9. Mia Patro, forprenu de mi �LXMQ�HJR�
ismajn pensojn kaj dezirojn. Faru mian koron
plena de amo kaj tiel lar£D��NH��LXM�PLDM�JH�
amikoj trovos lokon en £L�

14.9. Patro de la komenco kaj fino, gardu la
homojn en la densa trafiko. Forprenu la timon
pro £L��'RQX�WUDQNYLOHFRQ�NDM�UHVSRQGHFDQ
senton al la kondukistoj de rapidaj veturiloj kaj
donu, ke �LX�DWHQWX�OD�DOLDQ�NDM�UHVSHNWX�XQX
la alian.

15.9. Mia Patro, donacu al mi la forton por
esti pacienca. Liberigu min de �LD�HNVFLWL£�
emo. Gardu min kontraÎ�DNUDM��PDODIDEODM
vortoj, memamo kaj senameco. Mi servu
aliajn, sen pensi al mi mem.

16.9. Eterna Dio, mi laÎGDV�9LQ��9LD�MXVWHFR
estas firma kiel la montoj. Mi dankas Vin pro
Via fideleco. AnkaÎ�OD�PDOOXPD�QXER�HVWDV
nur mantelo de Via graco.
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17.9. Mia Patro, rigardu en granda kompato
al mia pasinta vivo. Pardonu al mi miajn rom-
pitajn promesojn, mian malrapidemon por Via
servo kaj mian malgrandan sopiron al la vero.
Helpu min denove sekvadi Vin.

18.9. Kara Sinjoro, mi dankas Vin pro la in-
fanoj, kiuj �LUNDÎDV�PLQ��0L�GDQNDV�9LQ�SUR�OD£RMR��NLXQ�LOL�alportas en la vivon. Mi dankas
Vin pro la sunbrilo, kiu per ili ofte falas en lac-
ajn, �DJUHQDMQ�NRURMQ��0LD�NRUR�DQNDÎ�UHVWX
per ili juna kaj gaja.

19.9. Kara Patro, helpu la gejunulojn, kiuj
lernas kaj studas. Ili elektu tiun studadon, kiu
plej konvenas je iliaj karakteroj kaj kapabloj.
Fortigu ilin per Via spirito en la ofte malfacila
kaj tenta studenta vivo. Ili estu fidelaj kolegoj.

20.9. Sankta Dio, mi pli estimu la sanktecon
ol la oron. Mi kolektu trezorojn por la eterneco
ne forgesante la terajn bezonantojn.
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21.9. Patro en la �LHOR��EHQX�OD�NORSRGRMQ�GH
la homoj, kiuj aktive laboras por la paco. Ili
trovu la £XVWDMQ�PHWRGRMQ��HNRQRPLDMQ�NDM
sociajn, por ke naski£X�GDÎUD�SDFR�LQWHU�OD
homaro.

22.9. Sankta Patro, mi hodiaÎ�DWHQGX�9LQ�
Mi ekkonu, ke Vi venas al mi en mia £RMR�NDM
en mia �DJUHQR��HQ�OD�VXQEULOR�NDM�HQ�OD
mallumeco, dum la ripozo kaj dum mia laboro.
Bonvenon, Sinjoro!

23.9. Kompatema Dio, mi laÎGDV�9LDQ�ILGHO�
econ, per kiu Vi sen�HVH�DPDV�PLQ��3DUGRQX
al mi mian indiferentecon kaj malvarmecon.
Renovigu la ligon kun mi. Faru min sincera
kaj firmvola.

24.9. Ho Dio de la homoj, instruu al la hom-
aro la sekreton de la veraj amo kaj paco.
Forigu el la homoj la fieregon, la memamon
kaj la malhumilecon. Faru la homojn infanoj
de la paco.
Ili aÎVNXOWX�DO�OD�3ULQFR�GH�OD�SDFR�
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25.9. Ho Patro, estu kun la homoj en la aÎ�
tuno de la vivo. Ili £uu la bonaµojn de la vivo
post la plenumi£o de la labortasko. Ili estu
plenaj de danko pro la ricevitaj benoj.

26.9. �iela Patro, helpu min vivi sur la £usta
spirita alteco. Pardonu miajn Æuldojn kaj mian
indiferentecon. Mi ne rigardu de supre al miaj
kunhomoj, sed mi staru apud ili en iliaj zorgoj,�agrenoj kaj suferoj.

27.9. Eterna Dio, Via graco malfermu en mia
animo fonton de dedi�o. Liberigu min de �iu
memamo kaj malsa£a fiereco. En miaj pensoj
estu loko por miaj gefratoj, kaj miaj agoj estu
beno por ili.

28.9. Benu �iujn, kiuj festas ion hodiaÎ��NDUD
amanta Dio. Ilia festo estu inda kaj je Via glo-
ro. Ili ne forgesu danki Vin kiel la fonton de�LX�IHVWR�
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29.9. Mia Patro, kiom ofte mi devas fu£i for
de la Deloganto; donu, ke mi trovu tiam rifu£�
ejon �e Vi. Fortigu min, kiam mi devas batali
kun li.

30.9. �LHOD�3DWUR��QL�GDQNDGX�9LQ�SUR��LXM
Viaj benoj. Dankon pro la bonaj novaµRM�NDM
travivaµRM��'DQNRQ�SUR�OD�JHDPLNRM��NLXM
bezonas nin. Benu ilin, Dio.

Oktobro

1.10. Forta Dio, jam tri kvaronoj de la jaro
preterpasis. Mi esperas, ke mi ne vane tra-
vivis �L tiun tempon. Nun mi rigardu al la tagoj,
kiuj venos kaj ne plu rigardu malantaÎen.

2.10. Eterna Dio, mi £RMX�HQ�OD�KHOSR�GH�9L
kaj fidu en £L��SRU�NH�PLD�WXWD�YLYR�IDUL£X
unu granda laÎG�DULR�
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3.10. Ho Dio, renovigu la mondon per Via
sankta spirito. Ekstermu per Via forto �LXQ
vanecon kaj malharmonion el niaj koroj. Faru
la homojn fratamaj kaj pur pensamaj. Ni estu
unu pro la kredo en Kristo.

4.10. Eterna Dio, Via sankta spirito eklo£X
en mi. ¢L�UHJX�PLQ�HQ��LDM�FLUNRQVWDQFRM�NDM
situacioj. Kompatu la bestojn kaj donu, ke la
homoj pli amu kaj pli bone traktu ilin.

5.10. Plejpotenculo, laÎGDWD�HVWX�9LD�1RPR�
Mi dankas Vin pro la lumo de la eterneco, kiu
falas sur mia tera vivovojo. Mi £RMDV���DU�PL
ne nur ekzistas materie, sed ankaÎ�9LD�'LD
vivo estas en mi. Fajrero de £L�HNIODPLJX
miajn gekonatojn.

6.10. Kara Sinjoro, mi neniam forgesu, ke Vi
vokis min. Sen Vi mi povas fari nenion. Mi�LDP�SURNODPX�9LQ�SHU�PLD�YLYVLQWHQR�
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7.10. Ho Eternulo, faru min fidela en miaj
devoj. Plenigu min hodiaÎ�SHU�NDM�NXQ�OD
spirito de la amo; tiam mia jugo estos dol�D
kaj mia ÆDU£R�PDOSH]D���.H��LXM�KRPRM�YLGX
sian laboron en Via lumo.

8.10. Mia Patro, purigu denove mian koron
de �LD�PDOERQR��SRU�NH�PL�YLGX�9LQ��0L�KHOSX
forigi la malbonaµRMQ��NLXM�HVWDV�HQ�PL�PHP�
en mia familio, en mia proksimeco kaj en la
fora komuneco.

9.10. HodiaÎ�PL�HEOH�NRPHQFLV�PDOERQH��KR
Sinjoro. Pardonu min kaj lasu min denove
komenci, nun kun Vi. Tiam la fino estos sankt-
igata en Vi.

10.10. Patro en la �LHOR��PL�ODÎGDV�9LDQ
Nomon. Vi estas tiel granda kaj potenca kaj
tamen tiel proksima al mi. Mi dankas Vin, ke
mi povas �LRQ�GLUL�DO�9L���LRQ��NLR�SUHPDV�PLDQ
koron.
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11.10. Kara Jesuo Kristo, mi volonte sekvas
Vin. Tamen mi ofte forgesas tion, kio pla�DV�DO
Vi. Helpu min pli pensi al mia proksimulo ol al
mi mem.

12.10. Mia kara Sinjoro, mi estu �LDP�DIDEOD�
Mi ofte vundas iun senpripense per akraj
vortoj aÎ�H��SHU�SULSHQVLWDM�YRUWRM�NDM�VHQ�
enhavaj vortoj. Mi pli kristane vivu.

13.10. Ho kompatema Dio, instruu al mi la
veran kompaton. Mi sentu la �DJUHQRQ�NDM
la seniluziigon de miaj gefratoj, kaj mi trovu
la £XVWDMQ�YRUWRMQ�SRU�OHYL�LOLQ�DO�OD�£RMR�NDM
espero kaj kredo, al la fido kaj kura£R�NDM
amo.

14.10. Kura£LJD�3DWUR��QXU�HQ�9L�PL�WURYDV�OD
kura£RQ�YLYL�VHQ�DUPLORM�NDM�VHQ�SHUIRUWR�
Helpu min konvinki la homojn por forµHWL�OD
armilojn kaj kredi nur en Via potenco, por
fondi tiel la regnon de la paco, justeco, amo
kaj fido. En reciproka kompreno ni homoj
laboru por Via Regno.
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15.10. Viviganta Spirito, nur en Vi estas la
vera vivo. Ni bone komprenu tion. Ekster Vi
nia laboro estas vana. Benu tamen �LXMQ��NLXM
ne konas Vin. Ni ne £HQX�LOLQ�SRU�HNNRQL�9LQ�

16.10. Mia Patro, purigu miajn pensojn �H�OD
komenco de �L�WLX�WDJR��)RUSUHQX��LRQ��NLR
estas malpura kaj nebula. Mia vivo estu irado
al Via gloro.

17.10. Forta kaj potenca Dio, rigardu en
graco al mia malforteco. Trafluu mian mal-
potencan koron per Via plena potenco. Mi
venku en la batalo kontraÎ��LD�PDOERQR�

18.10. Patro de la amo, mi pre£DV�SRU��LXM�
kiuj ankoraÎ�VHU�DV�VLDQ�YRMRQ�HQ�OD�PDOOXPR�
Ili trovu Vin. Ili sincere sopiru fari Vian volon,
por ke ili vidu la lumon.
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19.10. Eterna Dio, mi spertu hodiaÎ��NH�PL
vivas en la ombro de Via amo kaj graco. Sen
timo mi daÎULJX�PLDQ�YLYRYRMRQ��UHQNRQWH�DO�9L
kaj klopodante plenumi mian taskon kiel Via
dis�LSOR�

20.10. Ho Sinjoro, sanktigu miajn vortojn
tiel, ke mia buÆR�DWHVWX�SUL�9L��0LD�ULODWR�NXQ
aliaj homoj estu direktata de Via spirito de
graco. Mia lango ne kaÎ]X�DNFLGHQWRQ��VHG
miaj vortoj estu balzamo por sopirantaj koroj.

21.10. Sa£D�'LR��VD£LJX�PLQ�NDM�PLDMQ
agojn, por ke ili gajnu la simpation de aliaj
homoj. Tio estu valora por mi, pli ol mia pro-
pra praveco kaj honoro. Nur Vin mi laÎGDV
kaj dankas.

22.10. Sankta Patro, miaj plej intimaj pensoj
apartenu al Vi. Mi ne kaÆX�LRQ�SRU�9L��+HOSX
min esti sincera. Mi amas Vin. Pri tio mi ne
povas silenti, sed pri tio mi devas komuniki al
aliaj.
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23.10. Eterna Dio, mi laÎGDV�9LQ��9LD�DPR
estas tiel vasta kiel la �ielo, £L��LUNDÎDV��LXMQ
homojn. Mi �LDP�spertu Vian kompatan �H�
eston.

24.10. Ho Sinjoro, kiam venas iom da ripozo
en la �LXWDJD�UDSLGD�YLYR��QL�GDQNH�DNFHSWX
tion. ¢L�HVWX�kiel kuracilo kaj kiel rigardo en
nian internon. ¢L�HVWX sanktigata en Vi kaj
beno por ni.

25.10. Patro de �LXM�LQIDQRM��EHQX�NDM�VXE�
tenu la gepatrojn, kiuj havas mense malsanan
infanon. Feli�DM�HVWDV�OD�PDOUL�DM�HQ�VSLULWR��DU�LOLD�HVWDV�OD�UHJQR�GH�OD��LHOR�

26.10. Ho amanta Dio, estu kun la homoj,
kiuj vivas flanke de la socia vivo. Pro nia mal-
atento ili ofte devoji£LV. Pardonu nin kaj kom-
patu ilin. AnkaÎ�SRU�LOL�HVWX�ORNR�HQ�QLDM�NRURM�
Ni neniam malestimu ilin, sed dedi�DQWH�LOLQ�DO
Vi, ni helpu, kie ni povas kaj kapablas.
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27.10. Sinjoro, ni scias, ke ni dankas �LRQ�DO
Via graco por ni. Ni �LDP�PHPRUX��NH�HVWDV
pro Via boneco, kiam ni bonfartas kaj kiam ni
povas fari niajn taskojn. Sed ankaÎ�NLDP�QL�QH
bonfartas, vi estas apude.

28.10. Ho Dio, mi dankas Vin pro la beno,
kiu eliras el bona muziko. ¢L�HILNDV�VDQLJH�NDM
pace. Donu al mi puran koron, por ke mi povu
kanti kaj muziki je Via honoro. Ke aliaj estu
edifaj per tio.

29.10. Eterna Dio, donacu al mi novan, viv-
antan esperon. Mi hodiaÎ�DWHQGX�JUDQGDMQ
okazontaµRMQ��NDM�PL�ILGX�MH�OD�SURPHVR�GH�9LD
graco. Mi �LH�ULPDUNX�OD�PLULQGDµRMQ�GH�9L�

30.10. Potenca Dio, benu nin per amo kaj
paco. Ni hodiaÎ�SOHQXPX�QLDQ�WDJODERURQ�NLHO
homoj, kiuj ÆXOGDV�UHVSRQGHFRQ�DO�VLDM�6LQMRUR
kaj Majstro. Ni ne laboru pro devigo, sed el
amo je nia Dia Amiko.
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31.10. Eterna Dio, pardonu al ni, ke ni
disigitaj servas Vin en diversaj eklezioj kaj
komunumoj. Reformu nin �LXMQ��IRUSUHQX�QLDMQ
amatajn tradiciojn kaj vivigu nin. Ni aÎVNXOWX�DO
la Vivanta Vorto. Tiu Vorto kunigu nin.

Novembro

1.11. Perfekta Dio, ni pensas kaj memoras
pri tiuj, kiuj laÎ�9LD�YROR�YLYLV�NDM�ODERULV��NDM�QL
admiras ilin. Ni dankas Vin pro ili kaj pro iliaj
bonfaroj, kiuj estis inspiritaj de Vi.

2.11. �LRSRYD�3DWUR��PXOWDM�DQWDÎLULV�QLQ�HQ
la �LHODQ�UHJQRQ��1L�GDQNDV�9LQ�SUR�LOLD�HWHUQD
feli�R��%HQX�NDM�NRQVROX�OD�SRVWUHVWLQWRMQ�
helpu ilin por finpretigi la nefinitan laboron de
siaj amatoj.

3.11. Amanta Dio, mi dankas Vin pro la kara
patrino, kiun mi posedis, pro ÆLD�LQIOXR�HQ�PLD
vivo, pro ÆLD�NUHGR��DPR�NDM�VLQGRQR�
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4.11. Granda Dio, instruu min esti mild-
anima. En prospero mi ne fari£X�DYDUD�NDM
dum seniluzii£R ne amara. Helpu min resti
afabla, grandanima kaj plenama, fidanta je Vi.

5.11. Mia Patro, mi dankas Vin pro �LR��NLRQ
Vi kreskigas sur la tero. Tio nutru la malsat-
ulojn. En la bonfartaj landoj oni ne prenu �LRQ
por si mem kaj kontraÎVWDUX�OD�RUGRQRMQ�SRU
detrui  superfluajn nutraµRMQ��VHG�RQL�GLVGRQX
tiujn al la bezonantoj.

6.11. Mia Dio, mi pre£DV�DO�9L�SRU�OD�IRUSHO�
itoj kaj la forlasitoj. Mia koro estu plena de
kompata amo, por ke mi ser�X�OD�SHUGLWRMQ�NDM
montru la vojon al Vi. Ili trovu Vin, eble per
mia ekzemplo. Vi regu mian vivsintenon.

7.11. Mia Patro, Vi forpelu el mi �LXQ�SHQV�
on, kiu £HQDV�OD�OLJRQ�NXQ�9L�NDM�PDOHEOLJDV�
ke mi amas Vin. Malfermu mian koron per kaj
por Via graco, por ke mi �LXQ tagon laÎGX�NDM
gloru Vin.
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8.11. Ho Sinjoro, mia Dio, kiun taskon Vi
havas por mi hodiaÎ"�.LRQ�9L�GH]LUDV�GH�PL"
Malfermu miajn okulojn, por ke mi ekvidu Vian
volon. Helpu min ne maluzi �L�WLXQ�WDJRQ��VHG
donu, ke £L�HVWX�HWHUQD�JDMQR�

9.11. Sankta Spirito, kreskigu mian internan
vivon. La dezerto en mi dol�H�IORUX��0LD�VHQ�
utila vivo fari£X�IUXNWRGRQD�HQ�.ULVWR�

10.11. Mia Patro, gardu min kontraÎ�OD�GDQ�£HURM�GH�OD�PRQGR�NDM�NRQWUDÎ�OD�SDVLR�GH
senbrida kolero, avareco, egoismo kaj sen-
ameco. AnstataÎX�WLRQ�SHU�9LD�DPR�NDM�VD£�
eco kaj paco.

11.11. Nobla Reganto de la mondo, ni pens-
as hodiaÎ�DO��LXM�UHJDQWRM��DO��LXM�ÆWDWRM��DO��LXM
popoloj, al �LXM�XQXRSXORM��1REOLJX�LOLQ�NDM�GRQX
al ili la sinceran sopiron al vera paco kaj inter-
kompreno.
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12.11. Estu, ho Patro, tie, kie nuntempe
estas tre malluma kaj tre malvarma. Oni ne
perdu la kura£RQ��VHG�9L�KHOSX�SRU�YDUPLJL
per amo kaj amikeco la korojn kaj por lumigi
la mallumajn lokojn.

13.11. �LHOD�3DWUR���LR�HVWDV�PDOIHUPLWD
antaÎ�9L��5LJDUGX�PLQ�HQ�NRPSDWR�NDM�SDU�
donu al mi �LXMQ�PLDMQ�PDOERQDMQ�IDURMQ��)DUX
min sincera, tiel ke mi konfesu miajn pekojn.
Mi malamu miajn pekojn.

14.11. Amanta Dio, forprenu de mi la mal-
kontenton, la plendemon, la malamon, la
malsinceron. Forprenu �LDQ�PDOERQRQ�NDM
helpu min disdoni la bonon de Vi.

15.11. Granda kaj amplena Dio, faru min
granda: granda en amo, en humileco, en
kompato, en fideleco, en justeco kaj en
vereco. Faru min en �LR�DOLD�PDOJUDQGD�
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16.11. Mia Sinjoro kaj Savanto, mi hodiaÎ
partoprenu al Via kuneco, al Via forto, al Via£RMR��DO�9LD�WUDQNYLOR�NDM�DO�9LD�SDFR�

17.11. Patro de �LXM�KRPRM��PL�QHQLDP�IRU�
gesu kion signifas Via granda Nomo. Kiam mi
nomas Vin Patro, tiam mi devas ami �LXMQ
Viajn infanojn. Ho, tro multe mankas al mi
amo por aliaj. Nur Via amo estas kompenso.
Mi transdonu Vian amon �ie, kie mia amo ne
sufi�as.

18.11. Eterna Dio, nia piedo iru sur la vojo
de Viaj ordonoj. Ili ja ne estas donitaj por mal-
permesi ion al ni, sed kiel kondukiloj. Via ir-
bastono estu nia apogilo.

19.11. Ho Patro, konsolu la malsanulojn kaj
tiujn, kiuj hodiaÎ mortos. Estu kun ili en la
valo de la morto kaj konduku ilin en la etern
an vivon. Restu kun la orfoj kaj la aliaj mal-£ojaj postrestantoj
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20.11. Eterna Dio, �iun tagon mi estu ligita
kun Vi. �Lo, kion mi sopiras, estu sanktigata
en Vi. La amo de Kristo plenigu �iujn miajn
pensojn.

21.11. Dio de �iu kompato, montru al mi la
ri�econ de Via amo. Liberigu min de �ia
egoismo. Estu loko en mia vivo por miaj
gefratoj. Multaj lacaj pilgrimantoj trovu �e mi
refreÆi£on kaj konsolon.

22.11. Patro de la komenco kaj de la fino,
tenu �iujn homojn en Via mano. Helpu, sub-
tenu, gardu kaj Æirmu precipe tiujn homojn, al
kiuj daÎUH�RND]DV�PDOMXVWHFR��,OL�WURYX�ULSR]RQ
kaj pacon �e Vi. Ni daÎUH�ODERUX�SRU�OD�ERQ�
farto de la homoj.

23.11. Patro, estas tiel mallume �irkaÎ mi.
Mi ne scias kion fari. Venu en mian vivon, por
ke mi kontraÎVWDUX�OD�WHQWRMQ��0L�QH�SOX�VHQWX
la solecon, �ar Vi apudestas.
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24.11. Graca Dio, lumigu min per Via sankta
Vorto. Mi komprenu, kion vi volas diri al mi.
Tion mi transdonu al ser�antoj, demandantoj
kaj konsolpetantoj, por ke ili feli�i£u.

25.11. Ho Patro, gardu la homojn, kiuj trov-
i£as sur la maro, en la aero, sub la terfaco.Åirmu ilin kontraÎ�Ætormo, ventego, fulmo-
tondro, malvarmego kaj terskuo. Ili sentu sin
sekuraj en Via mano.

26.11. Benu, ho kara Patro, tiujn, kiuj donas
siajn plej bonajn fortojn, ja e��sian vivon por la
proksimulo. Ili ja laboras por la plibonigo de la
mizeraj vivcirkonstancoj de multaj homoj.

27.11. Denove mi petas Vian helpon,
Sinjoro, dankante Vin samtempe pro Viaj
bonagoj. Estu kun tiuj, kiuj malsatas, soifas,
suferas, kiuj estas malliberaj aÎ�ULIX£LQWRM, kiuj
estas forgesitaj aÎ�PRUWSDIRWDM�DÎ mortantaj
pro malsato, kie ajn ili trovi£as.
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28.11. Mia Patro, mi aÎGX�9LDQ�YR�on, kiam
Vi parolas al mi. Mi £RMH�UHVSRQGX��MHQ��PL
estas, Sinjoro. Se Vi vokas min por plenumi
pezan devon, mi bonvole obeu. Helpu min
preni kaj porti mian krucon kaj sekvadi Vin.

29.11. Patro, kiu amas min; mi trinku el la
fonto de Via £ojo. Tiu £ojo trafluu min tiel,
ke aliaj partoprenos al la £ojo. Ke ili trovu
denove ekvilibron en la vivo kun ties £Rjoj
kaj mal£ojoj.

30.11. Mia Patro, mi dankas vin pro �iuj, kiuj
jam eniris en Vian ripozon. La firma espero je
mia �iela heredaµo prilumu mian teran labor-
on. Mi ne ripozu antaÎ�RO�PL�HVWDV�IDULQWD�PLDQ
plej grandan eblon por mia kunhomo, por ke
ankaÎ�WLX�HNNRQX�9LQ�NLHO�OD�6DYDQWRQ�GH�OD
mondo, en kiu estas eterna vivo.



Decembro                      87

1.12. La lasta monato de la jaro komenc-
i£as, ho Sinjoro; la monato de la memoroj, de
la festoj, sed ankaÎ de la mal£ojo pro mal-
plenaj lokoj en la familia rondo. Helpu nin por
travivi £in dece, danke, pla�e al Vi.

2.12. Ho Patro, donu al mi la emon por tute
dedi�L�PLQ�DO�PLD�SURNVLPXOR��VH�WLX�EH]RQDV
min. Amaj pensoj �LUNDÎX�OD�DOLDQ��NDM�PL�GLV�
donu amon, amikecon, trankvilecon kaj fidel-
econ. Provizu min.

3.12. Patro de �LX�ERQR��9L�HNLSLV�PLQ�SHU
multaj talentoj. Mi ne estu fiera, sed mi uzu
tiujn humile por la feli�R�GH�DOLDM��3HQHWUX�HQ�LXQ�KRPDQ�NRURQ��NH�RQL�X]X�VLDQ�WDOHQWRQ�
kiom ajn malgranda £L�HVWDV��9L�SRYDV�MD�X]L�LRQ�NDM��LXQ�

4.12. Amplena Sinjoro, kompatu Vian
kompatindan mondon. La homaro ne povas
vivi sen Vi. Rigardu ame tiujn, kiuj en aliaj
religioj trovas feli�RQ��9LD�JUDFR�HVWDV�MD�WLHO
granda.
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5.12. En multaj landoj, ho Sinjoro, estas ho-
diaÎ�IDPLOLD�IHVWR��7DPHQ�UHJX�OD�VLPSOD�DPR
kaj £RMR��NDM�QH�OD�VRSLUR�DO�OXNVDµRM��1L�QH
forgesu tiujn, kiuj vivas sen familio kaj sen
bonaj vivrimedoj.

6.12. Patro nia, �H�9L�HVWDV�OD�IRQWR�GH��LX
vivo. Kiam ni forgesas tion, tiam niaj vivoj far-
i£DV�VHQDNYDM�NDM�VHQYLYDM��1L��LDP�GHQRYH
iru al la fonto kaj trinku la akvon de la vivo.

7.12. Sankta Spirito, la bur£RQR�GH�PLD
kredo ne velki£X��VHG�HNIORUX�£LV�SOHQHFR��MH
Via gloro. Mi sciu, ke mi havas respondecon
por miaj gefratoj kaj gekonatoj, �DU�PL�HVWDV
ambasadoro de Vi.

8.12. Potenca Dio, ÆDQ£X�OD�NRURMQ�GH�OD
subpremantoj. Ni laboru sa£H��DNWLYH�NDM�DPH�
por ke la subprematoj ricevu liberecon kaj
justecon. Ni havu respekton kaj konsideru la
vivon de la alia pli valora ol nia propra.
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9.12. Patro nia, �H�9L�HVWDV�OD�IRQWR�GH��LX
vivo. Kiam ni forgesas tion, tiam niaj vivoj far-
i£DV�VHQDNYDM�NDM�VHQYLYDM��1L��LDP�GHQRYH
iru al la fonto kaj trinku la akvon de la vivo.

10.12. Patro de la amo, la plia£XORM�KHOSX�OD
gejunulojn, kiuj protestas kontraÎ�OD�PDOMXVW�
eco, ekzemple kiam popolo ekstermas alian
popolon per �LDM�ULPHGRM�

11.12. Ho, estu bonvena, Jesuo Kristo. Ni
tutkore bonvenigas Vin. Mia koro sopiras al
Via veno. Mi ne komprenas, kial Vi volas veni
en nian terure mizeran mondon. Sed Via
Patro diras, ke Vi volas savi nin.

12.12. Eterna Dio, helpu la novan generaci-
on vivi inter tiom da diversaj junuloj, kiuj ne
plu konas la kristanan vivostilon. Helpu junajn
geamantojn respekti unu la alian, por ke ili
trovos la plenan feli�RQ�HQ�OD�JHHG]L£R�



Decembro                      90

13.12. Ho Dio, ri�D�HQ�NRPSDWR��PL�SUH£DV
por la perditoj, por la vagantoj, por la rifu£LQWRM
kie ajn, por tiuj, kiuj ne estas akceptataj.
Pretigu multajn korojn por helpi ilin. Vi mem
konduku ilin al Via patra koro.

14.12. Baptu nin, ho Patro, per la sankta
spirito. Malplenigu nin, por ke £L�HNOR£X�HQ�QL�¢L�UHJX�QLDMQ�DJRMQ�NDM�QLDMQ�SHQVRMQ��QLDMQ
vortojn kaj laborojn.

15.12. Kara Kreinto, ni dankas Vin pro la
majstro Zamenhof, kiun Vi inspiris verki la
internacian lingvon. Per £L�QL�QXQ�HVWDV�OLJLWDM
en pre£RM��NLH�DMQ�QL�OR£DV��0LULQGD��JHQLD
eltrovaµR�£L�HVWDV��LQVSLUX�QLQ�GLVYDVWLJL�£LQ�

16.12. Ho Patro, Vi £RMDV��NLDP�9LD�LQIDQR
estas feli�D��¢LD�IHOL�R�HVWX�VLQFHUD�NDM�WUDQV�
donata al aliaj. Vi estu dankata kaj honorata
pro �L�WLX�WDJR�
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17.12. Ho amanta Dio, mi neniam hontu por
konfesi Vin antaÎ�DOLDM�KRPRM��DQNDÎ�VH�LOL
mokas pri Vi. Mi vivu kiel ekzemplo laÎ�9LD
Evangelio.

18.12.. Ho Sankta Spirito, Spirito de la kom-
pato, elverÆX�9LQ�VXSHU��LXMQ�KRPRMQ��/LEHULJX
ilin de timo kaj eraro kaj levu ilin al la vojo de
la lumo kaj de la vero.

19.12. Mia Patro, prenu min denove en Vian
kuneston. Gardu min kontraÎ�LQGLIHUHQWHFR�NDM
ekstera, surfaca aÎ�HNVWUHPD�UHOLJLHPR��3HU
Via venkanta forta amo mi restu firme kaj
intime ligita kun Vi.

20.12. Ri�D�'LR��3DWUR�GH�OD�PDOUL�XORM��NRP�
patu ilin. Montru al ni vojojn kaj rimedojn por
forpreni ilian malri�HFRQ��3DUGRQX�DO�QL��VH�QL�LDP�XQXH�SHQVDV�SUL�QL�PHP�NDM�QH�KRQHVWH
dividas �LXMQ�9LDMQ�WHUDMQ abundaµRMQ�
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21.12. Dio de �LX�JUDFR��9LD�spirito penetru
en la plej profundajn kaÆDQJXORMQ�GH�PLD
animo. Nenion mi proprigu al mi, sed mi trans-
donu mian individuecon al Vi. Akceptu £LQ�

22.12. Kara Patro de �LXM�KRPRM��NLDP�QL
estas okupataj sendi bondezirojn al geamikoj
en la tuta mondo, akompanu tiam la sendaµRMQ
kaj benu la ricevontojn. Ni pre£X�SRU�WLXM��DO
kiuj neniu pensas.

23.12. Jam alproksimi£DV�OD�.ULVWQDVNIHVWR�
Benu, ho Kreinto, �LXMQ�KRPRMQ��DQNDÎ�WLXMQ�
kiuj neniam aÎGLV�SUL�OD�QDVNL£R�GH�9LD�)LOR�
kaj tiujn, kiuj ne povas kredi, ke la Bebo en
la staltrogo estas Via Filo, naskita de la Virg-
ulino Maria, kiun Vi elektis kiel Lian Patrinon.
Dankon pro ÆLD�VLQGRQR�

24.12. Gloron al Vi en la supera alto! Kiam
ni estas kune en la Sankta Vespero, silentigu
tiam la bruon de la mondo, de la militoj, de la
densa trafiko kaj de niaj ribelantaj koroj. Paco,
amo kaj adoro venu anstataÎ�OD�EUXDGR�



Decembro                      93

25.12. HodiaÎ�QL�PHPRUDV��KR�3DWUR��NH�9LD
Filo naski£LV�SRU�QL�NDM�YHQLV�NLHO�LQIDQHWR�HQ
la mondon. Ni ne festu tiun feston romantike
aÎ�WUDGLFLH��VHG�QL�SHQVX�DO�9LD�YHUD�LQWHQFR�
Vi sendis Vian Filon por savi nin kaj ÆDQ£L
niajn korojn. Ni dankadas Vin!

26.12. Kompatu la bestojn, ho Kreinto, kiuj
devas suferi en �L�WLXM�WDJRM��SRU�NH�OD�KRPRM
man£X�GHOLNDWH��3DUGRQX�al ili tiun kutimon
kaj ÆDQ£X�£LQ�HQ�ERQRQ�NDM�SRU�OD�KRPRM��NDM
por la bestoj, �LXM�MD�HVWDV�NUHLWDµRM�GH�9L�

27.12. Patro de �LX�JUDFR��OD�OXPR�GH�OD
naski£R�GH�9LD�)LOR�OXPLJX�OD�KRPDURQ��1L
portu al Li nian incenson, mirhon kaj oron, tio
estas: nian koron, volon kaj amon.

28.12. Re£R�GH�OD�JORUR��PL�HNNRQX�9LQ��LH�
kie mi helpas miajn kunhomojn. Ke ili vidu Vin
per mi; mi ne £HQX�LOLQ��,UX�NXQ�QL��LXM�EDOGDÎ
trans la sojlon de la malnova al la nova jaro.
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29.12. Kara Jesuo, la kantoj honore je Via
naski£R�DQNRUDÎ�UHVRQDV�HQ�QL: Gloro al Dio
kaj paco sur la tero. Ke Vi donu la veran pac-
on en la mondo kaj en niaj koroj. En nia mal-
forteco ni volas helpi Vin por realigi tiun pacon
sur la tero. Faru nin sa£DM�NDM�EHQX�nian
laboron rilate tion.

30.12. Kara �LHOD�3DWUR��RIWH�HVWDV�PDOIDFLOH
pre£L��NROHNWL�NDM�NRQFHQWUL�QLDMQ�SHQVRMQ��2IWH
estas nur petado kaj demandado. Tamen ni
scias, ke Vi komprenas niajn stultajn demand-
ojn. Ni volas laÎGL�9LQ�NDM�GDQNL�9LQ�SUR�9LDM
grandaj faroj. Ni volas aparteni al Vi kaj dedi�L
nin kaj �LXMQ�DOLDMQ�KRPRMQ�DO�9L���DU�HQ�9LD
mano ni estas sekuraj kaj trankvilaj. Restu
eterne �H�QL��KR�DPDQWD�'LR�

31.12. Ho Eternulo, ni dankas Vin, �DU
ankaÎ�HQ�OD�ILQR�GH�OD�WHUD�MDUR�9L�HVWDV��H�QL�
Pardonu al ni �LRQ��NLR�HVWLV�PDOERQD��%HQX�LXMQ�NDM�EHQX��LRn, kio pla�LV�DO�9L��1L�GDQN�
adas Vin. Konsolu la solulojn.

Amen.
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Mi dankas vin, ke vi volas pre£i kun mi kaj tiel
esti unu en pensoj kaj spirito.

La pre£oj helpu vin trovi la personan kontak-
ton kun la Sinjoro de la mondo.

Fortigita per tiu kontakto, vi povu fari Lian
volon, disvastigi la interkomprenon, la krist-
anan amon, la ekumenan movadon, la uni-
versalan pacon, la justecon kaj la veron, la
homajn rajtojn, la toleremon en frata kom-
preno por alipensantoj kaj alikredantoj, labori
por la plibonigo de la vivocirkonstancoj de �iuj
homoj, kiuj nun ankoraÎ�YLYDV�PDOOLEHUDM��VHQ
rajtoj, sen man£aµo, sen lo£ejoj, sen amo kaj
egaleco, en teruraj diskriminacioj kaj militoj.

Mi invitas vin tutkore partopreni en �i tiu
pre£o-�eno �irkaÎ�OD�PRQGR��SRU�WLHO�HVWL�OLJLWDM
unu kun la alia kaj kune kun la Sinjoro, kiu
instruis al ni la plej perfektan pre£on.
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kiu estas en la �ielo,
sanktigata estu Via nomo,
venu Via regno,
fari£u Via volo,
kiel en la �ielo,
tiel ankaÎ�VXU�OD�WHUR�
Nian panon �iutagan
donu al ni hodiaÎ�
kaj pardonu al ni
niajn Æuldojn,
kiel ankaÎ�QL�SDUGRQDV
al niaj Æuldantoj.
Kaj ne konduku
nin en tenton,
sed liberigu nin
de la malbono,�ar Via estas la regno,
kaj la potenco,
kaj la gloro, eterne.

AMEN.

La graco de la Sinjoro Jesuo Kristo
kaj la amo de Dio

kaj la kuneco de la Sankta Spirito
ESTU KUN VI �,8-�



Biografieto de Jelly Koopmans-Schotanus,
Nederlando

Naski£LV�������������HQ�1LMHKDVNH��SURYLQFR�)ULVODQGR�
Edzini£LV������������HQ�+LOYHUVXP�DO�:LP�.RRSPDQV
                (nask.1918 Hilversum – mort. 2006 Oosterbeek)
Naskis     4 infanojn: Benata (1951), Donita (1954), Feli�D
                (1956) kaj Espero (1957)
Mortis 17-11-1998 en Arnhem (lo£DQWH�HQ�2RVWHUEHHN�
Lo£LV�HQ�1LMHKDVNH��+HHUHQYHHQ��/HHXZDUGHQ��+LOYHUVXP�
                Didam, Leiden, Rotterdam kaj Oosterbeek

Esperanti£LV
en Hilversum en 1947,
partoprenis Universalajn, KELI
kaj Ekumenajn Esperanto
Kongresojn ekde 1949. Aktivis
kiel solkantistino, predikantino,
prelegantino, organizantino de
Esperantaj tagoj kaj semajn-
finoj, gvidantino en Internaciaj
Infanaj Kongresetoj, k.t.p.

Profesia laboro

Diplomita apoteka helpantino
en Leeuwarden (1939-1941),
Sekretario de la Inspektoro por
la Popola Saneco en

Leeuwarden (1941-1946), profesia kantistino en koruso �H�OD
kristana radio-unui£R�HQ�+LOYHUVXP��������������GLSORPLWD
apoteka helpantino en Weesp (1948-1950), eklezia laborant-
ino en reformita komunumo en Leiden (1970-1976), Pastora
laborantino en prizorgejo/flegejo en Rotterdam (1991-1992).



31.7. Ho Patro en la �LHOR, mi kore
dankas Vin pro la granda beno, kiun donas
la internacia lingvo Esperanto al la
homaro. Tamen multaj homoj ne volas
lerni £LQ� SUR� QHNRPSUHQHEOD� DQWDÎMX£R�
Helpu nin disvastigi £LQ��SRU�NH��LDP�SOL�GD
homoj eklernu £LQ�NDM�VSHUWX�£LDQ�JUDQGDQ
valoron rilate la interkompreni£RQ� GH� �LXM
homoj, kie ajn ili lo£DV�

5.8. Mia Sinjoro, mi dankas Vin pro la
multaj benoj, kiujn mi ricevadas de Vi. Mi
dankas Vin pro la lingvo Esperanto, per
kiu mi spertadas tiom da bono, per kiu mi
ricevas tiom da geamikoj, kaj per kiu mi
havas pli intiman kontakton kun Vi.

1.9. Eterna Dio, la mondo fari£DV�SOL�NDM
pli malgranda. Ni povas rigardi trans la
limoj de la landoj. Sed la muroj de la
diversaj lingvoj staras ankoraÎ� LQWHU� QL�
Helpu nin forigi tiujn murojn per ama
konati£R� GH� XQX� internacia lingvo,
Esperanto, por ke �LX� NRPSUHQX� XQX
la alian.

15.12. Kara Kreinto, ni dankas Vin pro
la majstro Zamenhof, kiun Vi inspiris
verki la internacian lingvon. Per £L� QL� QXQ
estas ligitaj en pre£RM�� NLH� DMQ� QL� OR£DV�
Mirinda, genia eltrovaµR� £L� HVWDV�� LQVSLUX
nin disvastigi £LQ�

£R�GH�OD�OLEUHWR�



Kristana Esperantista Ligo Internacia
(KELI)

eldonis �i tiun libreton por subteni
EVIDENTE:

Evidente estas fondaµR��NLX�QRPL£DV�QDFLOLQJYH
Stichting Zienderogen
(FondaµR�9LGDQWDM�2NXORM�
Pli ol 40 jarojn de sia vivo Jacques Tuinder, NL,
dedi�LV�DO�OD�EDWDOR�NRQWUDÎ�QHQHFHVD��HYLWHEOD
blindeco en la mondo. Kiel kristano instigis lin
Jesuo, kiel esperantisto la okulisto Zamenhof. La
unua nomo de la agado estis

E3: Esperantistoj Esperigas Esperantojn.

Intertempe la plej granda parto de la esperigantoj
ne parolas Esperanton. Tamen en la nunaj nomoj

vi retrovas la tri E:

E-vid-E-nt-E
ZI-E-ND-E-ROG-E-N

Pli da informoj en DR 6/2007 aÎ�VXU�OD�WWW�HMR�GH
KELI:

http://www.chez.com/keli



Ricevintoj aÎ�OHJLQWRM�de la pre£libreto
povas donaci al:

Stichting Zienderogen / Evidente en
Heemskerk, NL

Postbank N.V., 6800 XP ARNHEM, NL,
konto-n-ro 10.20.100
IBAN: NL 69 PSTB 0001 0201 00
BIC:    PSTBNL21.

UEA-konto de Jacques Tuinder: jajt-s.

Adreso de Jacques Tuinder por sendi
monon en koverto:

Stichting Zienderogen / Evidente
Henegouwenlaan 35
NL-1966 RH Heemskerk


