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1.1. Mia Patro, renovigu HODNRPHQFRGH
la nova jaro LRQHQPL)DUXPDOQRYDMQ
devojn por mi novaj. Renovigu mian amon kaj
kredon, kaj donacu al mi la sopiron al nova
LHORNDMQRYDWHURNLHUHJDVMXVWHFR
2.1. Eterna Patro, mi petas Vian helpon pro
Via graco. Ne lasu nin sen ÆLUPRHQi tiu
mondo. Ni sentu, ke fajra muro irkaÎDVQLQ
En Via gardo mi estas sekura kaj konsolata.
3.1. Kompatema Patro, mi promenu en
sankta respekto antaÎ9LDYL]D£o. Mi sentu
LH9LDQHHVWRQ.DMPLHNNRQXHQLDMDIHURM
Vian providencan amon. Estu kun mi, kie ajn
mi iru, kaj benu miajn proksimulojn.
4.1. Mizerikorda Dio, helpu min en la batalo
kontraÎPLDMWHQWRMNDMGRQXNHODYHQNDQWD
standardo de mia Savanto flirtu super LX
batalkampo. Faru min bona sekvanto de
Kristo.
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5.1. Patro de LXYLYRGRQDFXDOPLDEXQGDQ
amon por LXNLXQPLUHQNRQWDV/LEHULJXPLQ
de LXÆDQFHOL£RLR en mi laÎGX9LDQVDQNW
an nomon. Donu al mi la fortojn de la eterna
vivo.
6.1. Savanto de la mondo, mi pre£DVSRU
LXMNLXMODERUDVSRUODGLVYDVWLJRGH9LD
regno. ElverÆX9LDQEHQRQVXSHULXMNLXM
atestas pri Vi inter malriXORMNDMSHUGLWRMLQWHU
potenculoj kaj simpluloj, en LWLXODQGRNDMVXU
la tuta tero.
7.1. Patro, grandigu mian koron kaj riLJX
mian amon, por ke mia vivo similu al ombroriDDUERNLHODFDMSURPHQDQWRMWURYDVULSR]RQ
kaj refreÆLJRQ
8.1. Mia Patro, mi pre£DVDO9LSRULXMIDPL
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. LHOD3DWURPLGDQNDV9LQSURLR. Mi
£RMHSURNVLPL£XDO9LNLHODOODYLYDQWDIRQWRHO
kiu mi povas HUSLLRQHQODQRPRGH.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£HUDSHNR+HOSX
min batali kontraÎ£L)RUWLJXPLQSHU9LD
graco.
11.1. Mia Patro, donu ke mi havu hodiaÎ
bonan influon je aliaj. Mi ne estu £HQRSRU
serDQWDKRPRVHGLXNLXQ9LPHWRVVXU
mian vojon, venu pli proksime al Vi.
12.1. Dio de la lumo, lumigu mian spiriton.
Pribrilu LXMQPDOOXPDMQDQJXORMQGHPLDNRUR
kaj faru min infano de la lumo, por ke mi povu
transdoni tion al aliaj. Mi malamu miajn malbonajn 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£DYRMRJYLGRVDO
sklaveco kaj malbonaj sopiroj donos eternan
DJUHQRQ+HOSXQLQLXMQHNNRQLODERQRQNDM
ami £LQ
14.1. LHOD3DWURGRQDFXDOPLODFHUWHFRQ
de Via apudesto. Mi tiel vivu antaÎ9LNYD]DÎ
mi vidus Vin antaÎPLDMRNXORM0LQHQLDP
dubu pri Via bonvolemo, kaj vastigu en mi la
konvinkon, ke kun Vi irkaÎDVPLQODIRUWRMGH
la eterna vivo.

15.1. Ho mia Patro, LRHVWDVHEODDOWLXNLX
kredas. Sinjoro, pligrandigu nian kredon. Ni
venku LXMQPDOIDFLODµRMQSHUWUDQNYLODILGR
Fortigu nin per Via forto por niaj vivotaskoj. La
montoj de malfacilaµRMIDUL£XHEHQDMYRMRM
16.1. Sankta Patro, vastigu mian koron, por
ke LXMJHIUDWRMNDMJHNRQDWRMWURYXORNRQHQ
£L/LEHULJXPLQGHODVNODYHFRGHODHJRLVPR
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17.1. Ho Kristo, mia Re£o, mi obeu Vin en
LRNLRQPLIDUDV'RQXNHLXSHQVRHVWXODÎ
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£LSRUWLXM
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 malamikojn kaj la malsimpatiajn homojn.
19.1. Potenca Dio, mi dankas Vin, ke Vi
vokis min al Via komuneco. Instruu al mi pre£L
senHVH/LEHULJXPLQHOODVNODYHFRGHWHUDM
pensoj, kiuj £HQDVPLQSHQVDGLDO9L'RQDFX
al mi la liberecon de LHOD£RMRSRUNHPL£RMH
servu la helpbezonajn homojn.
20.1. Mia Patro, mi pre£DVSRUWLXMNLXMQH
konas Vin, kaj ankaÎSRUWLXMNLXMQHNXUD£DV
akcepti Vian pardonon kaj gracon.
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21.1. Dio de la graco, mi levas mian animon 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 fortigu ankaÎPLDQNUHGRQ
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
rie super Via popolo. RefreÆigu la maltrankviligitojn. 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£DVDO9LSRULXM
kiuj havas malpacon kaj kiuj sentas tiel profunde sian malpotencon. Helpu ilin kredi, ke
Vi ne forlasos ilin. Montru al ili, kiom Kristo
faras por ili. Ili re£HYHQNXSUR/LNLXWLHO
amas ilin.
26.1. Mia Patro, veku en mi la spiriton de la
dankemo. Mi ne akceptu Vian gracon kvazaÎ
mi meritus £LQVHGPLODÎGXNDMJORUX9LQLXQ
tagon pro Via graco kaj kompato.
27.1. Granda Dio, mi pre£DVSRUPLDSDWUXMR
kaj por LXMUHJDQWRMHQODWXWDPRQGR,OL
honeste dividu tion, kion Vi abunde kreskigas
sur la tero. Ili aÎVNXOWXDO9LDYRR
28.1. Mia Patro, helpu min, ke mi komprenu
la celon de "mia" vivo sur la tero. Mi ne
misuzu "miajn" tagojn. XLOLQHDSDUWHQDVDO
Vi? Montru al mi la nemezureblan valoron de
la tempo. Mi tiel vivu, ke LXWDJRNDMLXKRUR
estu je honoro de Via glorata nomo.
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29.1. Mia Savanto, mi tamen enspiru aeron
de la eterneco tie LVXUODWHURNXQ£LDSXWU
eco. La fortiganta vento de la altaj montoj de
Dio venadu al mia ebenaµRNDMGRQDFDGXDO
mi novajn fortojn, por ke mi servu miajn geamikojn.
30.1. Kompatema Dio, mi bone komprenu
Vian humilecon, DU£LHVWDVODIRQWRGHOD
vera forto. Mi pruvu mian forton per helpo al
malfortaj geamikoj. Porti la ÆDU£RQGHPLDM
gefratoj estu honoro por mi.
31.1. Mia Patro, mi dankas Vin pro mia LX
taga pano. Donu ke mi man£X£LQNXQUH
spekto kaj danko. Nutru Viajn kreitaµRMQSHU
la pano de la vivo. Ni kresku en la graco kaj
en la sanktigado. Ni LDPSURPHQXPDODQWDÎ
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 transdonu 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 riaj havaµoj. En mia
nokto brilu Viaj steloj; kaj sendu Viajn an£elojn 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 dola, mia afableco 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
plaas al Vi. Liberigu nin de La egoismo kaj
levu nin al Via lumo.
7.2. Sankta Dipatro, mi akceptu mian heredaµon en Kristo Jesuo. Mi akiru la senfinajn
riecojn 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 malpura 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'RQXNH£i ne estu malfruktodona
tago. Mi komprenu tion, kion Vi volas instrui
al mi.
10.2. Kompatema Sinjoro, ne estu senenhava sono ke mi estas Via disiplo. Donu ke
aliaj rimarku tion. Faru min sincera, afabla,
kompatema kaj amanta. Sanktigu min, por
ke ili ekkonu, ke estas felio aparteni al Vi.
11.2. Mia Patro, kion Vi volas hodiaÎGLULDO
mi? Donu ke mi tion klare aÎGXNDMNRPSUHQX
Mi havu aÎVNXOWDQWDQRUHORQNDMDWHQWDQNRU
on. Mi Æatas ekkoni la Veron inter multa malvero. Mi agu laÎ9LD(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 ankaÎODNRUSHNDMPHQVH
malsanajn homojn.
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13.2. iela Patro, riigu min per la kono
de Via vero, por ke mi povu riigi aliajn.
iun tagon mi erpu novan forton el Via
Vorto. Gardu min kontraÎPDOLFDMSHQVRM
kiuj malvalorigas la vivon.
14.2. Mia Patro, mi dankas Vin pro iuj bonfaroj 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 kontraÎDMQVRSLURMQ'RQXNHQLQXU
malsatu kaj sopiru al Vi.
16.2. Potenca Dio, Via Vorto estu mia gvidanto. Mi volas obei £in, ankaÎVHWLRHVWDV
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 senese. 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 spiriton. Mi tuÆu per mildaj manoj la vundojn de
la mondo. Gardu min kontraÎPDOSLDVHYHUR
kaj malama ju£o.
19.2. Sankta Spirito, refreÆLgu mian memoron, por ke mi pensu al iuj Viaj bonfaroj kaj
tiam dankas Vin. Mi iru al suferanta homo kaj
helpas lin. Mi daÎUHOHYXPLDMQRNXORMQDOOD
montoj kaj esperu je Vi.
20.2. Mia Patro, Via sankta spirito estu hodiaÎe mi kaj laboru en mi. iun tagon mi
dediu 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 hodiaÎSURPHQX
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 felio.
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 pekojn, kiujn Vi estas pardoninta. Kaj mi pardonu
al tiuj, kiuj malbone agis kontraÎPL
26.2. iela Patro, Via graco restu sur mi. Mi
spertu hodiaÎ9LDQIRUWRQ/LEHULJXPLQGHOD
soleco de la egoismo. Mi amu miajn kunhomojn kaj restu kun ili en Via komuneco.
27.2. Ho Patro, Via kompato iras super iuj
laboroj de Viaj manoj. ¢i iru ankaÎVXSHUPL
Helpu min ekkoni la mirindan gracon, kiu subtenas mian vivon. Kaj mi komprenu, ke mi
vivas tagon post tago pro Via boneco.
28.2. Sankta Patro, ankaÎKRGLDÎ9LDOXPR
brilu en mia animo. La gloro de Via Evangelio
iam pligrandi£u por mi kaj donu ke mi estu
tutkore sindona al £LNutru 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, ankaÎPLNXQODERUXSRU
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 kunhomon 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 interligon de la homaro. Kunligu iliajn korojn, por
ke iuj komprenu unu la alian. Ni seru £ojon
en la komuna Savanto.
3.3. Mia Sinjoro, pardonu al mi ion, en kio
mi malsukcesis kaj benu tion, kio estis laÎ9LD
volo. Helpu min, ke mi restu fidela, kaj donu
ke mia fino estu pli bona ol mia komenco, por
ke ankaÎH mi estu lumo en la vespero.
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4.3. Mia Patro, kiam mi estas fari£onta maltrankvila kaj eksciti£ema, helpu min tiam por
resti en la ombro de Vi, la Plejaltulo. Trankviligu min en la tento.
5.3. Mia Sinjoro kaj Savanto, helpu min, ke
mi hodiaÎVHNYX9LQHOWXWDPLDNRUR0LQH
timu la krucon, sed mi portu £in, kiam Vi Æar£
os min per £i. Helpu min porti iomete la krucojn 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 kontraÎiu
sklava timo. Mia vivo ne detrui£u pro malkredo. irkaÎXPLQSRUNHODVRUWREDWRMNDM
zorgoj ne pereigu min.
9.3. Ho Sinjoro mia Dio, faru el ni branetojn
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 malfortecon per Via forto kaj fortigu min, por ke
mi plenumu Vian volon kun £ojo.
11.3. Mia Patro, direktu hodiaÎPLDQYLYRQ
Regu min en io. AnkaÎPLDMSHQVRMHVWXODÎ
Via volo, kaj mi komprenu Vian Vorton kaj
agu laÎ£i por la bonfarto de miaj kunhomoj.
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12.3. Ho Sinjoro mia Dio, donacu la certecon, 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
riecon 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 dolanima 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 hodiaÎNORSRGDVPDO
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 kontraÎVWDUDV9LQWDPHQ9LQREHXWLHONH
malkaraj vortoj ne malbeligu la plenan harmonion, sed io en mi laÎGX9LDQVDQNWDQ
nomon.
19.3. Eterna Dio, mia vintro fari£u printempo! Degelu ion, kio estas en mi malvarma, 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 kontraÎSOHQGRMNDMSORURM
Mi neniam fari£u infano de la nokto kaj de la
tristeco. Plenigu min kun amo kaj £ojo; kaj mi
petas, ke ankaÎDOLDMerpu el mia £oja certeco novan kura£on.
22.3. Ho, Re£o de la paco, finigu Vi la batalon inter la homoj. Forprenu iun malharmonion 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 makuladon 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 komencas, 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, aÎGXPLDQSUH£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 devojn 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 rompitajn pecojn de mia vivo. Kreu ion el ili, kio
estas bona laÎ9L3DUGRQXPLDQPDOILGHO
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 laÎGX9LQSUR
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 pensu hodiaÎDO9LDPRUWRVXUODNUXFR9LDVXIHUR
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 infanojn laÎ9LDYROR'RQXDOLOLIDQWD]LRQkaj
komprenemon por la juna generacio. Ili subtenu la bonajn agadojn de la gejunuloj.
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5.4. Kompatema Patro, mi petas pro la spirito de la humileco. Gardu min kontraÎQH
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
hodiaÎEHOHJD3DVNRWDJR
7.4. Ho Patro, la homoj en la bonfartaj landoj komprenu, ke ili devas doni el sia materia
rieco 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 kontraÎiu malvereco.
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9.4. Potenca Dio, Via Relevi£o ankaÎ
relevu min el miaj tagaj zorgoj kaj
maltrankvili£RM9LPDOIHUPLVODSRUGRQDO9LD
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 libereco kaj paco. Donu, ke ili povu ludi en £ojo,
irkaÎDWDMGHDPR
11.4. Eterna Dio, Vi, Dio de la Espero, faligu ion de Via lumo sur min kaj liberigu min
de la timo kaj dubo. Liberigu ankaÎWLXMQNLXM
dronas en drogoj kaj donu al ili novan vivon
sen timo.
12.4. Kara Patro en la ielo, benu la geedzojn, 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 ankaÎNXQWLXMKRPRMNLXMKDYDVQHQLXQ
sur LWLXPRQGR0LHVWXWLHONDUDSRULOLNLHO
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 pacalportantojn.
15.4. iela Patro, mi daÎUHVHQWXPLQLQIDQR
de Vi. Mi kondutu tiel, ke tiu konduto plau al
Vi kaj al miaj proksimuloj.
16.4. Eterna Dio, aÎGLJXKRGLDÎDOPL9LDQ
voon. Donu ke la kriado de la mondo ne
silentigu tiun ielan voon, kaj ke mi tamen
kuru por helpi la kriantojn. Mi ne nur aÎGX£in
en la silenta hejma ambro, sed ankaÎPH]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 felio kaj Via ordono mia
£ojo. Mi aÎVNXOWXDO9LDYRo.
19.4. Sankta Patro, mi fari£u infano de la
Espero. Mi ne estu mal£oja pro timo kaj malkredo. 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 eniras 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 hodiaÎUHQNRQWRVODWHQWRQ6DYXLOLQNDM
konduku ilin sur Vian vojon. Se ni povas helpi, 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, diskonigi al aliaj, ke vi estas tre proksima al ni.
Vi ne estas ia mistera, fora potenco, sed amanta 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. Konduku 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 malproksime Vian tronon de la lumo. Mia vivo
estu plena de respekto. Mi ankaÎUHVSHNWX
miajn proksimulojn kaj trovu ilin pli taÎJDMRO
mi mem.
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29.4. Sinjoro, mia Dio, la laboro de LWLX
tago komenci£DVGHQRYH'RQXNHPLQXU
havu purajn intencojn HLRNLRQPLHVWDV
faronta, kaj sanktigu miajn dezirojn per la
sento de Via HHVWR

30.4. Kompatema Patro, LWLXPRQDWRQH
fini£XVHQNHPLHVWXUHSDFLJLWDNXQ9L3DU
donu al mi LXQPDOREHHPRQNDMPDOYHUHFRQ
Mi komencu kun pura koro la novan monaton.
Majo
1.5. Ho Patro, kiu donacis al la homoj la
laboron, benu en LWLXWDJRGHODODERURLHV
laboron. LXIDUXVLDQODERURQHQ£RMRNDM
komprenu, ke labori estas beno por la homaro. Tamen ankaÎODVHQODERUXORMWURYXGH
nove kontentigan okupon, mi petas.
2.5. LHOD3DWURPLWXWNRUHGDQNDV9LQSUR
LXM9LDMERQDµRM9LNURQXDQNDÎi tiun tagon
per Via bono. Ni LDPULPDUNXWLRQ
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3.5. Sankta Dio, la beleco de la printempo
instigu min por tutkore laÎGL9LQOD.UHLQWRQ
Forprenu de mi la potencon de la vintro. Via
spirito forpelu la froston de mia koro, kaj la
£RMRGHOD6LQMRURHNOR£XHQPL
4.5. Mia Patro en la LHORPRQWUXDOPLOD
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 riHFRDODOLDM
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. LHOD3DWURGRQDFXDOPLODJUDFRQNH
pro mia vivo pligrandi£XODIUDWDDPRLQWHUOD
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 LRQNLRHVWDVPDOIDFLODNDMPDODJUDEOD
trankvile travivu. AnkaÎPLDMVHQLOX]LLJRMIDUL£X
beno por mi.
9.5. Mia Patro, helpu min hodiaÎGRQLDODOLDM
bonan kaj afablan influon. Mi helpu per trankvila kredo la timantojn kaj la senkura£XORMQ
Mia interna £RMR£RMLJXNDMIHOLLJX aliajn.
10.5. Mia Patro, donu ke la mal£RMDQWRMVHQ
tu, ke Vi ne forlasis ilin, sed ke Vi LDPH
estas kaj ame LUNDÎDVQLQX9LYRODVIRU
porti ilian mal£RMRQ"'DQNRQ
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11.5. Eterna Dio, Via beno estas mia feliR
kaj Via paco mia ripozo. Grace rigardu Viajn
kreitaµRMQ,OLRIWHSHQVDVWLHOVWUDQJHSUL9LNDM
donas al Vi la kulpon pro agoj, kiujn la homoj
mem faras.
12.5. HodiaÎHVWDVJUDYDWDJRSRUPL
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 LHODVHPR
£HUPXHQPLNDMODEXU£RQRMGHLRNLRHVWDV
bona kaj pura, ekfloru en plena beleco.
14.5. Patro de la lumo, mi dankas Vin pro
LXKRPRNLXDYHUWDVNDMDGPRQDVPLQSUR
LXNLXSHUYRUWRDÎYHUNR pligrandigas mian
konon pri Vi. Vi estu laÎGDWDSURLXULLJR
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15.5. Patro de LXJUDFRPLGDQNDV9LQSUR
la LXWDJDSDQR0LDNFHSWX£LQHO9LDPDQR
kaj ne kvazaÎPLKDYXVUDMWRQMH£L
16.5. Mia Patro, mi portas miajn ÆXOGRMQDQ
taÎ9LDYL]D£R'HWUXX£LDQSRWHQFRQVXSHU
mi kaj ekstermu LRQNLRQHHVWDVODÎ9LD
volo. Mi eklernu Vian volon per la Sankta
Biblio, per la vortoj kaj agoj de Jesuo Kristo.
17.5. Kara Dio, mi pre£DVKRGLDÎSRULXM
junaj kristanoj. Fortigu ilin en malfacilaj cirkonstancoj. Ili ne timi£XSURODSRWHQFRGH
la Deloganto. Iliaj internaj vivoj maturi£XHQ
la lumo de Via graco kaj amo.
18.5. Sankta Spirito, lo£XHQPL.RQGXNX
min en la veron. La ordonoj de Vi estu £RMR
por mi. Mi estu fidela disLSORGH-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 akcidentoj kaj pro la malsanecoj. Pardonu al ni niajn
ÆXOGRMQ
20.5. Kompatema Dio, movu la korojn kaj
pensojn kaj decidojn de la regantoj de LWLX
mondo, tiel, ke ili decidu por la bono de la
tuta homaro.
21.5. Graca Spirito, kompatu la patrinojn de
LWLXPRQGRWLXMQNLXMQHKDYDVQXWUDµRQSRU
siaj infanoj, kiuj ne havas energion por eduki
ilin kaj kiuj ne povas doni al siaj infanoj patron. Estu Vi ilia Patro. Helpu la virinojn, kiuj ne
povas kaj kura£DVKDYLLQIDQRQNDMWLDP
abortigas la komencitan frukton.
22.5. Savanto de la mondo, mi pre£DVSRU
LXMNLXMDWHVWDVSUL9LSRUWLXMNLXMSUHGLNDV
Vian Evangelion. Ili plenumu sian voki£RQ
kun £RMR/DPRQGRDNFHSWXLOLDQDWHVWRQ
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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.
¢LHILNDVMHPLDNRURNLHOPLOGDSULQWHPSD
pluveto, kiu estas tiel fruktodona. AnkaÎPLD
vivo estu simila.
25.5. En Via mano mi estas sekura kiel la
juna birdo en sia nesto. Mi same kiel £LIOXJX
portata de Vi. Tiam mi estos libera kiel birdo,
kie ajn mi iru.
26.5. Sankta Patro, mi dediDVDO9LODODERU
on de LWLXWDJR)RUSUHQXLXQPHPDPRQHO
£LSRUNHPLQHHVWXREVWDNORHQPLDWDJD
profesio por mia kunlaboranto.
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27.5. Mia Patro, mi hodiaÎDWHQGXJUDQGDMQ
aferojn. La vivo ne pelu min sencele, sed mi
atendu Vin, mian Sinjoron, kiun mi volas tutkore ami.
28.5. Patro, benu la seninfanajn geedzojn.
Ili trovu feliRMQXQXHQODDOLDNDMNXQHHQOD
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 antaÎ9L
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 promesinta al ni. Sed ni kredas, ke Vi ne volas
venigi Vian regnon sen ni, kiel helpantoj de
Vi en LWLXPRQGR
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31.5. Sankta Spirito, vi havas donacojn por
la junaj homoj en la mondo. Benu ilin. Donu al
ili pacon, £RMRQDPRQNDMHVSHURQ,OLQH
perdu la fidon en pli bonan mondon, al kiu ili
mem volas kontribui per justaj agoj.
Junio
1.6. Granda Dio, LWLXPRQDWRHVWXSRUPL
tempo de riDLQWHUQDNUHVNR0LODERUXHQ
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 £RMHKHOSXDOLDMQSHU9LD
forto.
3.6. Patro en la LHORPLQHIRUJHVXSUH£L
por aliaj, kiuj petis mian propre£RQ+HOSX
ilin kiam ili suferas, en doloroj, en korpaj kaj
mensaj malfortoj, en mal£RMRMWLPRMNDMPDO
kura£oj. Vi konas iliajn bezonojn.
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4.6. Sankta Spirito, sanktigu mian tutan vivon. Mia iutaga laboro estu pre£RNDMSXULJX
min per tiu pre£DGR0LVRLIXNDMPDOVDWXDO
Via justeco, tiel ke mi deziras £LQDQNDÎSRU
aliaj.
5.6. Sinjoro Jesuo, instruu al mi £XVWHSUH£L
Mia pre£DGRQHHVWXGH]LUOLVWRPLIRUJHVX
miajn proprajn pensojn kaj nur koncentri£XMH
Vi. Mi ankaÎQHIRUJHVXODKRPRMQSRUNLXM
neniu pre£DV
6.6. Feliigu, ho amanta Patro, la solecajn
homojn, tiujn, kiuj suferas, DULOLQHSRYDVWUR
vi vivkunulon. Komprenigu al ili, ke ili tamen
ne vane vivas, sed povas dedii sian vivon al
Via servo kaj al tiu de aliaj, tiel ke ili mem
feliL£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 feliRQ
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8.6. LHOD3DWURPLGDQNDV9LQNH9LDDPR
neniam HVDV+HOSXPLQNUHGLNH£LPLQ
portas kaj subtenas. ¢LGRQXDOPLODIRUWRMQ
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 hodiaÎSOHQXPX9LDQ
volon. Ni estu amindaj en niaj vortoj, por
ke ankaÎDOLDMSHULOLWURYX9LQ
11.6. Sankta Dipatro, mi neniam forgesu, ke
mi estas Via infano. Ho, LXM9LDMLQIDQRMHN
konu Vin kiel ilian Patron, kiu tiel amas ilin.
Sed Vi havas ankaÎDOLDMQLQIDQRMQNLXMQH
estas de "nia" stalo. Ni ankaÎDPXLOLQSOHQ
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 komprenu kaj subtenu ilin per agoj kaj pre£oj.
14.6. Graca Dio, estu kun la homoj, kiuj hodiaÎGHYDVPRUWLu pro akcidento kaÎ]HGH
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 malbonaj pensoj, sopiroj kaj agoj. Mi estu sincera 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. HodiaÎKR.UHLQWRODQDWXURHVWDVHQ
sia plej bela pleneco. AnkaÎPLNUHVNXDOWLX
pleneco spirita. Ho, donu ke ni respektu la
naturon kaj ne detruu £Ln.
22.6. Kara Sinjoro, mi pre£as hodiaÎSRU
tiuj, por kiuj neniu pre£as. Vi konas ilin,
kompatu ilin. Ili ekkonu Vin kaj trovu en Vi la
felion.
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 cirkonstancoj 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 antaÎ9LHQVDQNWDWLPR0L
vidu Vin en la spirito kaj genuu antaÎ9L
Plenigu min per kaj kun Via spirito.
25.6. Mia Patro, ne la mondo stampu sian
markon sur min, sed per Via graco mi laboradu por la renovigo de la mondaj reguloj kaj
strukturoj laÎ9LDLQWHQFR
26.6. Amanta Patro, ni dankas Vin, ke Vi tiel
belege kreis la teron. Ni laÎGDV9LQSURLR
kio anoncas Vian Majeston. Malfermu niajn
okulojn, por ke ni vidu Vian gloron kaj helpu
nin kontraÎVWDULLXMQPHWRGRMQNLXMGHWUXRV
£LQ
27.6. Mia Sinjoro, LWLXWDJRKDYXERQDQ
komencon kaj kontentigan finon. Riparu la
rompitajn fadenojn de la bonaj intencoj.
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28.6. Mia Patro, Via Spirito konduku min
LXQKRURQGHODWDJR¢LOXPLJXPLDMQSHQV
ojn, ekflamigu mian koron kaj instruu al mi
tion, kion mi devas pensi kaj paroli. Helpu
min ke mi ne DJUHQX9LDQ6SLULWRQSHUYRUW
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£DVSOLNDM
pli ©DRVDNDMHVWDVRIWHWUHPDOOXPD(VWXNXQ
ni en la mallumaj horoj de nia vivo. Tiuj horoj
ne estu niaj malamikoj, sed niaj amikoj, DU9L
apudestas. Formu nin per tiu doloro kaj perdo
kaj tempa DJUHQRSRU9LDHWHUQDSURVSHUR
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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 kunhomoj.
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 mizero. 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
seras Vian lumon. Helpu min, transdoni
tiun lumon al aliaj, por ke ankaÎLOLDMYLYRM
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 Æatokupojn. Ili ne misuzu sian liberan tempon.
Mi petas ke ili trovu felion en simplaj aferoj.
7.7. iela Patro, glorata estu Vi. Vi kreskigas 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.
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9.7. Patro de iu kompatemo, Via spirito
regu. La regantoj en la mondo aÎVNXOWXDO
Via voo. Ni helpu ilin aÎVNXOWLLX, al kiu Vi
donas potencon, klopodu fari tion, kio plaas
al Vi.
10.7. Ho Patro, ni laÎGX9LQSHUNDQWRMNDM
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 hodiaÎEH]RQXVOHUQLNLRQ
Vi hieraÎMDPDOPLLQVWUXLV
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 preparas sin por la ferioj. Konduku ilin dum la
voja£oj, gardu ilin kontraÎDNFLGHQWRMNDMEH
nu kaj refreÆigu ilin korpe kaj spirite.
14.7. Mia Dio, benu la preparantojn de kongresoj, de internaciaj renkonti£oj kaj ekumenaj kunvenoj. La prelegontoj parolu vortojn, kiuj
estas instigataj de Vi. La aÎVNXOWRQWRMHNNRQX
Vin.
15.7. Mia Patro, la fino de mia vivovojo estu
pli glora ol la komenco. Estu lumo en la vespero 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 riHFRQGH9LDJUDFRSRUNH
mi senHVHSRYXODÎGLNDMJORUL9LQ6DYXPLQ
de la malkontenteco.
18.7. Dio, eterna Lumo, lumigu ankaÎJUD
ce mian spiriton. Restu HPLNLDPIDUL£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 apartenas al unu granda familio. ¢LDMPHPEURM
fari£XSOLIHOLDMSURPLDYLYR1HQLXPDOKDYX
pro mia malfideleco konsolon kaj £RMRQ
neniu iru tra la vivo malriHDUPLQHSOHQ
umis mian devon. Helpu min helpi aliajn.
20.7. Eterna Dio, benu la kunvenojn de la
homoj, kiuj deziras esti disLSORMGH9L%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 LWLXYLYRÆDMQDVDO
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 daÎUHILGXMH9L
22.7. Patro nia, mi tute dediXPLQDOODDOLD
Donu al mi sa£HFRQNDMDPRQSRUWURYLOD
£XVWDMQYRUWRMQNLXMJDMQDVODVLPSDWLRQNDM
komprenon de la alia. Sen amo ja neniu povas 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 LXWDJDYLYRDOSOLDOWDVIHUR
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25.7. Ho nia Patro, ni LXMDÎGXKRGLDÎ9LDQ
voRQ LQWHU ODPXOWDM KRPRM PH]H HQ OD EUXR
de la trafiko, dum la voja£RGXPSUHOHJRMHQ
£RMRNDMGRORURHQODQDWXUR
26.7. Kompatema Patro, helpu min kredi, ke
mi, malfortulo, povas fari grandajn aferojn pro
Kristo.
Mi ne pereu en teraj bagatelaµRMsed Vi faru el
mi infanon, kiu daÎUHDWHQGDV9LQ0LLDPSOL
proksimi£u al la granda celo de mia vivo.
27.7. Mia Patro, mia danko LXQPDWHQRQ
estu nova. Mi LDPSOLULPDUNX9LDQJUDFRQ
por ke mia laÎGRNDQWRQHQLDPHVX
Ho, faru min kantanta infano de Vi.
28.7. Ho Patro, se mi hodiaÎGHYDVDGLDÎL
bonan amikon, donu ke revido iam sekvu.
Benu LXMQNLHQDMQ9LNRQGXNRVLOLQ%HQX
tiujn, kiuj postrestas. Ni restu apude en spirito.
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29.7. Ho Sinjoro, kompatu la XNRUSHX
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£DVSRULXM
kies vivo estas plena de seniluziigoj, kiuj neniam spertas la dolHFRQGHODWHUDERQIDUWR
Grace subtenu ilin kaj gardu ilin kontraÎ
amareco. La kuneco kun Vi estu por ili nemezurebla kaj riDNRPSHQVR
31.7. Ho Patro en la LHORPLNRUHGDQNDV
Vin pro la granda beno, kiun donas la internacia lingvo Esperanto al la homaro. Tamen
multaj homoj ne volas lerni £LQSURQHNRPSUH
nebla antaÎMX£R+HOSXQLQGLVYDVWLJL£LQSRU
ke LDPSOLGDKRPRMHNOHUQX£LQNDMVSHUWX
£LDQJUDQGDQYDORURQULODWHODLQWHUNRPSUHQ
i£on de LXMKRPRMNLHDMQLOLOR£DV
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1.8. Multaj homoj, ho Sinjoro, estas hodiaÎ
en movi£R%HQXWLXMQNLXMHHVWDVJUDQGDMQ
manifestadojn, XNRUSHXVSLULWH'RQXNHLOL
celu la plibonigon de la homaj rajtoj kaj rilatoj
kaj iliaj vivcirkonstancoj.
2.8. Kompatema Dio, plenigu min kun Via
humileco, £RMRNDMDPR0DOPROHFRNDMDPDU
eco restu malproksime de mi. Mia koro produktu fruktojn de Via spirito je honoro de Via
nomo.
3.8. Patro en la LHORHEOHKRGLDÎPXOWDM
samideanoj estas kune. Ili komprenu unu la
alian. Ili £RMXHQODNXQHVWDGR,OLKHMPHQSRUWX
tiun £RMRQNDMVHPX£LQHQDOLDMQNRURMQSRU
ke la rikolto estu abunda.
4.8. Mia Patro, mi £XXSURODEHOHFRGHOD
somero. Tiu beleco sopirigu min al la beleco
de sankta vivo. LaÎGDWDHVWX9LD1RPR
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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 geamikoj, kaj per kiu mi havas pli intiman kontakton kun Vi.
6.8. LHOD3DWURPLKRGLDÎIDUXLRQSRU9L
kiom ajn malgrandan. Mia laboro estu beno
por aliaj. LRNLRQPLGLUDVNDMIDUDVHVWX
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 hodiaÎXWLRHVWRVPDO
agrabla, XNRQYHQDXPLHPDVIDULWLRQ
aÎWXWHQH¢LQXUSODXDO9L
8.8. Patro nia, ofte mi ne komprenas Vin. Ni
streXODDWHQWRQSRUNHQLULPDUNX9ian intencon 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$OLDMSUR
fitu pro tiu maturi£R
10.8. Ho Dio, mi dankas Vin pro Viaj benoj.
Mia vivo portu fruktojn. Mi petas Vin, ke oni
eHQWHPSRMGHPDO£RMRNDMVHQLOX]LL£RSRYRV
rikolti tiujn fruktojn. Mi LDPKRQRUX9LQ
11.8. Ho Patro, rekonduku nin hejmen, se ni
estas for de £L1LQHQXUVRSLUXDOODWHUDKHM
mo, sed ankaÎDOODLHODKHMPRNLHQVi konduku nin post plenumo de nia vivotasko.
12.8. Ho granda Dio, Via kreitaµRSOHQLJDV
min kun amo kaj respekto. La naturo anoncas
Vian gloron. Mi elkore dankas Vin, ke mi povas £XL£LQ+HOSXQLQDJDGLNRQWUDÎODGHWUXR
de £L
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13.8. Mia Majstro, sanktigu miajn lipojn, por
ke LRNLRQPLGLURVHVWXGRODNDMVD£DNDM
refreÆLJRVPLDMQNXQKRPRMQ
14.8. Potenca Dio, mi dankas Vin, ke Vi volas donaci al mi Vian komunecon kaj kunecon. 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 H9L
Lacaj koroj trovu Vian pacon. Fortigu laclacajn kaj ÆDU£LWDMQSHU9LDIRUWRLXMDN
ceptu Viajn donacojn.
16.8. Mia tasko ÆDMQDVDOPLPDOYDORUDNDM
neinda, kara Patro. Mi tamen restu fidela, mi
serX9LDQKRQRURQNDMne la mian. Mi tiam
vidu, ke la plej malgranda tasko tamen apartenas al Vi.
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17.8. Kompatema Patro, mi volas hodiaÎ
pensi al LXMNLXMKDYDVPDO£RMRQ9LHVWXNXQ
Via konsolo HLOLSRUNHLOLULPDUNXODUHVDQ
igan forton de Via HHVWR+HOSXDQNDÎWLXMQ
kiuj perdis la kura£RQ,OLWDPHQWHQXODNUHGRQ
kaj fidon en Vi.
18.8. Sankta Dio, mi scias min LUNDÎDWDGH
multaj geamikoj, pro kiuj mi dankas Vin. Sed
multaj mem estas solecaj aÎSHUGLVDPDWDQ
proksimulon. Konsolu ilin, Vi, la granda Konsolanto de la mondo, de la vidvinoj kaj orfoj.
19.8. LHOD3DWURSDUGRQXNHPLVLOHQWLV
kiam mi devis paroli, ke mi malobeis, kiam mi
devis obei kaj ke mi ne aÎVNXOWLVDO9LNLDP9L
volis ion diri al mi.
20.8. Ho Dio, mi gloru Vin en LXPRPHQWR
de tiu LEHODWDJR/DIUXNWRMGHODERQRGHOD
justeco kaj de la vero kresku en mi, kaj aliaj
£RMu pro tio.
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21.8. Mia Dio, al LRYHQDVILQR+HOSXODLQ
fanojn, kiuj komencas denove la lernejan vivon. Helpu la geinstruistojn kaj la gepatrojn H
la edukado de la infanoj. Kaj Vi estu la Patro
por tiuj, kiuj neniam havis patron aÎNLXMSHUG
is lin.
22.8. Kara aÎVNXOWDQWD6LQMRURPLGDQNDV
Vin, ke mi rajtas diri LRQDO9LLRQNLRWLPLJ
as min, kio maltrankviligas min, kio obsedas
min. Vi ja aÎVNXOWDVDOLXNLXVLQFHUHWXUQDV
sin al Vi, kaj balzamon Vi µHWDVHQYXQGLWDMQ
korojn.
23.8. Mia Patro, mi dankas Vin, ke la
Mateno de la Eterneco proksimi£DV/DORQJD
nokto preterpasos. La mal£RMR HVRVNDMOD
larmoj, elverÆLWDMVXULWLXWHURHNEULORVNLHOOD
roso HODVXQOHYL£R
24.8. Ho Dio, mia koro proklamu per pura
sono Vian laÎGRQ)RULJXODILVRQRMQSUR
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 daÎUHILNVX
miajn okulojn sur Vin. Faru min bona lernanto
de Vi. Mi kresku en Via graco.
26.8. Ho mia Patro, donu ke mia kredo ne
ÆDQFHOL£XSURODNRQWDNWRMNXQDOLUHOLJLXORM0L
amu ilin kaj respektu ilin. Eble mi povas doni
ion de la riHFRGHPLDNUHGRHQ9LKXPLOH
sen fiero, tamen firma, sciante ke la savi£R
estas nur en Vi.
27.8. Kompatema Sinjoro, la fontanoj de la
homa kompato alportu LHUHIUHÆLJRQNDMNRQ
solon. Forprenu la senamecon, kiu staras kiel
muro inter la homoj. Via regno venu.
28.8. Mi volas laÎGL9LQSUR9LDMERQIDURM
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
LRQHO9LDPDQR'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 baldaÎfini£RV
la kutima vivo denove komenci£DV+HOSXQLQ
resti fidelaj por niaj geamikoj, por niaj taskoj,
por la multe farenda laboro, kiun ni sen Via
helpo ne povas plenumi. Estu kun la malsanuloj kaj subtenu ilin en iliaj doloroj kaj suferoj
kaj montru ankaÎDOLOLODFHORQSRUNLXLOLYLYDV
pro Via graco.
31.8. Kara kaj kompatema Patro, restu kun
la gastoj, kiuj plenigis mian hejmon en LWLX
feria tempo. Benu ilin, kaj des pli, kiam iliaj
vivcirkonstancoj estas ege malfacilaj. Via
apudesto tamen donos ÆLUPRQNDM£RMRQ
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1.9. Eterna Dio, la mondo fari£DVSOLNDMSOL
malgranda. Ni povas rigardi trans la limoj de
la landoj. Sed la muroj de la diversaj lingvoj
staras ankoraÎLQWHUQL+HOSXQLQIRULJLWLXMQ
murojn per ama konati£RGHXQXLQWHUQDFLD
lingvo, Esperanto, por ke LXNRPSUHQXXQX
la alian.

2.9. Ho Patro, helpu la homojn HODLXWDJD
laboro, kiu ajn £LHVWX1LODERUXNXQ£RMRQH
£HPDQWHQHSOHQGDQWHQXUSHQVDQWHNHLX
laboro estas necesa kaj tial ni ne malestimu
£LQ

3.9. Patro en la LHOR9LDOXPRNRQGXNXPLQ
tra LXPDOWUDQNYLORGHODYLYR0LYLGXPLDQ
vivtaskon en tiu lumo. Donu, ke £LEULOXVXU
min en la valoj kaj sur la montoj, en feliRNDM
male, en prospero kaj DJUHQR
4.9. Mia Patro, estu kun mi, kien ajn mi iras.
Kiam diversaj vojoj kuÆDVDQWDÎPLNDMNLDP
mi estas malcerta, kiun vojon mi devas elekti,
montru Vi tiam la £XVWDQYRMRQNDMKHOSXPLQ
promeni sur £L
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5.9. Mia Patro, liberigu mian koron de LD
amareco. Kiam mi eble komencis LWLXQWDJRQ
en malafabla sinteno, forpelu tiam tiun sintenon per la suno de Via amo.

6.9. Mia Patro, mi deziras pre£LKRGLDÎSRU
tiuj, kiujn mi facile forgesas. Mi pre£DVSRUWLXM
kiujn mi ne amas. Gardu ilin kontraÎPLDMSUR
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£DVGH
nove. Benu la LXWDJDQODERURQODNOXEDQ
laboron, la porpacan kaj la eklezian laboron.
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9.9. Kara Sinjoro, Vi promesis al la homoj
Vian pacon. Mi ankaÎHNNRQX£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 dolorojn, sed malpezigu iliajn ÆDU£RMQ
11.9. Patro de la granda kompato, mi neniam forgesu, ke mi estas infano de la graco.
Donu al mi respondecon por LXMKRPRMNLXMQ
mi renkontos sur mia vojo. AnkaÎLOLULPDUNX
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 ankaÎDPDV9LQNDMNRQDVVLDQYRNL£RQ
kaj celon. Sed mi egale amu aliajn, kiuj ne
konas Vin.
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13.9. Mia Patro, forprenu de mi LXMQHJR
ismajn pensojn kaj dezirojn. Faru mian koron
plena de amo kaj tiel lar£DNHLXMPLDMJH
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'RQXWUDQNYLOHFRQNDMUHVSRQGHFDQ
senton al la kondukistoj de rapidaj veturiloj kaj
donu, ke LXDWHQWXODDOLDQNDMUHVSHNWXXQX
la alian.
15.9. Mia Patro, donacu al mi la forton por
esti pacienca. Liberigu min de LDHNVFLWL£
emo. Gardu min kontraÎDNUDMPDODIDEODM
vortoj, memamo kaj senameco. Mi servu
aliajn, sen pensi al mi mem.
16.9. Eterna Dio, mi laÎGDV9LQ9LDMXVWHFR
estas firma kiel la montoj. Mi dankas Vin pro
Via fideleco. AnkaÎODPDOOXPDQXERHVWDV
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 rompitajn 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 infanoj, kiuj LUNDÎDVPLQ0LGDQNDV9LQSUROD
£RMRNLXQLOLalportas en la vivon. Mi dankas
Vin pro la sunbrilo, kiu per ili ofte falas en lacajn, DJUHQDMQNRURMQ0LDNRURDQNDÎUHVWX
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 LHOREHQXODNORSRGRMQGH
la homoj, kiuj aktive laboras por la paco. Ili
trovu la £XVWDMQPHWRGRMQHNRQRPLDMQNDM
sociajn, por ke naski£XGDÎUDSDFRLQWHUOD
homaro.
22.9. Sankta Patro, mi hodiaÎDWHQGX9LQ
Mi ekkonu, ke Vi venas al mi en mia £RMRNDM
en mia DJUHQRHQODVXQEULORNDMHQOD
mallumeco, dum la ripozo kaj dum mia laboro.
Bonvenon, Sinjoro!
23.9. Kompatema Dio, mi laÎGDV9LDQILGHO
econ, per kiu Vi senHVHDPDVPLQ3DUGRQX
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 homaro 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 aÎVNXOWXDOOD3ULQFRGHODSDFR
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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 dedio. 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 hodiaÎNDUD
amanta Dio. Ilia festo estu inda kaj je Via gloro. Ili ne forgesu danki Vin kiel la fonton de
LXIHVWR
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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. LHOD3DWURQLGDQNDGX9LQSURLXM
Viaj benoj. Dankon pro la bonaj novaµRMNDM
travivaµRM'DQNRQSURODJHDPLNRMNLXM
bezonas nin. Benu ilin, Dio.
Oktobro
1.10. Forta Dio, jam tri kvaronoj de la jaro
preterpasis. Mi esperas, ke mi ne vane travivis L tiun tempon. Nun mi rigardu al la tagoj,
kiuj venos kaj ne plu rigardu malantaÎen.
2.10. Eterna Dio, mi £RMXHQODKHOSRGH9L
kaj fidu en £LSRUNHPLDWXWDYLYRIDUL£X
unu granda laÎGDULR
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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. ¢LUHJXPLQHQLDMFLUNRQVWDQFRMNDM
situacioj. Kompatu la bestojn kaj donu, ke la
homoj pli amu kaj pli bone traktu ilin.
5.10. Plejpotenculo, laÎGDWDHVWX9LD1RPR
Mi dankas Vin pro la lumo de la eterneco, kiu
falas sur mia tera vivovojo. Mi £RMDVDUPL
ne nur ekzistas materie, sed ankaÎ9LD'LD
vivo estas en mi. Fajrero de £LHNIODPLJX
miajn gekonatojn.
6.10. Kara Sinjoro, mi neniam forgesu, ke Vi
vokis min. Sen Vi mi povas fari nenion. Mi
LDPSURNODPX9LQSHUPLDYLYVLQWHQR
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7.10. Ho Eternulo, faru min fidela en miaj
devoj. Plenigu min hodiaÎSHUNDMNXQOD
spirito de la amo; tiam mia jugo estos dolD
kaj mia ÆDU£RPDOSH]D.HLXMKRPRMYLGX
sian laboron en Via lumo.
8.10. Mia Patro, purigu denove mian koron
de LDPDOERQRSRUNHPLYLGX9LQ0LKHOSX
forigi la malbonaµRMQNLXMHVWDVHQPLPHP
en mia familio, en mia proksimeco kaj en la
fora komuneco.
9.10. HodiaÎPLHEOHNRPHQFLVPDOERQHKR
Sinjoro. Pardonu min kaj lasu min denove
komenci, nun kun Vi. Tiam la fino estos sanktigata en Vi.
10.10. Patro en la LHORPLODÎGDV9LDQ
Nomon. Vi estas tiel granda kaj potenca kaj
tamen tiel proksima al mi. Mi dankas Vin, ke
mi povas LRQGLULDO9LLRQNLRSUHPDVPLDQ
koron.
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11.10. Kara Jesuo Kristo, mi volonte sekvas
Vin. Tamen mi ofte forgesas tion, kio plaDVDO
Vi. Helpu min pli pensi al mia proksimulo ol al
mi mem.
12.10. Mia kara Sinjoro, mi estu LDPDIDEOD
Mi ofte vundas iun senpripense per akraj
vortoj aÎHSHUSULSHQVLWDMYRUWRMNDMVHQ
enhavaj vortoj. Mi pli kristane vivu.
13.10. Ho kompatema Dio, instruu al mi la
veran kompaton. Mi sentu la DJUHQRQNDM
la seniluziigon de miaj gefratoj, kaj mi trovu
la £XVWDMQYRUWRMQSRUOHYLLOLQDOOD£RMRNDM
espero kaj kredo, al la fido kaj kura£RNDM
amo.
14.10. Kura£LJD3DWURQXUHQ9LPLWURYDVOD
kura£RQYLYLVHQDUPLORMNDMVHQSHUIRUWR
Helpu min konvinki la homojn por forµHWLOD
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 LXMQNLXM
ne konas Vin. Ni ne £HQXLOLQSRUHNNRQL9LQ

16.10. Mia Patro, purigu miajn pensojn HOD
komenco de LWLXWDJR)RUSUHQXLRQNLR
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 malpotencan koron per Via plena potenco. Mi
venku en la batalo kontraÎLDPDOERQR
18.10. Patro de la amo, mi pre£DVSRULXM
kiuj ankoraÎVHUDVVLDQYRMRQHQODPDOOXPR
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 hodiaÎNHPL
vivas en la ombro de Via amo kaj graco. Sen
timo mi daÎULJXPLDQYLYRYRMRQUHQNRQWHDO9L
kaj klopodante plenumi mian taskon kiel Via
disLSOR
20.10. Ho Sinjoro, sanktigu miajn vortojn
tiel, ke mia buÆRDWHVWXSUL9L0LDULODWRNXQ
aliaj homoj estu direktata de Via spirito de
graco. Mia lango ne kaÎ]XDNFLGHQWRQVHG
miaj vortoj estu balzamo por sopirantaj koroj.
21.10. Sa£D'LRVD£LJXPLQNDMPLDMQ
agojn, por ke ili gajnu la simpation de aliaj
homoj. Tio estu valora por mi, pli ol mia propra praveco kaj honoro. Nur Vin mi laÎGDV
kaj dankas.
22.10. Sankta Patro, miaj plej intimaj pensoj
apartenu al Vi. Mi ne kaÆXLRQSRU9L+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 laÎGDV9LQ9LDDPR
estas tiel vasta kiel la ielo, £LLUNDÎDVLXMQ
homojn. Mi LDPspertu Vian kompatan H
eston.
24.10. Ho Sinjoro, kiam venas iom da ripozo
en la LXWDJDUDSLGDYLYRQLGDQNHDNFHSWX
tion. ¢LHVWXkiel kuracilo kaj kiel rigardo en
nian internon. ¢LHVWX sanktigata en Vi kaj
beno por ni.
25.10. Patro de LXMLQIDQRMEHQXNDMVXE
tenu la gepatrojn, kiuj havas mense malsanan
infanon. FeliDMHVWDVODPDOULDMHQVSLULWR
DULOLDHVWDVODUHJQRGHODLHOR
26.10. Ho amanta Dio, estu kun la homoj,
kiuj vivas flanke de la socia vivo. Pro nia malatento ili ofte devoji£LV. Pardonu nin kaj kompatu ilin. AnkaÎSRULOLHVWXORNRHQQLDMNRURM
Ni neniam malestimu ilin, sed dediDQWHLOLQDO
Vi, ni helpu, kie ni povas kaj kapablas.
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27.10. Sinjoro, ni scias, ke ni dankas LRQDO
Via graco por ni. Ni LDPPHPRUXNHHVWDV
pro Via boneco, kiam ni bonfartas kaj kiam ni
povas fari niajn taskojn. Sed ankaÎNLDPQLQH
bonfartas, vi estas apude.
28.10. Ho Dio, mi dankas Vin pro la beno,
kiu eliras el bona muziko. ¢LHILNDVVDQLJHNDM
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, vivantan esperon. Mi hodiaÎDWHQGXJUDQGDMQ
okazontaµRMQNDMPLILGXMHODSURPHVRGH9LD
graco. Mi LHULPDUNXODPLULQGDµRMQGH9L
30.10. Potenca Dio, benu nin per amo kaj
paco. Ni hodiaÎSOHQXPXQLDQWDJODERURQNLHO
homoj, kiuj ÆXOGDVUHVSRQGHFRQDOVLDM6LQMRUR
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 LXMQIRUSUHQXQLDMQ
amatajn tradiciojn kaj vivigu nin. Ni aÎVNXOWXDO
la Vivanta Vorto. Tiu Vorto kunigu nin.
Novembro
1.11. Perfekta Dio, ni pensas kaj memoras
pri tiuj, kiuj laÎ9LDYRORYLYLVNDMODERULVNDMQL
admiras ilin. Ni dankas Vin pro ili kaj pro iliaj
bonfaroj, kiuj estis inspiritaj de Vi.
2.11. LRSRYD3DWURPXOWDMDQWDÎLULVQLQHQ
la LHODQUHJQRQ1LGDQNDV9LQSURLOLDHWHUQD
feliR%HQXNDMNRQVROXODSRVWUHVWLQWRMQ
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 ÆLDLQIOXRHQPLD
vivo, pro ÆLDNUHGRDPRNDMVLQGRQR
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4.11. Granda Dio, instruu min esti mildanima. En prospero mi ne fari£XDYDUDNDM
dum seniluzii£R ne amara. Helpu min resti
afabla, grandanima kaj plenama, fidanta je Vi.
5.11. Mia Patro, mi dankas Vin pro LRNLRQ
Vi kreskigas sur la tero. Tio nutru la malsatulojn. En la bonfartaj landoj oni ne prenu LRQ
por si mem kaj kontraÎVWDUXODRUGRQRMQSRU
detrui superfluajn nutraµRMQVHGRQLGLVGRQX
tiujn al la bezonantoj.
6.11. Mia Dio, mi pre£DVDO9LSRUODIRUSHO
itoj kaj la forlasitoj. Mia koro estu plena de
kompata amo, por ke mi serXODSHUGLWRMQNDM
montru la vojon al Vi. Ili trovu Vin, eble per
mia ekzemplo. Vi regu mian vivsintenon.
7.11. Mia Patro, Vi forpelu el mi LXQSHQV
on, kiu £HQDVODOLJRQNXQ9LNDMPDOHEOLJDV
ke mi amas Vin. Malfermu mian koron per kaj
por Via graco, por ke mi LXQ tagon laÎGXNDM
gloru Vin.
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8.11. Ho Sinjoro, mia Dio, kiun taskon Vi
havas por mi hodiaÎ".LRQ9LGH]LUDVGHPL"
Malfermu miajn okulojn, por ke mi ekvidu Vian
volon. Helpu min ne maluzi LWLXQWDJRQVHG
donu, ke £LHVWXHWHUQDJDMQR
9.11. Sankta Spirito, kreskigu mian internan
vivon. La dezerto en mi dolHIORUX0LDVHQ
utila vivo fari£XIUXNWRGRQDHQ.ULVWR
10.11. Mia Patro, gardu min kontraÎODGDQ
£HURMGHODPRQGRNDMNRQWUDÎODSDVLRGH
senbrida kolero, avareco, egoismo kaj senameco. AnstataÎXWLRQSHU9LDDPRNDMVD£
eco kaj paco.
11.11. Nobla Reganto de la mondo, ni pensas hodiaÎDOLXMUHJDQWRMDOLXMÆWDWRMDOLXM
popoloj, al LXMXQXRSXORM1REOLJXLOLQNDMGRQX
al ili la sinceran sopiron al vera paco kaj interkompreno.
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12.11. Estu, ho Patro, tie, kie nuntempe
estas tre malluma kaj tre malvarma. Oni ne
perdu la kura£RQVHG9LKHOSXSRUYDUPLJL
per amo kaj amikeco la korojn kaj por lumigi
la mallumajn lokojn.
13.11. LHOD3DWURLRHVWDVPDOIHUPLWD
antaÎ9L5LJDUGXPLQHQNRPSDWRNDMSDU
donu al mi LXMQPLDMQPDOERQDMQIDURMQ)DUX
min sincera, tiel ke mi konfesu miajn pekojn.
Mi malamu miajn pekojn.
14.11. Amanta Dio, forprenu de mi la malkontenton, la plendemon, la malamon, la
malsinceron. Forprenu LDQPDOERQRQNDM
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 LRDOLDPDOJUDQGD
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16.11. Mia Sinjoro kaj Savanto, mi hodiaÎ
partoprenu al Via kuneco, al Via forto, al Via
£RMRDO9LDWUDQNYLORNDMDO9LDSDFR

17.11. Patro de LXMKRPRMPLQHQLDPIRU
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
sufias.
18.11. Eterna Dio, nia piedo iru sur la vojo
de Viaj ordonoj. Ili ja ne estas donitaj por malpermesi ion al ni, sed kiel kondukiloj. Via irbastono 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

Novembro

84

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
riecon 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, subtenu, gardu kaj Æirmu precipe tiujn homojn, al
kiuj daÎUHRND]DVPDOMXVWHFR,OLWURYXULSR]RQ
kaj pacon e Vi. Ni daÎUHODERUXSRUODERQ
farto de la homoj.
23.11. Patro, estas tiel mallume irkaÎ mi.
Mi ne scias kion fari. Venu en mian vivon, por
ke mi kontraÎVWDUXODWHQWRMQ0LQHSOXVHQWX
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 serantoj, demandantoj
kaj konsolpetantoj, por ke ili felii£u.
25.11. Ho Patro, gardu la homojn, kiuj trovi£as sur la maro, en la aero, sub la terfaco.
Åirmu ilin kontraÎÆtormo, ventego, fulmotondro, malvarmego kaj terskuo. Ili sentu sin
sekuraj en Via mano.
26.11. Benu, ho kara Patro, tiujn, kiuj donas
siajn plej bonajn fortojn, ja esian 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 aÎULIX£LQWRM, kiuj
estas forgesitaj aÎPRUWSDIRWDMDÎ mortantaj
pro malsato, kie ajn ili trovi£as.
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28.11. Mia Patro, mi aÎGX9LDQYRon, kiam
Vi parolas al mi. Mi £RMHUHVSRQGXMHQPL
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 laboron. Mi ne ripozu antaÎROPLHVWDVIDULQWDPLDQ
plej grandan eblon por mia kunhomo, por ke
ankaÎWLXHNNRQX9LQNLHOOD6DYDQWRQGHOD
mondo, en kiu estas eterna vivo.
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1.12. La lasta monato de la jaro komenci£as, ho Sinjoro; la monato de la memoroj, de
la festoj, sed ankaÎ de la mal£ojo pro malplenaj lokoj en la familia rondo. Helpu nin por
travivi £in dece, danke, plae al Vi.
2.12. Ho Patro, donu al mi la emon por tute
dediLPLQDOPLDSURNVLPXORVHWLXEH]RQDV
min. Amaj pensoj LUNDÎXODDOLDQNDMPLGLV
donu amon, amikecon, trankvilecon kaj fidelecon. Provizu min.
3.12. Patro de LXERQR9LHNLSLVPLQSHU
multaj talentoj. Mi ne estu fiera, sed mi uzu
tiujn humile por la feliRGHDOLDM3HQHWUXHQ
LXQKRPDQNRURQNHRQLX]XVLDQWDOHQWRQ
kiom ajn malgranda £LHVWDV9LSRYDVMDX]L
LRQNDMLXQ
4.12. Amplena Sinjoro, kompatu Vian
kompatindan mondon. La homaro ne povas
vivi sen Vi. Rigardu ame tiujn, kiuj en aliaj
religioj trovas feliRQ9LDJUDFRHVWDVMDWLHO
granda.
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5.12. En multaj landoj, ho Sinjoro, estas hodiaÎIDPLOLDIHVWR7DPHQUHJXODVLPSODDPR
kaj £RMRNDMQHODVRSLURDOOXNVDµRM1LQH
forgesu tiujn, kiuj vivas sen familio kaj sen
bonaj vivrimedoj.
6.12. Patro nia, H9LHVWDVODIRQWRGHLX
vivo. Kiam ni forgesas tion, tiam niaj vivoj fari£DVVHQDNYDMNDMVHQYLYDM1LLDPGHQRYH
iru al la fonto kaj trinku la akvon de la vivo.
7.12. Sankta Spirito, la bur£RQRGHPLD
kredo ne velki£XVHGHNIORUX£LVSOHQHFRMH
Via gloro. Mi sciu, ke mi havas respondecon
por miaj gefratoj kaj gekonatoj, DUPLHVWDV
ambasadoro de Vi.
8.12. Potenca Dio, ÆDQ£XODNRURMQGHOD
subpremantoj. Ni laboru sa£HDNWLYHNDMDPH
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, H9LHVWDVODIRQWRGHLX
vivo. Kiam ni forgesas tion, tiam niaj vivoj fari£DVVHQDNYDMNDMVHQYLYDM1LLDPGHQRYH
iru al la fonto kaj trinku la akvon de la vivo.
10.12. Patro de la amo, la plia£XORMKHOSXOD
gejunulojn, kiuj protestas kontraÎODPDOMXVW
eco, ekzemple kiam popolo ekstermas alian
popolon per LDMULPHGRM
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 generacion 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 feliRQHQODJHHG]L£R
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13.12. Ho Dio, riDHQNRPSDWRPLSUH£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 £LHNOR£XHQQL
¢LUHJXQLDMQDJRMQNDMQLDMQSHQVRMQQLDMQ
vortojn kaj laborojn.
15.12. Kara Kreinto, ni dankas Vin pro la
majstro Zamenhof, kiun Vi inspiris verki la
internacian lingvon. Per £LQLQXQHVWDVOLJLWDM
en pre£RMNLHDMQQLOR£DV0LULQGDJHQLD
eltrovaµR£LHVWDVLQVSLUXQLQGLVYDVWLJL£LQ
16.12. Ho Patro, Vi £RMDVNLDP9LDLQIDQR
estas feliD¢LDIHOLRHVWXVLQFHUDNDMWUDQV
donata al aliaj. Vi estu dankata kaj honorata
pro LWLXWDJR
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17.12. Ho amanta Dio, mi neniam hontu por
konfesi Vin antaÎDOLDMKRPRMDQNDÎVHLOL
mokas pri Vi. Mi vivu kiel ekzemplo laÎ9LD
Evangelio.
18.12.. Ho Sankta Spirito, Spirito de la kompato, elverÆX9LQVXSHULXMQKRPRMQ/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 kontraÎLQGLIHUHQWHFRNDM
ekstera, surfaca aÎHNVWUHPDUHOLJLHPR3HU
Via venkanta forta amo mi restu firme kaj
intime ligita kun Vi.
20.12. RiD'LR3DWURGHODPDOULXORMNRP
patu ilin. Montru al ni vojojn kaj rimedojn por
forpreni ilian malriHFRQ3DUGRQXDOQLVHQL
LDPXQXHSHQVDVSULQLPHPNDMQHKRQHVWH
dividas LXMQ9LDMQWHUDMQ abundaµRMQ
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21.12. Dio de LXJUDFR9LDspirito penetru
en la plej profundajn kaÆDQJXORMQGHPLD
animo. Nenion mi proprigu al mi, sed mi transdonu mian individuecon al Vi. Akceptu £LQ

22.12. Kara Patro de LXMKRPRMNLDPQL
estas okupataj sendi bondezirojn al geamikoj
en la tuta mondo, akompanu tiam la sendaµRMQ
kaj benu la ricevontojn. Ni pre£XSRUWLXMDO
kiuj neniu pensas.
23.12. Jam alproksimi£DVOD.ULVWQDVNIHVWR
Benu, ho Kreinto, LXMQKRPRMQDQNDÎWLXMQ
kiuj neniam aÎGLVSULODQDVNL£RGH9LD)LOR
kaj tiujn, kiuj ne povas kredi, ke la Bebo en
la staltrogo estas Via Filo, naskita de la Virgulino Maria, kiun Vi elektis kiel Lian Patrinon.
Dankon pro ÆLDVLQGRQR
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 anstataÎODEUXDGR
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25.12. HodiaÎQLPHPRUDVKR3DWURNH9LD
Filo naski£LVSRUQLNDMYHQLVNLHOLQIDQHWRHQ
la mondon. Ni ne festu tiun feston romantike
aÎWUDGLFLHVHGQLSHQVXDO9LDYHUDLQWHQFR
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 LWLXMWDJRMSRUNHODKRPRM
man£XGHOLNDWH3DUGRQXal ili tiun kutimon
kaj ÆDQ£X£LQHQERQRQNDMSRUODKRPRMNDM
por la bestoj, LXMMDHVWDVNUHLWDµRMGH9L

27.12. Patro de LXJUDFRODOXPRGHOD
naski£RGH9LD)LOROXPLJXODKRPDURQ1L
portu al Li nian incenson, mirhon kaj oron, tio
estas: nian koron, volon kaj amon.
28.12. Re£RGHODJORURPLHNNRQX9LQLH
kie mi helpas miajn kunhomojn. Ke ili vidu Vin
per mi; mi ne £HQXLOLQ,UXNXQQLLXMEDOGDÎ
trans la sojlon de la malnova al la nova jaro.
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29.12. Kara Jesuo, la kantoj honore je Via
naski£RDQNRUDÎUHVRQDVHQQL: Gloro al Dio
kaj paco sur la tero. Ke Vi donu la veran pacon en la mondo kaj en niaj koroj. En nia malforteco ni volas helpi Vin por realigi tiun pacon
sur la tero. Faru nin sa£DMNDMEHQXnian
laboron rilate tion.
30.12. Kara LHOD3DWURRIWHHVWDVPDOIDFLOH
pre£LNROHNWLNDMNRQFHQWULQLDMQSHQVRMQ2IWH
estas nur petado kaj demandado. Tamen ni
scias, ke Vi komprenas niajn stultajn demandojn. Ni volas laÎGL9LQNDMGDQNL9LQSUR9LDM
grandaj faroj. Ni volas aparteni al Vi kaj dediL
nin kaj LXMQDOLDMQKRPRMQDO9LDUHQ9LD
mano ni estas sekuraj kaj trankvilaj. Restu
eterne HQLKRDPDQWD'LR
31.12. Ho Eternulo, ni dankas Vin, DU
ankaÎHQODILQRGHODWHUDMDUR9LHVWDVHQL
Pardonu al ni LRQNLRHVWLVPDOERQD%HQX
LXMQNDMEHQXLRn, kio plaLVDO9L1LGDQN
adas Vin. Konsolu la solulojn.
Amen.

Karaj gelegantoj,
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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 kontakton kun la Sinjoro de la mondo.
Fortigita per tiu kontakto, vi povu fari Lian
volon, disvastigi la interkomprenon, la kristanan amon, la ekumenan movadon, la universalan pacon, la justecon kaj la veron, la
homajn rajtojn, la toleremon en frata kompreno 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 irkaÎODPRQGRSRUWLHOHVWLOLJLWDM
unu kun la alia kaj kune kun la Sinjoro, kiu
instruis al ni la plej perfektan pre£on.

PATRO NIA,
kiu estas en la ielo,
sanktigata estu Via nomo,
venu Via regno,
fari£u Via volo,
kiel en la ielo,
tiel ankaÎVXUODWHUR
Nian panon iutagan
donu al ni hodiaÎ
kaj pardonu al ni
niajn Æuldojn,
kiel ankaÎQLSDUGRQDV
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-
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Biografieto de Jelly Koopmans-Schotanus,
Nederlando
Naski£LVHQ1LMHKDVNH SURYLQFR)ULVODQGR
Edzini£LVHQ+LOYHUVXPDO:LP.RRSPDQV
(nask.1918 Hilversum – mort. 2006 Oosterbeek)
Naskis 4 infanojn: Benata (1951), Donita (1954), FeliD
(1956) kaj Espero (1957)
Mortis 17-11-1998 en Arnhem (lo£DQWHHQ2RVWHUEHHN
Lo£LVHQ1LMHKDVNH+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 semajnfinoj, 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 HOD
kristana radio-unui£RHQ+LOYHUVXP  GLSORPLWD
apoteka helpantino en Weesp (1948-1950), eklezia laborantino 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 £LQSRUNHLDPSOLGD
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£DVSOLNDM
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

£RGHODOLEUHWR

Kristana Esperantista Ligo Internacia
(KELI)
eldonis i tiun libreton por subteni
EVIDENTE:
Evidente estas fondaµRNLXQRPL£DVQDFLOLQJYH
Stichting Zienderogen
(FondaµR9LGDQWDM2NXORM

Pli ol 40 jarojn de sia vivo Jacques Tuinder, NL,
dediLVDOODEDWDORNRQWUDÎQHQHFHVDHYLWHEOD
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 aÎVXUODWWWHMRGH
KELI:

http://www.chez.com/keli

Ricevintoj aÎOHJLQWRMde 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

