
   D o   v ů l e   T v é  
Nové žalmy o Boží slitování, o Boží usmíření, o Boží pomoc

Úvodem

Tyto žalmové modlitby jsou především výrazem hluboké kajícnosti, neboť modlící se člověk sestupuje v duchu až do
hlubiny života lidí na Zemi. Osvícenýma očima se dívá na všechno, co bylo a je v lidském životě dosud těžkou, nepřekonatelnou
překážkou usmíření padlého lidstva s Bohem, co způsobuje neklidný, zmatený život, plný bolestí těla i duše, a co prodlužuje
muka a utrpení člověka.

Modlící se duchovně uvědomělý člověk se dívá na hříšnosti lidí a hrozí se jich, neboť zná Boží zákony, zná jejich přísný i
nesmlouvavý řád a počíná se obracet ve své lítosti i zahanbení nad padlým lidstvem k Tomu, jenž byl již tolikrát znevažován a
pohrdán, tolikrát neposlouchán, odbýván a zahrnován výtkami od nevědomých lidí. Obrací se k Tomu, který již dlouhý čas čeká
na to, že se na Zemi najdou lidé, kteří Jej uznají, ale nejen uznají, nýbrž i správně a dobře pochopí Jeho záměry a plány s
člověkem, i celou tu složitou skladbu lidského života, a začnou místo věroučných půtek se starat o hodnotnější, duchovně čistší,
jemnější a lepší život křesťanů i všech lidí.

Takto modlící  člověk se obrací k Bohu, neboť ví, že se lidstvo proti Bohu provinilo a čím dál víc proviňuje, že se rozšiřuje
propast mezi Božím a lidským, že se čím dál víc trhá pouto, jež víže člověka s Bohem jako s jeho Otcem - Stvořitelem, že již
nastala nebezpečná situace, která by mohla vyvrcholit tím, že by se lidstvo dopustilo dalších zločinů, dalších porušení Zákona, a
tak se ocitlo v náruči démonických sil, které by pak dokonaly roztržku mezi Bohem a člověkem tak, že na dlouhý čas by šel
člověk ruku v ruce s božími nepřáteli a stal se sám jejich spolupracovníkem.

Není to však jen kajícnost a lítost nad člověkem, co se vine těmito modlitbami jako stříbrná nit. Je to také pevná víra v
Boha jako jediného svrchovaného Pána nad člověkem, je to pevná důvěra, že On jediný je to, jenž může účinně zasáhnout do
lidského života a změnit jej k nepoznání vlivem neviditelných sil, které se nazývají milosti, že On jediný má prostředky, které
mohou obrátit lidský život směrem k trvalému dobru.

A tato pevná víra s nadějí se stávají mluvčími modlícího se srdce, které se celou svou silou upíná k Bohu. Z takového
srdce tryskají slova, jež jsou nejen úpěnlivou prosbou, ale také pokorným vyznáním všeho nedobrého, nedokonalého, špatného
a zlého, co vyšlo z lidí jako myšlenky, city, slova i činy během jejich putování zemskými cestami, zemskými osudy. Tryskají i
slova, která vyprošují Boží slitování, usmíření i Boží pomoc, nejpotřebnější to věci v životě provinilých lidí, bez nichž hyne duše,
bez nichž není možno jít dál po cestě svých dalších osudů, dalšího duchovního vývoje.

Současně je vyzdvihována Boží všemohoucnost a dobré Boží úmysly s člověkem od počátku jeho života a Bohu do
rukou je dáván celý svět, osudy jedinců, národů, osudy celé Země, neboť Bohu všechen svět náleží a On je jeho nejvyšším
Pánem i Soudcem.

Dále je třeba zdůraznit, že jsou to modlitby velmi významné a velmi, velmi potřebné. Jíž dávno měly zaznít z úst věřících,
již dávno se měly ozývat modlitby a prosby o to, aby Bůh vzal na milost hříšné, pobloudilé syny, kteří tak zapadli do náruče zla,
že nemají již vlastních sil, aby se z ní vymanili, a jsou odkázáni jen na milosrdenství Boží, na oběť Kristovu a posléze i na
přímluvy těch duchovně vyspělejších lidí, jimž je odhalena celá duchovní i mravní bída lidstva, celý jeho neutěšený stav, a kteří
duchovními prostředky obětavě pracují na jeho zlepšení.

K této naléhavé potřebě nebylo doposud plně přihlédnuto duchovními vůdci a učiteli pro stálé věroučné hádky, pro
nesvornost křesťanů, pro jejich povrchní duchovní znalosti, pro jejich chabou péči a starost o rychlejší duchovní rozvoj člověka i
pro vlažné zbožnosti, které byly pouze na rtech a nikoli v srdcích, jak je nutno a jak je požadováno, mají-li veškeré modlitby i
přímluvy mít ohlas v Božím světě, mají-li být Bohem přijaty. 

Právě pro tento neutěšený stav lidstva, věřícího v Boha, nebyly dosud z povolaných duchovních míst také dány podněty
k tomu, aby se ozvaly přímluvné i prosebné hlasy, hlasy modliteb za vyprošení Božích darů: za Boží smíření a odpuštění nejen
pro jednotlivce, ale také za potřeby celé veliké lidské rodiny.

Miluje-li člověk svého bratra doopravdy, pak nikdy nemůže být sám spokojen a šťasten, když vidí, že bratr je nemocen,
jak živoří nebo dokonce žije v bídě. A to platí jen o nedostatcích hmotného, tělesného života. Jak teprve se rmoutí člověk
duchovně osvícený, vidí-li, že jeho bratři jsou těžce nemocní na duši, takže nutně potřebují duchovního léku, jinak že jim hrozí
zahynutí. Rmoutí se, že lidé žijí ve veliké duchovní bídě, tj. že nevědí nic ani o nejzákladnějších věcech duchovního života
člověka, nic o jeho potřebách, anebo o nich vědí jen málo a nemají možností, aby zvěděli více, aby dostali větší skývu
duchovního chleba, která by zabezpečila jejich duši a dala jí dosti sil i pro cesty posmrtné, na nichž dál pokračuje lidský osud,
lidský vývoj k vysoké dokonalosti.

Avšak nikdo sám ze svého rozumu nemůže odhalit roušku z tajemství lidského života i hluboké důsledky člověkova
pádu, tj. přiklonění se ke zlu a naplnění se zlem. Nemůže také dobře a správně chápat naléhavou potřebu a povinnost člověka
vstát z tohoto pádu, což znamená dokonale se očistit a z nitra vyplet do posledního kořínku, do nejmenšího vlákénka všechno
zlo, všechno, co je opakem dobra.

Nikdo sám ze sebe nemůže vědět, jak důrazně si Bůh žádá tohoto dokonalého očištění, jak na ně u člověka netrpělivě
čeká, jak k tomu zaměřuje všechno své konání od doby, kdy se tento člověkův pád uskutečnil, kdy se člověk stal bytostí plně a
pevně připoutanou ke hmotě svým fyzickým tělem, kdy nastalo roztržení pouta mezi člověkem a Bohem tak hluboké, že jen
Kristova oběť mohla zacelit její trhliny a pouto znovu obnovit.

Toto vše může být odhaleno jen vyšším osvícením, jen z popudu, který vychází přímo od Ducha svatého, jenž je velikým
a svatým Učitelem lidstva. Tento popud přichází jen ve zvláštních chvílích omilostnění člověka, v němž Duch svatý může působit
silněji či slaběji, podle jeho vnitřních stavů, podle jeho zjemnění, podle hloubky jeho oddanosti k Bohu, kterou omilostněný
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člověk musí projevovat každým svým dechem, myšlenkou, citem, slovem i skutkem. Jen člověk, na nějž takto neviditelně
působí Duch svatý, je schopen vyššího osvícení a poznávání duchovních potřeb člověka. Toto vyšší osvícení se projevuje
rozličnými způsoby, jak o nich píše apoštol Pavel v 1. epištole ke Korintským, 12, 4 - 11:

Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; rozdílné působení moci, ale tentýž Bůh, který
působí všecko ve všech. Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno
slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v
jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit
ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. To všechno působí jeden a týž Duch, který uděluje každému zvláštní dar, jaký
sám chce. - (Ekumenický překlad, Praha 1979).

Nuže, osvícení bylo dáno, i popud i výzva k ustavičným modlitbám, k přimlouvání a vyprošování vzácných Božích darů,
bez nichž není možno jít dál na duchovní cestě k Bohu. Tyto dary Boží jsou: slitování, odpuštění, usmíření a pomoc…

Modlitby jsou upraveny ve zvláštní formu, která velmi zesiluje prosebnou myšlenku, dává jí vzlet, aby se mohla vznést do
vyšších duchovních oblastí a vyvolat hluboké a silné účinky.

I když každý jednotlivý verš je samostatným celkem, přece jen všech deset je vedeno základní myšlenkou, která vyplývá
vždy z počátečního zvolání srdce, jež k Bohu volá pokorně a vroucně s vědomím, co činí: že totiž se dostává ze zajetí své
vlastní osobnosti, svého já, a stává se orodovníkem i přímluvčím za celý svět, za všechny lidské bratry, dobré i méně dobré,
duchovně uvědomělé i neuvědomělé, zbožné i hříšníky.

Nejsou to tedy obvyklé prosby k Bohu. Je to především ponoření do hlubin života jednotlivců, národů i lidstva v jeho
celku, jak se jeví člověku duchovně osvícenému a uvědomělému, který se hrozí stavu, v jakém žije většina lidí. Proto se snaží
cestou jemu dostupnou pomoci, aby tento tíživý hříšný stav lidstva se obrátil k lepšímu.

Duchovně osvícený a uvědomělý člověk ví, že jediná cesta, jediné východisko z pobloudění a hříšnosti, spočívá jen a jen
na Božím slitování, na tom, bude-li lidstvo vzato Bohem na milost i přes svou hříšnost, bude-li mu umožněna cesta k poznání
sebe a tím i ke zlepšení života, zvláště ve vztahu člověka k člověku, národa k národu. Proto také o to všechno prosí Boha celou
vnitřní silou, již si vyvinul.

Je třeba k těmto modlitbám přistupovat velmi vážně a odpovědně a modlit se je soustředěně a pozorně, s duší
naplněnou pevnou vírou, že voláme-li, jsme slyšeni, prosíme-li, je nám dáno v takové míře, v jaké dovedeme ze sebe vydat
čistý nesobecký cit lásky k bližnímu, z něhož vycházejí všechna slova těchto modliteb.

Je nutno dobře porozumět smyslu těchto modliteb a pochopit jejich účel. Je nutno je prokonávat po celý život podle
možností a schopností toho, kdo se je modlí, podle vroucnosti srdce, podle vnitřní touhy lásky k Bohu i bližnímu. Vroucnost
srdce a touha lásky vnukají, vedou a zesilují naše dobré činy a dávají čím dál větší nadšení k obětavé práci duchovní, zvláště k
přímluvným modlitbám.

Modlitby jsou nejúčinnější a nejsilnější zbraní proti veškerému zlu, proti všem jeho nedostatkům lidského života. Je na ně
v duchovních oblastech velmi čekáno, aby podepřely a pomohly úsilí mnohých a mnohých pracovníků, vtělených i nevtělených,
o zlepšení vztahů mezi Bohem a stvořením, mezi všemi bytostmi, jež jsou Bohem učiněny, zvláště pak o zdokonalení a
duchovní povznesení člověka.

A proto se denně modleme, modleme se znovu a stále za spásu svou i za spásu všech lidí, neboť takové je přání Toho,
jenž nás povolal k životu, v něm nás vede, učí a ke všemu dává sílu i potřebné milosti, a jenž touží po smíření s marnotratnými
lidskými syny,  jakož i  my, marnotratní  synové, toužíme celým srdcem po smíření  s  Otcem, po spočinutí  v jeho lásce
navždycky…
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Ó, Bože, buď nám milostiv, 
slyš a vyslyš naše modlitby 
podle své svaté vůle, moudrosti a lásky. 

Amen.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  3



1 Prosíme Tě, Hospodine,
 naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která touží po obrácení hříšníků, aby byli opět Tvými dětmi 
a mohli žít v radosti ve svém nebeském domově po skončení strastiplného putování zemským životem 
a po dosažení Tvého odpuštění i smíření.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která jsou zarmoucena nad osudy lidí, nad jejich bludnou poutí světem, 
jež nemá skončení, dokud nevstoupí do jejich srdce láska k Tobě, 
láska veliká a svatá, jež posvěcuje člověka i všechny jeho činy tak, že jsou ti milé a žádoucí.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která se modlí za šťastný život všech, kterým jsi dal okusit života Země, 
kterým jsi dal podobu lidských bytostí a povolal je k životu jako svědky svého života, 
jako strážce zákonů dobra a lásky, jako prostředníky svých milostí jiným tvorům.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která si dobývají Tvé pozornosti v těžkých podmínkách života 
a usilují o pravé duchovní poznání a vědění, potřebné ke zdárnému rozvoji lidské duše, 
k její duchovní moudrosti, k rozvoji lásky, jež je Tebou nejvíce žádána.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která se vydávají na cesty, aby nalezla velikou bratrskou lásku, jež je požehnáním života 
a jež byla Tebou přikázána hned tehdy, kdy Mojžíš mluvil k lidu za Tebe 
a sděloval mu Tvá přání i skrytý Zákon odplaty za hřích v takové šíři a hloubce, 
v jaké byl hřích v mysli počat a v činu vykonán.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která na Tobě vyprošují mírné souzení provinilých duší po celé Zemi i v oblastech posmrtných 
pro jejich velké nevědomosti o tajném životě duchovním, o zákonech a řádech, jež znají jen velcí zasvěcenci.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která se přimlouvají za slabé bratry, jimž se víra nerozhořela v silný, přečistý plamen, 
který vydává jas na všechny strany a zapaluje chladná a lhostejná srdce silnou jiskrou toužebného přání, 
aby brzy všichni jedno byli v Kristu, jeden veliký krásný vinný keř, plný ratolestí, plný plodů.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
v jejichž hlubinách vyrostly květy soucitu se všemi trpícími, kteří trpí a nevědí proč, 
kteří jsou stísněni, aniž vědí, že tíseň vyplývá z odloučenosti od Tebe, 
z toho, že duše potřebují utrpení jako splátku k vyrovnání dluhů, jimiž jsou zatíženy proto, 
že milují víc zlo než dobro, že nemají lásku a nenávistí se přeplňují, 
že v hříchu žijí a po zemském životě touží, i když jim dává samá trápení.

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která u Tebe vyprošují láskyplnou pomoc těm, kteří jsou pokoušeni, aniž znají svůdce, 
kteří jsou trestáni, aniž vědí, jak velká je míra jejich provinění v Tvých očích, v Tvém soudu, 
a proto žehrají na své osudy a ptají se: „Proč?“

Prosíme Tě, Hospodine,
naslouchej tichému slovu písní, jež zní v srdcích, 
která se ozvala na obranu dobra, pokoje a míru, na obranu všeho, co je Tvé - 
která usilují, aby člověk nalezl Tebe jako jediného Otce, aby pochopil Tvou převelikou, přenesmírnou lásku, 
jež vchází do života lidí jako krásné zářící Slunce, jako jarní déšť na zaseté zrno, 
jako teplý větérek, vysušující blátivé cesty člověkova života.
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2 Vyjdi, Hospodine, ze svatyně svatých, 
kde se ukrýváš před očima poskvrněných nehodných tvorů - 
vyjdi do síně, kde lid klečí v pokorné zbožnosti a úpěnlivých prosbách k Tobě - vyjdi a naslouchej jeho modlitbám.

Vyjdi, Hospodine, na práh svého domu, 
ukrytého pod křídly andělů, střežících jeho svatost - 
vyjdi do oblastí, v nichž se zrcadlí všechny zemské děje, všechny osudy lidí i národů - vyjdi a pozoruj je.

Vyjdi, Hospodine, ze stánků Slova, 
které jsou člověku nedostupné jako všechna tajemství Tvého života - 
vyjdi na cestu lidských poutníků, zpívajících prosebné písně -  
vyjdi a slyš jejich slova o tísních lidského života.

Vyjdi, Hospodine, z nebeského světla, 
které Tě zahaluje šatem, neviditelným očím pozemšťanů - 
vyjdi na okraj temnoty, jež pohltila lidské příbytky jako černá tůň kámen svržený ze skály - 
vyjdi a pozoruj, jak smutný je život ve tmách pro toho, kdo ví, že je světlo, že je svět krásný, zářivý a plný radosti lásky.

Vyjdi, Hospodine, z hory své svatosti,
vyjdi nad propast, v níž pláčí a kvílí duše hříšníků, 
na něž sestoupil trest v podobě utrpení těla i duše - 
vyjdi a pohleď, zda míra pokání je dovršena, 
zda Tvé milosrdenství může již k nim sestoupit a dát milost spasení.

Vyjdi, Hospodine, z vysokých bílých oblaků,
vyjdi nad Zemi, která tone v nenávisti jako ztroskotaná loď na moři - 
vyjdi a rozhodni o jejím osudu, dobrém i zlém, o její budoucnosti, blízké i daleké, o všem, co je lidské.

Vyjdi, Hospodine, z ráje,
vyjdi a pohlédni tam, kde žijí jeho vyhnanci ve stesku a touze po jeho slunném, krásném životě - 
vyjdi a rozhodni, zda přišel již čas jejich návratu v Otcovský dům, do míst svatých a blažených.

Vyjdi, Hospodine, do nebeské brány,
vyjdi ji otevřít všem, kteří se očistili a celým srdcem se obrátili k Tobě 
uprostřed světa plného svodu hříchů - 
vyjdi a zkrať dlouhé nekonečné, čekání statečných, vytrvalých poutníků, 
kteří úzkými cestami šli k této bráně dlouhý, dlouhý čas.
 
Vyjdi, Hospodine, mezi zástup, 
jenž hledá nejvyššího Pastýře - 
vyjdi k němu, aby nebloudil a nebyl sám - 
vyjdi a ukonejši zlekané ovce, na něž vlci útočí ze všech stran, 
a otevři dveře svého ovčince těm, které se v pravý čas shromáždily, 
aby se opět nerozběhly a nebyly vydány novým nebezpečím, novému bloudění.

Vyjdi, Hospodine, vstříc lidem - 
vyjdi vstříc těm, kteří na Tebe myslí 
a v Tobě vidí záchranu člověka, jeho očištění a vykoupení, jeho krásnou duchovní budoucnost - 
vyjdi a požehnej jejich úsilí, jejich práci pro utišení bouří nad hlavami národů, 
pro věčný, krásný mír mezi všemi lidmi na Zemi.
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3 Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
nad níž pohaslo Tvé světlo, nad níž se rozestřel hřích jako plášť temné půlnoci - 
nad níž se snesly těžké mraky a blesky se zlověstně zažehují, takže lidé žijí v bázni a třesení, 
čekajíce, kdy blesk uhodí a jaké toho budou následky - voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde radost usnula a bdí jen sten, pláč a naříkání 
jako neodbytní a neúprosní strážcové lidského života, lidských cest - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde v trýzních těla i duše se tak těžko věří, že jsi dobro a láska, soucit a milosrdenství, 
že dopouštíš, ale neopouštíš člověka, jenž v Tebe věří a doufá - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde zní vády a tvrdá slova buší na srdce jako krupobití, ničící až k samým kořenům úrodu polí i luk - 
kde láskyplné slovo je vzácné jako radost v srdci člověka, jako sluneční teplo v zimních mrazivých dnech -
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde srdce usedá nad zkázou mravů, 
jež přišla jako hejna kobylek pustošících vše, co je živé, co se hýbe i co má touhu žít, růst a vydávat plody pro radost i užitek - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
v níž jsou pohřbeny všechny lepší lidské city lavinami prudkých bouří válek jako domečky, 
jako krásná a vznosná města po zemětřesení, kdy nezůstane kámen na kameni, ani dolina či pahrbek na svém místě - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde víra v Tebe je jediným světlem, jímž si člověk ozařuje cestu a tím ji činí lehčí a snadnější, 
neboť světlo ukazuje trhliny, jež se vynořují na cestě před nohama člověka, 
aby v nich neuvázl a nestal se zajatcem Tvého nepřítele tehdy, kdy to nečeká a kdy se toho nenaděje -
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde láska je jen malým ohníčkem u nohou lidí, že sotva si u něho člověk ohřeje ruce, 
sotva napřímí údy ztuhlé chladem lidského sobectví, jež je všude kolem člověka 
jako vody, jako vítr, jako ovzduší – 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde mnohé lidské srdce se bouří nad křivdami osudů lidských, neboť nezná skryté působení zákona odplaty za minulé hříchy, 
jež byly člověkem učiněny tehdy, kdy víc a víc sestupoval do hmoty, kdy se víc a víc odlučoval od zdroje dobra - od Tebe - 
a padal do propastných temnot nevědomosti o duchovním životě - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!

Voláme k Tobě, Hospodine, ze zemské hlubiny - 
kde úzkost a bázeň ze smrti jsou každodenním trpkým soustem lidí, jsou přítěží, jež brzdí cestu k radosti, cestu k pokoji lidské 
duše, jež neví nic o životě bez těla, o životě v duchu, který je věčný a dává bezpočté zážitky - 
voláme k Tobě, ó, slyš nás, slyš a poznej naše hoře!
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4 Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili do zemského světa 
jako ti, jimž ztroskotala loď na moři, a oni uprostřed vln bojují o život, 
zápasí o záchranu i o nalezení místa, na němž by noha spočinula pevně, 
bez nebezpečí smrti, bez bázně ze zahynutí v temnotách mořských vod.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili na neznámé cesty života, 
hledajíce dům, v němž bydlí věčná radost a blaho duše - 
v němž Ty dáváš odpočinutí těm, kteří si na Zemi dobývají vysoké ušlechtilosti ducha, 
k níž se putuje přes hory a skály, přes řeky a propasti, namáhavě a těžce, 
se vzdycháním a potem na čele, s těžkým křížem na bedrách.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili do země s pohledem holubice, 
nad níž krouží supi, s bezbranností pacholátka, opouštějícího poprvé mateřský klín, 
nevědomí a neznalí úskalí, kde je nebezpečí života, 
kde hoří ohně a tekou prudké vody, kde sviští vichřice a lije se déšť zkázy na duši.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili do babylonského města, 
v němž panují zmatky a vládnou zákony, pod nimiž úpí vinní i nevinní jako pod krutým jhem nepřítele - 
že jsme se stali jeho zajatci hned prvním vdechnutím zemského ovzduší, prvním pocítěním se v lidském těle.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili na půdu, 
která je vyprahlá jako poušť a volá po vodě Tvého milosrdenství jako ten, 
kdo jde pouští, obtížen břemeny a trpí nesnesitelnou žízní, pro niž není ukojení - 
kde hadi mají své skryté skrýše a ohrožují každého, jenž se ubírá jejími pěšinami, 
hledaje osvěžení pro tělo i duši na místech otrávených jedem úskočnosti a klamu.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili do oblastí, 
kde světlo je vzácným hostem, jenž přichází s každým jitrem, ale odchází s příchodem každé noci - 
kde stopy šlechetnosti jsou zaváty sněhem zloby i všelikých nešlechetností, 
kde hodina času je velmi dlouhá pro toho, kdo v potu tváře dobývá chléb, 
kdo počítá minuty utrpení těla i duše a touží po jejich odchodu.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili do života, 
jenž nás pojal v chladnou náruč a sevřel tak, že nás tíží obavy ze smrti - 
jenž nás zahrnul šálením a lichotnými řečmi pochlebníků tajně usilujících o naše zkažení, 
že nevíme, kde je bezpečné místo, kde je slovo pravdy, kde se nalézá nejpevnější skála víry, 
na níž je možno budovat život bez obav o duši, o její spásu.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili na okraje propastí, 
nevědouce o tom, nevědouce, že pád do nich je tak lehký, 
když člověk žije jen podle těla a světa a nemá ochranu v podobě pevné vůle k dobrému, 
v podobě upřímné touhy po nalezení správného směru života, vedoucího k ušlechtilým činům, 
i v podobě pevné víry v Tvou péči o nás, v Tvou pomoc, ochranu a bezpečné vedení lidského života.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili na chatrné mosty přes řeky pokušení, 
netušíce, že každý krok života je osudný a závažný, 
vedoucí buď k světlu, anebo do temnoty, k dobru, nebo zlu - 
netušíce, že čas života na Zemi je drahocenný pro toho, kdo chce dosáhnout spásy, 
že je nutno pilně pracovat na zušlechtění duše a vyvíjet veliké dobro i lásku, 
aby byly splněny úkoly a zajištěn budoucí život po Tvém boku, po Tvé pravici.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme vstoupili mezi vlky v rouše beránčím, 
které do Země přivedlo snadné uchvácení kořisti ve zmatcích, jež ovládly Zemi, 
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takže na ní není pravá cesta k Tobě téměř k nalezení v bludišti různých chytrostí rozumu, 
jenž se ve své slepé pýše odvažuje mluvit o tom, jaký Ty jsi a jaký nejsi, 
zdali zatracuješ nebo odpouštíš, zdali se zjevuješ anebo jsi věčně skrytý každému pohledu člověka.
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5 Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme na úhory - 
kde se oráč marně namáhá, chtěje vyorat brázdu a zasít slovo o milování bližního - 
kde tiché ovečky nenalézají nasycení - 
kde je málo pastýřů, kteří by naplňovali dny života pokojem a mírem se všemi - 
kteří by nalezli ráj vlastního srdce - kteří by do pokoje uváděli svěřené ovce - 
kteří by jim mohli hovořit o blaženství srdce, jež spočinulo v Tobě.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme na širou pláň - 
kde člověk je vnitřně vzdálen od člověka, 
jakoby Země byla nekonečným prostorem a lidská obydlí osamělá - 
kde hospodáři střeží svá pole s úzkostlivostí lakomců, uzavírajících dveře chudým a opuštěným - 
kde teskní duše, hledající věrné a krásné přátelství i čistou duchovní lásku.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme na pole koňmi udupané - 
kde zrno dobra a lásky, pokoje a míru nemůže vyrašit, neboť půda lidského srdce čeká na deště Tvých milostí - 
kde se marně namáhají dělníci, neboť přišla zkáza jako Tvůj trest za nespravedlnost lidí, 
i za to, že nebylo dbáno Tvého zákona o lásce k bližnímu, 
že nebylo dbáno výstrah a poučení kazatelů a duchovních učitelů.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme do zahrady - 
v níž vichřice vyvrátila stromy z kořenů - 
v níž mráz sežehl květy tak, že vadnou a hynou - v níž není místa pro odpočinutí, pro krásu a potěšení srdce, 
jež hledá opravdovou účelnost a smysl všeho lidského počínání - 
jež touží žít v souladu a lásce se všemi.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme na hranici dobra a zla - 
kde jsou kruté zápasy - kde utrpení je denním pokrmem duše a smrt těla životní jistotou, 
pod níž se hroutí i nejsmělejší plány člověka, který dovede i dobře měřit i dobře počítat, 
který je odvážný a směle jde cestou života, aniž se leká toho, 
že může být Tebou souzen, odsouzen a pokutován nehodami, všelikou nemocí a smrtí.

Hospodine, Ty víš, že vyšli jsme do domu - 
jehož dveře jsou zchátralé a nízké - 
jehož okna jsou okny vězení - 
jehož stoly jsou bez pokrmu pro toho, kdo hladoví po živém chlebu, jejž rozdává Tvá ruka, 
a žízní po vodě, jež vytéká z Tvého srdce v podobě očišťujících milostí.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme do práce - 
která je trestem pro toho, kdo nemá radost z díla, jež slouží k blahu, dobru, 
k pomoci i potěšení bližního, 
kdo z ní nebere mzdu z Tvé ruky jako sílu, 
která pozvedá duši a dává jí svaté nadšení k obětavosti, z níž vycházejí velké duchovní hodnoty.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme do boje - 
jenž přináší mnohá těžká zranění, že není téměř místečka v lidském srdci, 
jež by nemělo jizev po ranách od zlého, tvrdého slova, po zradě přátel, po nenávisti nepřátel, 
po vlastních myšlenkách, jež často se podobají bičům katanů 
a nemilosrdně šlehají srdce lítostmi, stesky, úzkostmi i starostmi, bázní 
a vědomím, že tělo zahyne a duše vstoupí v neznámý, neviditelný svět.

Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme do ohňů utrpení -
jež spalují lidskou nedokonalost, sobectví i pýchu - 
jež kalí ocel povahy, a zlatu, v duši uloženému, dodávají nový, krásnější lesk, že není pochyby o tom, 
že v člověku je činný Tvůj tvůrčí Duch, jenž je nositelem myšlenky, z níž vycházejí ušlechtilá, krásná díla.
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Hospodine, Ty víš, 
že vyšli jsme mezi lid - 
jenž stále ještě čeká Mesiáše, neboť je tvrdý jako kámen a studený jako led, 
že není hoden Tvé láskyplné oběti - jenž se ve své duchovní nevědomosti rouhá 
a často i klne matkám za to, že jej zrodily do života Země, jakoby se člověk rodil na Zemi z vůle lidí a ne z vůle Tvé, 
jakoby náhoda přinášela osudy a ne moudrá Tvá uvážlivost, v níž jsou skryty tajné Tvé úmysly a plány.
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6 Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili vlny zla - 
rozlité po Zemi tak, že není místečka, kam by se mohl člověk postavit bez bázně, 
že bude znečištěn, že bude podlomen v pevnosti své víry, 
svého doufání v Tvou pomoc i přispění, v život nezávislý na těle.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili lidská srdce - 
která jsou pustá a nesličná, jako je Země, opuštěná Sluncem, 
bez květů lásky a něhy, bez praménků jemných citů, vyvěrajících z hlubin duše, kde září poklady, 
Tebou do ní uložené v čase jejího stvoření tehdy, kdy Tvá láska ji v srdci nosila jako krásnou myšlenku.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili cesty - 
které vedly po okraji srázů, po místech, jimž šlechetní se vyhýbají, 
aby nebyli zapleteni mezi ty, kteří válčí a vedou rozepře, 
kteří rozsévají mezi lidi i národy Země myšlenky i city nenávisti a tím se vylučují ze společenství s Tebou.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili hory překážek - jež vyvstaly na cestě k Tobě a za Tebou, 
na cestě k lepším zítřkům života lidí na Zemi, života, v němž bude již mír mezi bratry, 
v němž člověk bude již opravdu člověkem v nejkrásnějším a nejvyšším smyslu slova.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili Tvou vinici zanedbanou - 
kde bylo málo plodů, neboť dělníci, jež jsi poslal na ni, odpočívali ve stínu světské slávy, 
nedbajíce, že čas volá k pilné práci, ke vzdělávání lidské duše ve věcech spasení, 
ve věcech jejího duchovního života, aby zkrásněla a byla Tobě milá tak, 
abys ji k sobě povolal hned v hodině smrti jejího těla bez zadržení v očistných oblastech.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili oráče duchovních polí - 
jak se marně namáhají, jak tvrdost člověkova srdce učinila z duší pusté úhory, 
od nichž se odráží a láme pluh a na nichž ještě dlouho se budou vyhřívat hadové 
a ohrožovat mimojdoucí svými nenadálými výpady.

Hospodine, Ty víš, že jsme spatřili ponižování chudých - 
jimž dávno odešla ze srdce víra, že jsi Bůh spravedlivý, 
protože utiskování zatvrdilo jejich srdce, mysl rozpálilo k hněvu 
a do rukou vložilo meč na obranu práv člověka, toho, jemuž jsi dal jméno prosté a nevýznamné - 
jemuž jsi určil práci málo ceněnou, jejž jsi poslal do chudé chaloupky - 
jemuž nemoc odňala sílu k práci, 
a on žije jenom proto, aby trpěl a tak se očišťoval od vin.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili hroby - 
rozseté po všech místech Země, v nichž zpráchnivěla těla, jejichž silami byl budován svět i jeho osudy, 
jeho tvářnost i vzdělanost, jež se stávaly kameny úrazu pro duše, 
protože popíraly věčné bytí a trvání života, vedly k nevěře a tím duše velmi zatěžovaly, 
protože nemohly v určeném čase dojít na určené místo, jak jsi přikázal člověku.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili marné přemýšlení - 
přemýšlení nad tajemstvím života, marné snahy a cíle těch, kdož bez víry pracovali pro blaho Země, 
protože války ničily lidská díla na Zemi a uváděly zkázy na život, že ony byly jako zrna hozená na skálu, 
na místo, které předem znemožňuje jejich vzklíčení a zmnožení v klas a užitek.

Hospodine, Ty víš, 
že jsme spatřili i ruce, jež se sepjaly k modlitbám,
ruce pokorných, které nezlákal svět, kteří se sklonili před Tvou vůlí, i když jim určila velkou míru pokání, 
velkou míru utrpení, aby se co nejrychleji očistili a dosáhli stavů, jež Ty blahoslavíš.
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7 Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad světem - 
nad jeho blouděním po zapovězených cestách hříchů, jež opanovaly svět a strhují duši do nebezpečí, 
že jí bude odňata duchovní síla, jež ji doposud udržovala na lidské úrovni 
a činila z ní bytost schopnou vývoje a zušlechtění přes mnohé její vady a nedostatky, 
a že odnětím duchovní síly se duše dostane na šikmou plochu, na níž se sama neudrží 
a opět padne na místo nízké, z něhož se dostala vzhůru s takovou námahou.

Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad malou zbožností věřících - 
nad jejich malou péčí o spasení, o duchovní poznání, o duchovní síly a Tvé milosti, 
z nichž duše čerpá sílu k životu ve hmotě i mimo ni, aby přežila smrt těla a mohla se zúčastnit dalšího dění života v jemných 
oblastech tak vysokým podílem, jakým se zúčastňuje života zemského.

Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad nepravostmi hříšníků - 
nad ošklivou podobou jejich duší, které ztratily půvab a čistotu panny a staly se nevěstkami, 
hřešícími zapovězenou láskou k mamonu, z něhož se stal Tvůj nepřítel a svůdce duší.

Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad špatným vyučováním lidu víře, naději a lásce - 
z nichž vyplývají proudy pravé zbožnosti, tiché a čisté, hluboké a vroucí, 
po jaké Ty stále voláš a na ni čekáš, až započne zušlechťovat duše a umožňovat jim spojení s Tebou.

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad lidským rozumem - 
jenž se povýšil nad všechno jiné a stal se nedůvěřivým k víře v duchovní život 
i v Tebe jako jeho původce v bláhovosti duchovně slepého a hluchého člověka, 
jenž neví, že je jiné světlo, že jsou jiné krásy, že je jiné slovo, že je jiná vlídná a něžná řeč, 
a že se proto těžko dá o nich přesvědčit těmi, kteří nemají tyto vady, 
na všechno pohlížejí a všechno zkoumají z hlediska duchovního.

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad neshodami bratří - 
nad jejich odložením bratrské lásky - 
nad jejich činy, po nichž jsou ruce zbroceny krví a čistý šat duše potřísněn tak, 
že jej nelze ani vyprat obvyklým pokáním, že bez očištění v krvi Beránka byl by vydán spálení v ohni.

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad nevděčností božích dětí - 
jimž se od Tebe dostalo bohatství myšlenek a citů - 
jimž byly dány značné podíly z pokladů Tvého ducha - 
ale ony dosud Tobě nevzdaly dík a ani neusilují o to, 
aby Tě poznaly a nalezly Tvou pomocnou a ochrannou ruku.

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad lidmi - 
kteří zrazují a mluví neupřímně, nesouce tak na tváři lest a klam jako znamení, 
že je opustila Tvá milost a oni jsou ve vleku ďáblů, kteří si žádají jejich duše pro sebe 
a vedou je špatnými, chybnými cestami do svých tenat a do svých sídlišť.

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nad vlažnými duchovními city křesťanů - 
kteří jakoby zapomněli na nejvyšší přikázání o milování Tebe nade všechno, tedy i nad majetky a statky -
kteří si zoufají a reptají, přichází-li na ně zkouška odnětí majetku, 
a tak se stávají nehodnými slouti vyznavači Toho, jenž řekl: „Nelze dvěma pánů sloužit, Bohu a mamonu!“

 
Ó, Hospodine, 
zarmoutili jsme se nade vším, co člověka vzdaluje od Tebe - 
co jej činí pobloudilým a nevědomým tvorem, odkázaným pak na přímluvy, 
na duchovní pomoc i oběť těch, kteří vytrvali až do konce 
a dosáhli Tvé milosti přijetím do řad svatých duchů, 
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protože poslušně a pokorně nesli kříže a trpěli bez reptání - 
že v utrpení tě nalézali blízko sebe a tak toto utrpení proměnili ve svatozáři kolem své hlavy.
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8 Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad sirobou Země - 
již jsi opustil Ty, pravý její Pán - 
již jsi přestal zvelebovat podle zákonů ducha, podle vzorů nebes,
protože se stala nehodnou a ztratila Tvou přízeň a Tvou péči v náruči hříšnosti.

 
Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad opuštěností člověka - 
jenž zpřetrhal svazky lásky s Tebou a nyní jsa bez Otce naříká, 
jsa bez péče Matky je zanedbán na těle i na duši a marně touží po pokoji a teple lásky člověka k člověku,
neboť žije mezi těmi, kteří nenávidí, kteří zabíjejí, chlubíce se ještě svými činy, jakoby byly hrdinstvím a ne jejich zkázou.

Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad nedostatkem lásky člověka k člověku - 
neboť z lásky plyne pokoj duše, i když hromy a blesky trestají lid - 
z lásky vychází světlo, které nezhasíná soumrakem dne ani tím, 
když se uzavřou oči těla k smrtelnému spánku, aby již více nespatřili 
podobu zemských věcí, podobu Slunce i jeho světlo.

Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad krutostí válečných bojů - 
nad ranami, jež přinášejí, nad bolestmi, které rozsévají po kraji, po domovech lidí, 
a hříchem bratrovraždy poznamenávají lidské stopy tak, že Tvé oči se od nich odvracejí v žalosti i ve hněvu.

Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad bezbožníky -
jimž rozum odňal víru - 
nad jejich nevědomostí o pravých radostech, pravém pokoji a míru, o pravé lásce člověka k člověku, 
bratra k bratru, o veliké Tvé lásce, jež dosud nesestoupila z nebes k oblažení lidí, 
aby z jejich srdcí učinila ráj, místečko krásné a pokojné.

Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad lidským tělem, jež je jako tekoucí voda, 
která odpluje do neznáma a nikdy se zpět nevrátí - 
jež je jako kámen hozený do mořských vln - 
jako travička zaoraná, jako květ ulomený, jako cesta končící znenadání uprostřed širé pláně.
 
Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad pohoršením dítek - 
které nevidí dobré příklady vstupujíce do vichřic nepravostí, do zloby a zrady, 
mezi pokušitele, kteří velebí věci těla a světa a odkládají Tvé věci jako dětské hračky hodné nemluvňat, 
aby se jimi dítky nezdržovaly a nesnažily se objevit jejich skryté zvláštnosti i krásy.
 
Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad smrtí těl - 
která se stala zdrojem lítosti, bázně a stesku, neboť není nikoho, kdo by odhalil to, 
co je za smrtí těla ukryto, zda radost či nový žal, zda odpočinek nebo další namáhání, 
zda spočinutí v pokoji nebo nové zápasy dobra a zla.
 
Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad sirotky - 
jimž lidé dluží dobro a lásku, opouštějíce je uprostřed cesty i na rozcestích, před horami i řekami, 
u nichž není zábradlí ani se neozývá varovný hlas, volající: „Stůj, noho, zde je smrt duše blízká!“

Ó, Hospodine, 
zaplakali jsme nad zástupem křesťanů - 
jenž jak stádo bez pastýře bloudí v oblastech víry, nevěda kam má jít, 
aby došel ke studnici duchovního vědění, u níž stojí živý Kristus, 
dobrý a milosrdný Pán, moudrý Učitel a nejlepší Pastýř ovcí věrných i zbloudilých, 
dávaje hledajícím hledané, prosícím žádané a čistým duším do srdcí své Slovo.
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9 Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od světa, 
jenž má podobu babylonské věže, vystavěné z nevědomosti i hlouposti pyšných, kteří říkají: „Není Boha!“
a počali jsme mluvit hlasem pokorných a tichých, 
kteří ve svém srdci staví tobě chrám na pevných základech víry, naděje a lásky k Tobě.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od cest - 
vedoucích do mámení světa, jenž věří a přiklání se k řečem a chytrostem těch mudrců, 
jimž jsou Tvé knihy uzavřeny, Tvé záměry a díla utajeny a Ty sám jsi neznámý - 
a počali jsme se obracet k cestám, na nichž jsou stopy působení Ducha svatého, 
na nichž je slyšen Tvůj hlas v srdcích proroků, mučedníků a světců, 
na nichž zaznívá Ježíšovo Slovo o milování každého, kdo je naším lidským bratrem a má duši od Tebe.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od radovánek - 
jež přinášejí zklamání a žal, jež duši odnímají čistotu i pravou krásu, věšíce na ni pozlátka a věci, jež si Ty protivíš - 
a počali jsme se ohlížet po radostech, jež sídlí v srdci a mají domov mezi tichými a svatými dušemi, 
které Tebe nade vše milují.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od zakalených studnic - 
v nichž není čisté zvěsti o Tvém úradku a činech Kristových, 
z nichž vychází vykoupení a obnova vnitřního duchovního člověka, 
z nichž se čerpá poznání Tebe i Tvého poselství k lidem - 
a počali jsme chodit k pramenům, jež tekou z Tvého srdce přímo do srdce člověka a tam se proměňují ve Slovo.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od marného přemýšlení - 
jak člověkovou hmotnou prací učinit ze Země ráj - 
a počali jsme práci na místech nejpotřebnějších, ve své duši i v duších svých bližních, 
aby se zjemnila myšlenka, slovo, cit i čin a Tvé království sestoupilo z nebe do srdcí věřících v Tebe 
a tak učinilo Zemi krásnou a hodnou pozornosti a lásky Tvé.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od díla lidských rukou - 
a přestali je chválit jako důvtipné a krásné - 
a počali se obdivovat Tobě, 
neboť od Tebe přijal člověk své schopnosti, moudrost i veškerý um, neboť Tvým dílem je i člověk sám.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od zemské lásky - 
která klame a je nestálá, milujíc jen to, co vidí a zapomínajíc na to, co z očí odchází - 
a počali jsme toužit po lásce, jež prýští ze samotného Tvého srdce, studnice to bezedné, 
nikdy nevydané, nikdy nevyschlé, ale vždy plné lásky, že v ní člověk může najít nejvyšší oblažení.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od potěšení, jež trvají malou chvíli tělesného života - 
a počali jsme hledat potěšení stálé, jež vyplývá ze spočinutí v Tvé náruči, 
která je tak pokojná a něžná, že člověk v ní naráz zapomene na to, že kdysi na Zemi žil bolestně a těžce.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od lidské moudrosti - 
jež často klame a na niž není spolehnutí, že dobře posoudí a rozsoudí věci života - 
a počali jsme hledat Tvou moudrost, i to, co z ní vychází jako nejvyšší spravedlnost, 
jako řád, podle něhož člověk žije a vyvíjí se stále k vyšším a ušlechtilejším stavům.

Poznej, Hospodine, 
že jsme se odvrátili od bědování a lítosti nad sebou - 
a počali jsme shromažďovat duchovní poklady, jež mají hodnotu věčnou, 
a z nich dávat každému, kdo je člověkem, naším bratrem, druhem v životě radostném i strastném, 
kdo je toho hoden podle Tvé vůle, jež má na mysli dobro všech.
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10 Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili na horu víry - 
a rozhlížíme se širou zemí, odkud by měla přijít pomoc lidu zbědovanému, lidu pobloudilému a hříšnému,
jenž znevažuje Tvůj zákon, Tvůj řád a vymyká se čím dál víc Tvému vedení.

Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili na skálu naděje - 
a pozorujeme oblaka, zda přinášejí Zemi déšť Tvého milosrdenství, Tvého požehnání, 
doufajíce v Tvůj příslib, jenž ohlašoval příchod Tvého království do Země 
i Tvé veliké mesiášské činy, z nichž vzejde spása těch, 
kteří v Tebe uvěří, zachovají Tvé příkazy a zákony, a naplní Tvé Desatero.

Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili do oblastí, v nichž působí soucitná láska - 
a toužíme ji na Zemi rozmnožovat ve skutcích duchovní pomoci lidským duším, 
jimž je tělo dočasným příbytkem, a jimž hrozí nebezpečí, že se jim stane i hrobem.
 
Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili na pahorky zbožnosti - 
a spínáme ruce k modlitbám za vyslyšení proseb lidu, jehož srdce není dosud očištěno, 
jehož zbožnost je chabá a mdlá jako pohyby nemluvňat sotva porozených, 
i za vyslyšení proseb těch, jimž jsi dosud velmi vzdálený i neznámý v novém svém jménu - Kristus.

Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili nad propasti, v nichž žijí pobloudilé a hříšné duše - 
a hledáme cestu, na níž by i ony dosáhly spasení i poznání svého špatného stavu i svaté pravdy, 
která se nemění ani časem ani událostmi Země, která je zjevena Synem, 
jenž se přibližuje k člověku obrácenému a napravenému a dává mu to, 
co člověk dosud nemá, totiž duchovní moudrost a lásku.
 
Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili na zelená pole, kde Tvé Slovo vyrašilo v slibný stvol - 
a voláme pomocníky na záchranu tonoucí lodi víry, 
kterou proudy života odhodily na skaliska i do skrytých vírů podzemních vod, 
jejichž síla přemáhá sílu člověka, i toho, jenž je silný a pevně stojí ve svaté naději.
 
Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili na cesty, kudy chodí smrt - 
a hledáme potěšení pro toho, kdo odchází nevěda kam, kdo hyne nevěda proč, 
kdo se loučí se Zemí, nevěda, že na něho čeká domov nový a krásnější, 
jestliže splní podmínky Tebou dané a rozpomene se na Tebe v okamžiku odlučování od těla.

Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili nad proudy zla, kde vlny potápějí lodičky života křesťanů, 
kteří nemají vnitřní síly víry, kteří splývají se zástupem hříšníků, 
nelišíce se od nich mravem ani celým způsobem života, 
kteří nemají za sebou bohabojný, láskyplný a čistý život, jaký je Tebou žádán - 
a přimlouváme se, aby nebyli souzeni dříve, než poznají své omyly, své veliké chyby, a napraví se.
 
Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili k zástupu věřících, 
jenž chce širokou, pohodlnou cestou vejít do nebe a nepodrobuje se přísné kázni mravů - 
a prosíme o to, aby mu byli dáni vůdcové a učitelé, kteří by mu ukázali správné cesty, přímo vedoucí k Tobě, 
cesty tiché, plné odříkání, pokory a vroucí zbožnosti srdce, naplněného vřelou láskou k Tobě.
 
Poznej, Hospodine, 
že jsme vystoupili nad pláně, kde vanou prudké větry, 
věštící válečnou bouři i zkázu víry, zkázu všeho, co na základech víry bylo zbudováno v lidských duších - 
a úpěnlivě voláme k Tobě o slitování s člověkem, národy i s celou Zemí.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  16



11 Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak lidé na Zemi jsou obtíženi rozličnými kříži - 
jak hledají úlevy i vysvobození - 
jak hledají útěšná slova víry, jež by znovu silně a mocně promluvila o Tobě jako o nejvyšším Slitovníku, 
jenž nenechá prosící bez pomoci, nenechá je marně trpět, jenž kříže mění v zásluhy a odměňuje je.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak síly statečné víry opouštějí lid - 
jak on sám znaven klesá pod svými obtížemi volaje o pomoc každé šlechetné srdce, 
jež silné vírou a nadějí v Tebe koná službu samaritánů, zdvíhá raněné duše 
a dává jim občerstvení i posilu ve slovu, jež mluví o Tvém milosrdenství, 
které je již na dosah ruky a přichází do Země, aby ji uklidnilo a dalo radostnější a lepší život lidu.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak zlo se dotýká lidí ze všech stran - 
a víc než kdy jindy chce uzmout zlaté a stříbrné schrány šlechetných a láskyplných citů v lidském nitru, 
jež jsi do něho Ty sám uložil tehdy, když jsi budoval jeho stavbu pro nynější i budoucí časy, 
kdy člověk bude zavolán na vysoká místa ke službám láskyplnosti.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak je veliká nouze o duchovní chléb, o duchovní poznání - 
jak tento hlad duší vstupuje již na prahy jejich příbytků, přinášeje člověku strach a bázeň z toho, 
že bude opuštěn Tebou, Vůdcem moudrým a svatým, jenž dobře zná a ví, 
co se záludného skrývá pod nohama lidí, jaké léčky strojí nepřítel nevědomým duším.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak je žalostno pohlížet na lidské hříchy,  
které vedou do zkázy Sodomy a Gomory a činí život velmi těžkým pro toho, 
kdo nad nimi již zvítězil a touží, aby Tvá vůle byla jak na nebi, tak i na Zemi, 
aby život šel pokojnou cestou a člověk se stal dobrým a šlechetným.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak boje mezi bratřími vnášejí do Země nesvornost 
a odnímají pokoj všem, kdož jsou položeni do zemské kolébky, 
aby započali život člověka v těle, život těžký i namáhavý, 
jak tyto boje činí budoucnost lidstva nejistou svými zmatky a hrozbami zlých činů ve válkách.

Žalujeme Tobě, Hospodine,
jak se Země stala výhní nenávisti, 
jejíž ohně stravují duchovní úrody, vzešlé ze setby Kristova Slova, 
a hrozí sežehnout stromy víry a zkazit i dobré jejich ovoce, snažení lidí duchovně uvědomělých, 
kteří naplňují život pokorou a oddaností k Tobě, šlechetnými činy i přímluvnými modlitbami za celý svět.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak obavy z budoucnosti lidstva vstoupily do srdcí všech dobrých věřících, 
kteří Tě nectí jen ústy, ale i vroucím srdcem, neboť cesty lidstva se povážlivě nachylují na stranu bezbožných, 
nad propast, v níž se usadila pýcha člověka i jeho slepý rozum, vedený smysly těla a ne smysly ducha.

Žalujeme Tobě, Hospodine, 
jak srdce Tvých věrných se chvějí žalem nad proléváním krve, 
jež doposud není skončeno, není na Zemi zastaveno, jak doposud jsou meče v činnosti 
a dýky se blýskají v rukou, mířících zjevně i potají na člověka, na bratra.

Žalujeme Tobě, Hospodine, jak je těžko na Zemi čelit zlu tomu člověku, 
jenž jde cestou lásky, jenž začíná uskutečňovat vzor člověka podle vzoru nejvyššího, podle vzoru Ježíše.
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12 Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo může Zemi dát pokoj a rozřešit spory nesnášenlivých bratří pro jejich dobro přítomné i budoucí, 
aby život byl správně žit a naplňován činy, jež jsou v souladu s Tvou vůlí 
a člověka pozvedají na vysokou duchovní úroveň.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo může zachránit lidské duše před krokem do propasti, 
před zkázou tvářnosti Země v její nynější podobě, jak byla vytvořena dlouhými věky 
lidského namáhání, lidské práce, konané v potu tváře za těžkých podmínek.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo může uhasit plameny nenávisti a zasít nové sémě svornosti, 
sémě bratrského spolužití člověka s člověkem, v době co nejkratší a prostředky nejúčinnějšími, 
jež nikdo jiný nemá a nezná než Ty sám.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo má klíče od lidského srdce, od všech pokladů v něm skrytých, pokladů jemných citů duše, 
její dokonalosti, její lásky, k níž je zvlášť Tebou vyvolena od počátku svého bytí.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo zná minulost člověka, jeho počáteční stav, jeho pády a hříchy i jeho budoucí úkol ve vývoji díla, 
jež Ty činíš jako Stvořitel nyní i v blízké i v daleké budoucnosti, která je ještě zahalena závojem tajemství.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo může soudit lidstvo a pronést nad ním konečný ortel - 
buď odpuštění nebo zavržení, buď smíru, nebo dalšího boje dobra se zlem, 
radosti se žalostí, krásy s ošklivostí, světla s temnotou.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo vidí dobré i zlé z rubu i líce a rozumí a ví, proč zlo je pokušitelem a dobro pokoušeným, 
proč tělo umírá, proč matka pláče a syn bojuje, 
proč život je tak těžkou zkouškou pro lidského ducha a tak namáhavou cestou k cíli.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo může změnit osudy synů, jimž Země je zemí vyhnanců, kam odešli načerpat poznání, 
co je dobré a co zlé, co je třeba činit a čeho se varovat, 
co dělat, aby duše svou krásu nejen udržela, ale stále ji zvyšovala i za podmínek nepříznivých, 
kdy je pokoušena a sváděna ze všech stran zlem, jež má falešné masky, 
falešné zlato i stříbro, jež jsou od pravých téměř k nerozeznání. 

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
kdo vidí všechno a o všem ví, že nemůže být nikým oklamán, 
nikdo Ti nikdy nemůže podat pozlátko místo pravého zlata, 
nemůže Ti ukázat falešný úsměv, za nímž by se skrývala v srdci černá zrada a lest.

Obracíme se k Tobě, Hospodine, 
neboť Ty jsi jediný, 
jenž je sám v sobě zdrojem milostí, jež rozdány lidem mohly by z nich učinit anděle, 
mohly by učinit ze tmy světlo, ze zla dobro v čase, který není žádnému tvoru znám, 
v čase, který může přijít v každé vteřině jako blesk za největší jasnosti oblohy tehdy, když Ty pokyneš a rozkážeš.
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13 Hledáme Tě, Hospodine, 
aby ses obměkčil pohledem na všechno, co rmoutí člověka a co mu ztěžuje cestu - 
abys zvědavým poutníkům Země vydal své milosti, aby mohli rychleji postupovat do duchovních výšek 
a stanout v jejich světle bez opoždění, v čase předurčeném.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby se znovu zvedla pokleslá mysl nadějí, 
že jsi neopustil Zemi ani člověka, ale vydal je jen dočasným zkouškám, 
z nichž vyjdou dobré užitky i zkušenosti pro ty, kteří ve svém vývoji půjdou za člověkem 
a budou čerpat z jeho poznatků a brát z jeho zkušeností.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby ses zahleděl do lidského srdce, přehlédl jeho vady, 
pomohl mu nalézt východisko z neustálých poklesků proti základnímu přikázání Desatera 
a dal mu pak i nová přikázání, jež vedou již k vyšší dokonalosti po všech stránkách.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby ses rozpomněl na podobu, 
kterou měl syn - člověk v dobách svého stvoření, a pomohl mu ji opět vypěstovat a vyvinout, 
pomohl mu odhalit její vzor i cestu k němu po stupních vnitřního vývoje ke stavu láskyplnému, čistému a pokojnému.

Hledáme Tě, Hospodine, 
abys ze své moudrosti vydal jiskru
a zapálil v lidských myslích vědomí o tom, jak mají lidé myslet, mluvit i pracovat, 
aby opět dosáhli Tvé přízně a stali se moudrými duchy, kteří povedou Zemi k duchovnímu rozkvětu tak, 
aby nebylo rozporu mezi přáním Tvým a přáním lidským, aby nastal úplný soulad mezi člověkem a Tebou.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby z Tvých očí vyšlehl paprsek soucitu přímo až k nohám člověka 
a učinil zázrak utišení bouře, jež se rozpoutala v jeho myšlenkovém světě, 
a napojil tento jeho svět duchovními silami, z nichž by vyšel pokoj a mír lidským srdcím, lidským životům.

Hledáme Tě, Hospodine, 
abys vydal slitovnou lásku, 
která by objala Zemi jako Mateřské rámě, jako pevná a moudrá ruka Otce, 
jenž vede osudy svých synů tak, aby se jeho synové stali ctí, slávou i potěšením Jeho po všechny časy.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby ses stal rozhodčím nad každým lidským osudem, 
nad tím, který vede člověka ke zkáze, i nad tím osudem, který vítězí nad úklady zla a počíná se navracet na místa,
odkud byl odevždy veden a řízen, na místa, kde jsi Ty, kde žiješ a kraluješ jako náš Bůh a Pán.

Hledáme Tě, Hospodine, 
abys znovu vedl národy jako za časů Izraelských, 
kdy Slovo Tvé přebývalo mezi lidem v srdcích proroků a mluvilo k němu, 
co je třeba učinit, aby si nepokazil duši, aby si udržel Tvou přízeň a vyvíjel se, jak bylo potřebí.

Hledáme Tě, Hospodine, 
aby ses znovu zjevil těm, kteří jsou toho hodni, pro to připraveni 
a vyvoleni mezi zástupy, které doposud žijí v zaslepenosti - 
abys řekl, co má činit ten, kdo chce vstoupit ve svatou jednotu se Synem i s Tebou, 
kdo chce žít podle Tvého přání, podle Tvé vůle a za ruku vést bratry slabší ve víře.
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14 Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny věci, jež vyplývají ze života lidí, 
aby se nevyvíjely podle vůle lidí, ale podle vůle Tvé, 
aby tím dostaly správný směr a nebyly brzdou lidskému vývoji, 
ale vedly jej vpřed po cestách, jež Ty vytváříš a na ně dozíráš.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
životy všech lidí, 
aby se nestaly kořistí ďáblů, ale aby se z nich staly vzory duchovní dokonalosti, 
jaká je stanovena pro tento vývojový čas, kdy Tvá láska mění zákony, 
omilostňuje člověka a stává se mu učitelkou a spasitelkou.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny poklesky lidí, 
aby se konečně zmírnil jejich počet a člověk se stal opravdu člověkem nejen podle těla, 
ale i podle života a všech skutků svých, jež vždy podávají svědectví o tom, 
co je v člověku dobrého, i co potřebuje zlepšení.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny rány lidské duše, 
aby se již nalezl na ně lék, jenž by je navždy vyhojil tak, že by již nebolely, ani se netvořily rány nové, 
aby duše nestonala nedostatkem své vlastní lásky k jiným duším ani nedostatkem lásky jiných duší k sobě.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny nedostatky víry, aby se víra stala tím, čím má být - 
světlem života, jeho sloupem i jeho nejkrásnější ozdobou, cílem i smyslem putování po Zemi.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny nevědomosti o Tobě, jež jsou překážkou počátku duchovního života lidí, 
aby osvícení vešlo do hlav myslitelů, učitelů i vůdců lidí, 
aby uznali Tvou jsoucnost a přestali na Zemi hledat jediný domov člověka i jeho původ v silách hmotných.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechen život křesťanů, 
aby se zbavili duchovní slepoty i hluchoty a mohli slyšet Tvé Slovo přímo mluvící v srdci 
i v mysli osvícené, očištěné, zjemnělé a ponořené do Tebe jako kapka do mořských vod.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechen nedostatek duchovní soli Země, 
aby se nalezly její zdroje a duchovní život člověka nehynul jako srdce bez lásky, 
jako úd odloučený od těla, jako člověk stižený těžkou nemocí a opuštěný od všech.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny vady duchovních pastýřů, 
aby mohly být odstraněny, aby pak mohly být řady duchovních pastýřů rozmnoženy duchy osvícenými, 
vyučenými Tvým Slovem tak, že by již nebylo mýlek v jejich výkladech Písem, 
a aby se tyto výklady staly rozhodnými, pevnými a jasnými pravdami, jež by snesly Tvůj soud.

Předkládáme Tobě, Hospodine, 
všechny duchovní cesty, 
aby se mohly spojit v jednu jedinou, v cestu k nevyšší lidské dokonalosti, v cestu k Ježíši Kristu.
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15 Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť jsi náš Bůh a Pán, Jenž vládne na Zemi i na nebi, nad každým, kdo jest - 
Jehož zákonu každý podléhá, ať chce či nechce, ať s radostí či jen proto, 
že je k tomu přiváděn svým osudem, aniž ví, proč svůj život prožívá zrovna tak a ne jinak.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť osudy každého jsou ve Tvých rukou, ve Tvé moci a síle, ve Tvé moudrosti - 
která je vůdkyní na všech cestách života - 
která napřimuje křivé skutky i křivé cesty, aby byla stálá rovnováha a nikde aby nebyl rušen ani porušen řád.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť Tobě je podrobena Země a tvorové na ní poslouchají Tvůj hlas 
v neznámých tajemných hlubinách svého vědomí, aniž vědí, že činí to, co Ty sám chceš, 
neboť jejich dech je z dechu Tvého, jejich život je část Tvého života.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť Tebou je člověk učiněn a pro Tebe počal žít svým podivuhodným životem bojovníka se smrtí - 
aby ji navždy přemohl - aby nebyla již postrachem tvorů a jejich velkým utrpením a trestem.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť v Tobě má člověk svého Otce - ať si to uvědomuje či neuvědomuje - 
ať se z toho těší nebo tím pohrdá – ať na Tebe myslí anebo zcela zapomíná -
ať je Ti vděčný nebo proti Tobě reptá, že jej navštěvuješ kříži.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť každé oblažení lidského srdce pochází od Tebe - 
Ty jsi nejen jeho Pán, ale i jeho Utěšovatel a nejvyšší Ochránce tehdy, 
když si to člověk uvědomí a do Tvých rukou vloží svůj život bez výhrad, oddaně i věrně.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť jsi již mnoho učinil pro člověka a mnoho ještě učiníš, až pozná a pochopí, 
že od Tebe je všechno dobré, s čím se potkává na svých cestách, 
u svých bližních, v jejich dobrých slovech i činech.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť Ty můžeš dát člověku život tak krásný, že nikdy, nikdy se toho nenadá ten, 
kdo zná jen hmotnou tvářnost Země, kdo hledí jen tělesným okem.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o slitování - 
neboť Ty jsi znám jako dobrý Pastýř ovcí - 
jako jejich vlídný a moudrý Hospodář, 
Jemuž sloužit a přinášet užitek znamená sloužit a být užitečný všem v celém nesmírném kruhu Boží rodiny.

Prosíme Tě, Hospodine, 
vroucně a úpěnlivě o smilování - 
neboť jen Ty jsi oprávněn činit soud nad člověkem, nad jeho srdcem i myslí, 
nade vším, co z nich vychází dobrého i zlého v každé chvíli života - 
neboť Ty jsi Soudcem národů, Soudcem každého, kdo má lidskou podobu 
podle skutků dobrých a láskyplných, podle činů statečných i obětavých, i toho, kdo k nim dosud nedospěl.
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16 Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
z níž pochází tolikeré soužení, dávající lidu pít nápoje slzí a vzdechů a jíst hořký chléb nouze i ponížení chudých - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která Tvé zákony obrací naruby, činíc to, co Ty zapovídáš a káráš, a co Ty předkládáš člověku, aby to plnil, 
to ona odhazuje s posměchem, protože se jí zdá bláznivým neodpírat zlému a splácet je dobrým - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která vyzdvihuje mamon na prestol vládce světa, klaní se mu, volá jej k rozhodování nad osudy lidí 
a rozděluje je na nízko sedící a vysoko stojící, na chudé a bohaté, na prosťáčky a chytré - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která se neohlíží na bratrské vztahy lidí, 
na to, že důstojnost všech lidí je dána Tebou hned na počátku jejich stvoření, kdy jsi je učinil, 
aby se milovali, bratrsky žili po všechny časy a jeden druhému činili jen dobré - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která je jako slepec neznalý světa, a proto chodí jen v tmách a neví, že láska a dobro jsou základy soužití mezi lidmi, 
že pokoj a mír jsou jeho sloupy a snášenlivost jeho ozdobou, jeho radostí - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která vyvolává strach a hrůzu, trestajíc nevinné i ty, kteří hájí Tvou spravedlnost 
a nesou světla pravých zvěstí o Tobě jako o Bohu, Pánu nad pány, 
Zákonodárci nad zákonodárci všech národů světa - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která se postavila na obhajobu světské moci a nikoli zákonů a moci Tvé - 
která se zpronevěřila svatému poslání soudců podle vzoru Izraelských, jak jsi jej sdělil lidu ústy Mojžíše - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
z níž vyšlo již tolik krveprolití, že není skoro na Zemi místečka, které by nebylo napojeno lidskou krví, 
které by nebylo poznamenáno křivdami i výkřiky prokletí na ty, kdo je způsobili a ještě způsobují - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
která bouří bratra proti bratru, člověka proti člověku, národ proti národu a vkládá jim na rty tvrdá slova, 
do srdcí nenávist a do rukou zbraně, aby hubili jeden druhého a přemáhali se násilím a bojem - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.

Slituj se, Hospodine, nad nespravedlností světa - 
do níž se ponořila lidská srdce až k umdlení, takže nemají již sil ani schopností poznat, 
co je dobré a co je proti Tvému zákonu, co vede k nebezpečí, 
že zahyne vše dobré, i to, co dříve v srdcích a čeká, až udeří hodina a Tvá milost to probudí 
a oživí tak, že z lidských srdcí se stanou srdce andělská - 
ó, slituj se a uveď do Země spravedlnost svou.
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17 Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
jimž se zastřelo vědomí o Tvém působení, o Tvém životě - 
kteří marně hledají odpovědi na otázky:“Odkud přicházíme a kam se ubíráme, proč žijeme a umíráme?“ 
Ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří neznají Tvou dobrotu a chvějí se bázní před smrtí v obavách, 
že vstoupí do nových a nových soužení a muk, že budou tebou odsouzeni a navždy zavrženi - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří jsou lehkovážní jako nevědomé děti hledající kratochvíle, 
a nevědí, že člověkův život na Zemi je vážnou zkouškou ducha i duše, 
v níž člověk za těžkých, přetěžkých podmínek osvědčuje svou hodnotu - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří se zdráhají v Tebe uvěřit, neboť jsi neviditelný, neznámý - 
kteří se staví do jedné řady s bezbožníky a tím na sebe uvalují viny a tresty, 
jež jsou určeny rouhačům a popíračům Boha - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří se vydali na zapovězené cesty zaklínačů a vyznavačů hadí moudrosti 
a tím se vydali do rukou démonů, kteří nemají dobré úmysly s člověkem 
a rádi jej klamou jmény nepravých duchovních mistrů - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří se stali pohoršením a špatným příkladem, 
kteří opustili dobré a přiklonili se ke zlému, aby pohodlně žila jejich těla, 
aby se domohli moci a nad jinými panovali, aby jiní se jim klaněli a vzdávali jim pocty - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
kteří se obracejí k Tobě a hledají poznání Tvého díla, skrytého i zjevného - 
kteří se snaží nalézt cestu, jež vede k probuzení duchovní lásky, 
z níž plyne naděje v život krásnější a pokojnější, život spojený s Tvým životem po odložení těla -  
ó, slituj se a dej poznat poznat pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí – 
kteří propadli ve škole života jako nepozorní a neposlušní žáci a nyní stojí před Tebou a čekají, co s nimi učiníš, kam je pošleš, 
kam zavedeš k napravení a vyučení, k poznání, 
že bez usilování, námahy a práce není cesty vpřed, není pokroku ani na duši, 
na jejím vývoji k ušlechtilým stavům - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - 
k nimž je darmo mluvit - kteří jsou jak žulová skála, bez jiskřičky snahy o polepšení, 
o nalezení cesty z hříchu, do něhož upadli jak ti, kdo v noci jdou po břehu řeky, 
nevidí ji, do ní upadají a v ní tonou, ztrácejíce již vědomí - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.

Slituj se, Hospodine, nad životem lidí - pro něž jsi vykonal spasitelskou oběť Golgoty -
pro něž jsi přišel až do Země, do místa, kde se s každým lidským tělem rodí hřích - 
ó, slituj se a dej poznat lidem pravdu.
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18 Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
jež je nejtěžší zkouškou, neboť je nadáno velkou chytrostí, láká i klame duše neznalé duchovních cílů lidského života, a uvádí je 
na nebezpečná místa, kde lehce ztrácejí svou čistotu, svou krásu - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
jež mučí i snaživé a uvědomělé duše a strhuje je zpět, když chtějí dosáhnout vyšších stavů 
a přiblížit se k Tobě co nejvíce, co nejrychleji, i za cenu velkého utrpení těla i duše - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které má tvář pýchy a uvádí člověka na trůny světské cti a chvály, 
i mezi ty, kdož věří, že člověk povstal sám ze sebe, že má vlastní síly 
a že nepotřebuje nikoho, kdo by jej uvedl a určoval mu úkoly i čas k jejich splnění - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které je příčinou hněvů a svárů - které je příčinou bratrovražd, hříchu, 
jenž volá do nebe a stahuje blesky Tvého hněvu na lidské příbytky, 
aby je obrátily v prach a popel, aby je rozbořily a zahladily jejich stopy před Tvýma očima - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které odnímá srdci lásku, aby se lidé nedostali na lepší cesty - 
aby nezjemněly jejich mysli - 
aby lidé byli stále před Tebou poskvrněni a aby jim nebyl otevřen ráj, domov blažených - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které se skrývá za pěkným šatem, aby se lidé věnovali tělu a zanedbávali duši - 
aby v tělesných radostech zapomínali na Tebe - 
aby nezatoužili po radosti, jež přichází z míst, kde sídlí Tvá láska - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které pohoršuje maličké, aby svět nemohl být brzy obrácen - 
aby nová pokolení byla horší předchozích - aby Země nevyšla z bludiště hříchu - 
aby matky plakaly a otcové se rmoutili - aby čistota duší nedošla obliby u lidí, aby ji nehledali a jí si nevážili - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které je vrhá do náruče lásky, jež nevychází z duše, nýbrž z těla, 
aby lidé nedbali o lásku, jež je tichá a skrytá, věčná i věrná, o lásku Tvou, která proměňuje srdce v rajské místečko - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, 
nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které zaměstnává mysli lidí krásou světských věcí tak, 
že v nich není místa pro myšlenky na poslední věci člověka, na odchod z této Země, na duši,
aby přetrvala smrt těla, aby byla připravena na jiný způsob života a mohl jím hned žít - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

Slituj se, Hospodine, nad těžkým zápasem lidí s pokušením - 
které vkládá do rukou plné měšce a činí z člověka lakomce, 
jemuž je brána nebes uzamčena na sto zámků, a který je vyloučen z boží rodiny - 
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neboť kdo slouží mamonu, dostává na čelo ďábelské znamení 
a Ty se pak od něho odvracíš na dlouhý čas a nedáváš najevo, že je Tvým pobloudilým dítětem - 
ó, slituj se a pomoz k vítězství.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  25



19 Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
jež se rozbíhají kolem svaté neviditelné hory, na níž přebýváš - 
neboť není na Zemi toho, kdo by posoudil jejich krásu či ošklivost, 
jejich přednosti či vady, jejich správný či bludný směr - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří nevědí, do kterého chrámu mají vejít, když ve všech zní zbožný zpěv a je hlásáno slovo víry - 
když každý chválí své a o jiném mluví s pohrdáním - když ve zbožnosti není jednoty a Písmo se různě vykládá - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří tě upřímně hledají a nemohou Tě nalézt, neboť Tě zastřely nepravé výklady 
a lidé neznají Tvou pravdu, Tvé zjevení - neznají Tvé úmysly s člověkem ani dokonale nerozumějí 
Tvé přeměně v Krista, Mesiáše, Beránka v novém čase, jenž nastal - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří se marně namáhají poznat a správně porozumět, co od nich žádáš, jaká slova, činy a životy - 
kteří nemají v srdci Slovo a Tebe neslyší, neboť ses skryl tělu a ukazuješ se jen lidskému duchu, 
jenž je Tebou omilostněn, s nímž začínáš rozmlouvat a odhalovat mu svá tajemství - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří se vydávají na pouť za nalezením duchovních pokladů, 
jež jsou bezpečné před porušením a zkázou zemskými časy, neboť není dosud na Zemi známo, 
kde se nacházejí a kudy k nim vede nejbezpečnější a nejkratší cesta v lidských zmatcích a nejistotách - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří ještě neznají rozdíl mezi skutkem dobrým a zlým, 
mezi životem nebe a životem země, mezi cestou lásky a cestou nenávisti - 
kteří jsou jak slepci postavení k hodinám, které slyší, 
ale neznají jejich směr ani jejich stálý a věčný chod vpřed v kruhovitých vlnách - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří Tě zarmucují svými činy z nevědomosti, 
neboť nedošli dosud k poznání Tvých skrytých zákonů a neodhalili příčiny nesnází v rodinách, 
mezi lidmi, v národech i na celém světě, takže je hledají ve vedlejších zjevech - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří ve svém hledání došli k nečistým pramenům, z nichž vychází nebezpečí, 
že duše se zdrží ve vývoji, že se zaujme věcmi nevýznamnými a tím jí významné ujdou právě tehdy, 
když se toho nejméně naděje, když si myslí, že konečně nalezla pravdu, 
když si myslí, že objevila významnou filozofii nebo nové umění - 
ó, slituj se a zastav bloudění.

Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří promarnili život půtkami o věci viditelné církve, o její zřízení, 
a zapomněli na církev, jež je neviditelná, zbudovaná v nitru věřícího srdce, 
oddaného Tobě nade všechno, každým dechem, každou myšlenkou - 
ó, slituj se a zastav bloudění.
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Slituj se, Hospodine, 
nad blouděním lidí na duchovních cestách - 
těch, kteří došli k samolibosti i pýše nad svým duchovním věděním nabytým jen rozumem, 
podceňují jiné, jimi pohrdají a vyvolávají tak nesvornost mezi křesťanskými bratry 
o výklady Písem, o významu a dosahu Tvého mesiášství - 
ó, slituj se a zastav bloudění.
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20 Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která je metlou nejtvrdší - která je od počátku, kdy člověk byl oděn tělem, 
aby si v potu tváře dobýval chleba - aby v bolestech rodila matka - 
aby před očima rodičů umíralo dítě - aby utrpení bylo jako daň za hřích - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která je pokáním nejtěžším, neboť duše v něm úpí a tak se rychle učí odříkání, 
učí se odkládat pýchu, oblékat pokoru a myslet na marnost světa, 
na prchavé jeho radosti, na chvíli odchodu do neznáma - učí se hledat pomoc a útěchu u Tebe - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která je trápením největším, neboť má ostny trnů, pláč odsouzence, 
hrůzu z umírání, bázeň z pekla, nejistotu z budoucích věcí a úzkost před Tvým soudem - 
slituj se a dopřej pomoci.

 
Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která z těla činí nádobu bolestí, neboť se do ní ukládají slzy, vzdechy i zoufalství, 
aby vyvážily míru lidské hříšnosti před Tebou, duši osvobodily od trestu 
a daly jí opět pečeť lidství, ztracenou na zemských cestách - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která vyvolává reptání proti Tobě, neboť člověk neví, co je mu k dobrému, co je mu k užitku, 
co jej před Tebou vyvyšuje a dává mu mučednickou podobu, 
která je prvním stupněm slávy svatých, prvním světlem kolem hlavy člověka - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která činí z člověka bezmocného tvora, jenž poznává lidské slabosti, 
i to, že bez tebe není ničím a v Tobě je všechno, že síla těla je vratká jako strom, 
jehož kořeny jsou podemílány proudy vod a on každé chvíle může padnout jako podťatý sekyrou - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která je soustem nejtrpčím a nadmíru hořkým, po němž duše ztrácí sílu, 
jsouc odkázána na Tvé milosrdenství i na Tvůj soud, 
jenž nad ní vyřkne ortel, buď milý, vedoucí do radosti, anebo nemilý, vedoucí do nových muk - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která naplňuje duši tíhou a zármutkem nad možností trvalého rozloučení se vším, 
co si člověk na Zemi zamiloval, s čím se sžil, co stvořilo viditelnou součást jeho bytí, 
co jej činilo tělesným člověkem milovaným rodinou i přáteli - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která je číší nejtrpčí, z níž pije člověk odsouzení k smrti tak neodvratné, 
jako je příchod noci na sklonku dne, jako je sežehnutí květu mrazem v čase, 
kdy slunce přestane hřát a dávat zemi krásnou podobu v květech i klasech - 
slituj se a dopřej pomoci.

Slituj se, Hospodine, nad nemocí těla - 
která vytrhuje člověka ze světa a uvádí jej ve velikou osamocenost a tesknotu, 
neboť není nikoho, kdo by mohl trvale sejmout bolesti těla a úzkosti duše, 
protože lidské ruce jsou neschopné tak velké služby bližnímu, 
když jim chybí znalost duchovních příčin nemocí - 
slituj se a dopřej pomoci.
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21 Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která je jako ostrá dýka již v kolébce zabodnutá do člověkova srdce, 
jež touží milovat a žít, těšit se z prospěchu práce, a ne hynout jako motýl s odchodem slunečního tepla, 
jako usychající květ růže, jako list v podzimu, tiše, pomalu, ale neodvratně - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která je jako noc nezadržitelně přicházející, v níž člověk nevidí cestu ani kamení na ní - 
v níž jde s námahou a bázní, tápaje na všechny strany, 
aby ruce nalezly oporu, aby chůze byla pevnější a srdce klidnější, nebojící se stínů kolem - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
v níž je každý tak sám a sám, neboť nižádný zemský člověk nevyprovodí jej na práh neznáma, 
nižádný mu neodejme tísně, aniž jej potěší v těžké chvíli, kdy vstupuje před Tvůj soud - 
kdy za ním zapadnou dveře zemského světa jako těžká brána železem pobitá - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která má chvíle loučení, nad něž není na Zemi těžších, neboť se nevrátí ten, 
kdo pronáší poslední pozdrav, odcházeje z rodiny, z národa i ze Země, nevrátí se již v téže podobě a s týmž jménem, 
aby lidé poznali, že s nimi kdysi žil, s nimi se snad i přátelil a je miloval - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která je postrachem lidí, kteří neznají Tvou dobrotivost, Tvou shovívavost 
i Tvé mírné souzení nevědomých tvorů, které doposud Duch nevyučil a Tvá láska nezjemnila tak, 
aby mohli být přijati mezi zasvěcené a vyučené učedníky Tvého Syna - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
jež ze Země činí místo smutku, neboť se dosud nenašel lék na její odstranění 
a nikdy se také nenajde, neboť jen Ty jej držíš v ruce a Zemi nevydáš, 
pokud zlo bude na ní domovem, pokud člověk bude potřebovat pokání a očištění - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
jež je dána za trest - 
aby se obměkčilo lidské srdce - 
aby člověk poznal svou nicotu - 
aby ji v sobě proměnil a stal se významným činitelem 
svou spoluprací s Tebou svou vůlí vloženou do Tvé vůle, z níž vycházejí díla věčné ceny 
a ne ceny jednoho života tělesného - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
jež je jak galejnická koule připoutaná k nohám člověka, ztěžujíc mu kroky v té chvíli, 
kdy smělá myšlenka chce dobývat Země a nad ní panovat bez obav, 
že přijde čas ochabnutí těla a jeho zahynutí - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která činí ze života na Zemi těžký, smutný sen, 
neboť celý lidský život se v okamžiku umírání zdá malou chvílí, 
jakoby se člověk marně staral a žil, marně prožíval utrpení, marně se namáhal a pracoval, 
marně si na Zemi dobýval cti i majetku - 
ó, slituj se a utišuj její stesky.

Slituj se, Hospodine, nad smrtí - 
která je posledním nepřítelem, jenž člověku zasazuje rány do míst nechráněných, tam, 
kde se na dně duše chvěje obava, kde je v srdci živý cit lásky k těm, s nimiž jsi člověka spojil na Zemi - 
kde v mysli je ustavičná myšlenka zármutku z blízkého loučení s milým i drahým člověkem, 
s rodinou, národem i celou Zemí - 
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ó, slituj se a utišuj její stesky.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  30



22 Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
v níž hoří plameny zloby - v níž člověk člověku hrozí zkázou - 
v níž druh druha křivě soudí, ač sám nad sebou žádá mírný soud 
a prosí Tě o milost, když stojí tváří v tvář Tvému soudu nad sebou - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
v níž tekou kalné proudy nenávisti, jakoby ji chtěly pohřbít ve svém nánosu, 
aby světlo k ní ztratilo cestu, aby ji opustilo teplo lásky 
a aby tak lidským duším bylo zabráněno přiblížit se k Tobě 
a zbavit se okovů, jež k Zemi poutají člověka neočištěného - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež se vydala na vlastní cestu bez bázně z bloudění, bez bázně ze ztráty pravého cíle, 
jenž jí byl Tebou určen v době, kdy jsi ji zbudoval jako dílo užitečné a potřebné pro dlouhý věk, 
kdy se Tvé děti budou vydávat za zkušenostmi života, aby všeho okusily a dobrého se přidržely navždycky -
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež se stala žalářem duší, v nichž se již probudilo ze spánku dobro i láska, 
v nichž se ubytovala šlechetnost a k nimž se Ty sám přibližuješ v podobě Slova a pobízíš je k pospěchu, 
k práci na tom, aby se z nich staly svaté nevěsty Kristovy - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
která kamenuje proroky, jež na ni posíláš s novými myšlenkami, 
aby burcovali lid ze lhostejnosti k duchovnímu životu, k Tobě i k vlastní budoucnosti – 
v níž je člověku určen vznešený úkol a cíl již od počátku světa, 
ale člověk jej zapomněl a oddal se úkolům zemským, méně důležitým a žádoucím - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež bojuje a válčí, jakoby na ní nežili lidé, ale divá nezkrocená zvěř, 
jíž je lhostejný osud druha, jeho bolest a smrt, již není možno kárat z viny, neboť jí není dán rozum, 
jako je dán člověku, aby jím byl zušlechťován a tím povznášen nad jiné tvory Země - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež je pod vládou ďáblů, vloživši jim do rukou svůj osud v té chvíli, kdy si oblíbila jejich zvyklosti i činy,
jejich porušení mravů, kdy se oddala sodomské prostopášnosti, 
aby se na chvíli ukolébala v zahálku a libé neplodné snění ducha - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež se stala bojištěm dobra a zla a tím proměnila v trosky vše krásné, vše čisté, 
co člověk dostal do vínku jako dědictví, jako znak příslušnosti k Tobě - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
jež se stala místem pokušení a svodů, které rozprostřely neviditelné sítě kolem člověka 
a učinily z něho zajatce, jenž nemá svobody ani možnosti úniku 
a jenž je odkázán na milost a nemilost nepřítele, na jeho soud, 
a na to, až Ty sám se nad ním smiluješ a podáš mu pomocnou ruku - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.

Slituj se, Hospodine, nad neklidnou Zemí - 
do níž bylo hozeno rukou nepřítele jablko svárů, 
aby se stala sopkou, z níž se hrnou proudy všeliké nešlechetnosti - 
aby se sama pohřbila pod její lávou tak, že se Tvým očím ztratí její stopa na dlouhý, dlouhý čas - 
ó, slituj se a dej Zemi mír.
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23 Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že i v nejtěžších dobách zatemnění lidských duší, kdy Země byla naplněna hříchem tak, 
jak je naplněna vodami moří, řek i potoků, se našel člověk čistý a spravedlivý, našel se Noe, 
který v bohabojnosti naplňoval život pokojnou prací a modlitbou.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že jsi rozklenul duhu nad korábem Noemovým jako příslib šťastné budoucnosti lidstva, 
jako příslib své přízně těm, kteří půjdou cestami Země 
a usilovat budou o čistý život, nezatížený nepravostmi, které tě zarmucují.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že jsi do Země uvedl nový život na znamení, že staré pominulo a nové přichází 
v podobě dokonalejšího života lidí, v podobě užitečné práce, jež Zemi zúrodňuje 
a očišťuje od nánosu zla, které do ní sestoupilo v podobě nečistých duchů, bydlících v jejích živlech.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že ve všech časech se našli spravedliví Noemové, pro něž jsi mírnil tresty za těžká provinění lidstva - 
že vždycky Ti zbožná ústa zpívala vroucí žalmy - 
že vždycky se našli lidé, kteří Tě milovali 
a Tobě budovali v srdci stánek uprostřed světa plného hříšností i svodů k nim.

 
Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že jsi přislíbil neuvádět na Zemi nové potopy, novou zkázu životů, 
ani nové Sodomy jako nejtěžší trest za hříchy prostopášností, za zkaženost duší.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že jsi přislíbil spásu světu i světlo národům, že jsi odhaloval své mesiášství a dával naději, 
že naše budoucnost bude ve znamení Tvé milosti k nám, Tvé lásky a přízně.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
že jsi nikdy až dosud zcela neopustil lid, ale znovu a znovu ses smilovával, 
vyváděl jej z modloslužby na lepší cesty a učil jej pravé službě sobě, pravé zbožnosti, 
která povyšuje člověka na úroveň vysoké důstojnosti ducha, 
která dodává ceny i užitečnosti lidskému životu před Tebou.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
kolik péče jsi již věnoval svému dílu, v němž člověk zaujímá tak význačné místo - 
vzpomeň, jak jsi jej od samého počátku miloval, že tato veliká láska probudila závist u padlých duchů 
a oni pak způsobili, že člověk byl před Tebou nesmírně poskvrněn, pohaněn a vyhnán z rajských míst.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
jak těžkými se staly osudy člověka od té chvíle, kdy se zpronevěřil Tobě a klesl na úroveň padlých duchů, 
že není kroku, není šlépěje člověkovy nohy, na níž by nebyly slzy, vzdechy, nářky 
a zoufalé volání o pomoc tomu člověku, jenž hyne podle těla a živoří podle duše jako žebrák u prahu bohatých domů.

Vzpomeň, Hospodine, na nás, vzpomeň - 
jak veliký kalich utrpení vypil již člověk při svém očišťování, 
kolik dobrých jeho snah vzpínalo křídla k rozletu do nebeských výšin za světlem, 
pokojem a krásou nepomíjivou, věčnou a bohatou, jaké Země dosud nepoznala - 
vzpomeň, jak křídla vždy klesala jako zlomená, 
neboť člověk sám od sebe nemůže dosáhnout výšky Tvých krásných světů bez Tvé pomoci a posily.
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24 Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na slavné doby, kdy jsi nás povolal k životu jako lidské bytosti s rozumem a vůlí, 
abychom o Tobě podávali svědectví ve světě pevné hmoty, a kdy naše schopnosti prozrazovaly, 
že Ty jsi jejich Tvůrcem i Dárcem, že jedině od Tebe je náš život.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na časy Izraelských, kdy jsi mluvil k lidu, jenž pěstoval ctnosti vojevůdců, proroků a učitelů lidu,
kdy jsi v něm vyvíjel statečnost a přísné mravy, jež byly vzorem ostatnímu světu, 
dosud neosvícenému pravým Duchem, který jediný dává pravé poznání Tvé vůle 
i Tvých nesmlouvavých zákonů i řádů.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na své dobré smlouvy s lidem, zvoleným za mluvčího nevědomého zástupu, 
s lidem, který jednou zaujme místo po Tvé pravici, až bude vykoupen a očištěn, 
až v něm zazáří krásná podoba Božích synů - 
rozpomeň se na to, že jsi již tehdy ukázal svůj velký zájem o lidský život, o jeho cesty a stavy, 
že jsi projevil ochotu stát se mu Přítelem a Rádcem, prokáže-li dobrou vůli uskutečňovat Tvé zákony i smlouvy 
a zůstane-li Ti věrný i v těžkých dobách zkoušek víry, kdy bude na svět uvaleno veliké pokušení.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na dobu vroucí zbožnosti, jíž prokazoval lid, že v něm dříme ušlechtilost i něha srdce 
jako vzácná seménka, která dávají tušit, jak velkými schopnostmi je člověk nadán, 
jak skvěle jsi jej vybavil pro život ve hmotě i v duchu, že není moudré nad ním lámat hůl a říkat: 
„Jsi hoden přísného soudu a zavržení!“

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na ty, kteří pro víru v Tebe, pro uplatnění Tvých zákonů přinášeli oběti na těle i na duši, 
kteří šli za Tebou s toužícím srdcem, hledajíce v Tobě spočinutí i velký vznešený cíl života, 
pro jehož dosažení není žádná oběť dost velká, žádné lidské utrpení dost těžké.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na proroky, kteří tak statečně a neohroženě kárali lid a volali ku pokání, 
padajíce často k zemi pod kamením, hrozbami a úklady těch, jimž patřily jejich výtky, 
jimž patřila Tvá výstraha, pronášená prorockými ústy.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na to, proč jsi nás učinil, proč jsi nás oddělil od sebe a poslal dobývat si Země, 
která plodí kamení a hloží, která je bez duchovního světla a tepla - 
proč jsi nám dal jméno synů svých, které nadevšechno miluješ, a poslal nás do Země jako vyhnance z ráje.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na malé hloučky věrných, jimž bylo potěšením odříkat se radostí světa pro Tebe - 
jimiž svět vždycky pohrdal jako blázny a prosťáčky pro jejich tiché svaté mravy, 
pro jejich neodpírání zlému, pro ochotu rozdávat majetky, 
ctít chudobu a milovat samotu, v níž srdce k Tobě hovoří.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na všecky zpěvy chval a díků, které Ti odevždy zpívali žalmisté, 
lidé naplnění vřelými city lásky k Tobě, jimž byla známa Tvá dobrota, moudrost i láska, 
Tvé nesmírné oběti za všechny pobloudilé, hříšné syny, 
i všechny Tvé slavné činy a Tvá moc i kralování nade vším, co jest.

Rozpomeň se, Hospodine - 
rozpomeň na mnohé čisté studánky dětských očí, které jsou vydány světu, jeho tvrdému objetí, 
jako obětníci, kteří sotva spatří světlo světa, sotva se na něm rozhlédnou, odcházejí, 
aby z jejich smrti vyrostl krásný čistý květ oběti za hříšné, svedené lidstvo, 
za ty, kdo sami z pádu nepovstanou a potřebují pomoci dobrých duší, na slovo vzatých samaritánů.
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25 Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na přechod Tvého lidu Rudým mořem, který přinesl první červánek přicházejícího dne, v němž Ty 
se opět staneš lidu laskavým Otcem, moudrým Učitelem, obezřetným Vůdcem i bedlivým Pastýřem - 
v němž započne působit na lidskou duši i Tvá milost, Tvé dobrodiní jako déšť na vyprahlou poušť, 
rozvije ji do krásy a uvede do ní život, nikdy v ní neviděný a neznámý mudrcům, 
kteří přemýšleli o duši a snažili se zmocnit tajemství jejího původu.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na strastiplné putování pouští, kdy ještě nebylo přístřeší pro hlavy lidí, 
jdoucích namáhavou cestou pokání za lepším životem, v němž nebude již hněvů ani nenávistí, 
v němž stáda ovcí budou v rukou bdělých, moudrých a obětavých pastýřů, 
kteří je povedou k sytým duchovním pastvám a k čistým pramenům vod.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na těžké dny, plné duchovní vyprahlosti, kdy rty lidu byly bolavé žízní po Tvé pomoci, po Tvém smilování, 
a útroby těla byly jako rozpálená nádoba praskající na žáru ohniště, jimž bylo kruté utrpení, 
v němž se spalovala lidská pýcha a tvrdost srdce jako neotesané hrubé kmeny pralesa.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na dny, kdy hříchy lidu zasypaly studnice Tvého milosrdenství - 
kdy hněv Tvé spravedlnosti se rozléval Zemí, zaplavuje ji potoky krve a úpěním vdov a sirotků - 
kdy nebylo slitování člověka s člověkem, a msty plodily msty, 
kupíce kolem lidských duší hory nešlechetností tak, že duše byly téměř zbaveny výhledů do příčin života 
i jeho duchovních počátků a tak přiváděny k modloslužbě.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
že tehdy se člověk stal běsem uprostřed života ponořeného v temnotu ducha, 
neboť ten, kdo se vymkne Tvé ruce a Tvému vedení, je jako zvíře žijící v zemských děrách 
bez jiskřičky vědomí o Tobě, a sápe se na každého, kdož jde kolem, aby urval sousto pro sebe.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na život hořký a trpký jak znečištěné mořské vody, na život, jenž stál u kolébky novorozených, 
nad nimiž plakaly matky, neboť je rodily do bojů a válek, do těžkých zápasů dobra se zlem, 
které učinily ze Země jediné bitevní pole bez místečka tichého a pokojného, 
kde by se mohla složit hlava k odpočinku po veliké námaze bez obav, že bude znovu trápena.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na těžké podmínky života na Zemi, v nichž počal člověk své veliké slavné očišťování 
od nánosu temných sil zla, jež ho téměř pohltily, téměř přeměnily v tvrdý kámen, 
na nějž musí přijít stejně tvrdá a pádná síla, aby člověka ztvárnila a dala mu podobu, 
která prozradí jeho svatý původ.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na kruté rozpaky lidí, kteří stáli tváří v tvář divoké tvářnosti Země 
a měli z ní vybudovat domov pro mnohé národy, pro mnohé tvory, 
jimž Tvá vůle dala na ní žít, pracovat, trpět a přeměňovat všechno v sobě i kolem sebe 
ve vzácné duchovní síly, z nichž jsou stvořena nebesa.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na bolestné zrody každé lepší myšlenky do Země, které vždy předcházely i provázely těžké zápasy lidí, 
jimž bylo určeno tyto nové myšlenky přijmout a dát je dál a dál, 
všude, kde je tma, kde je malá, slabá víra, kde činy jsou vedeny hrubým sobectvím neosvícené mysli 
a neprobuzeného srdce, aby těmito myšlenkami byl člověk přiveden rychleji a bezpečněji k Tobě.

Pamatuj, ach, pamatuj, Hospodine - 
na všechno, co člověk okoušel na své přetěžké pouti za vydobytím ztraceného pokladu ducha i duše, 
za získáním vysoké hodnosti syna Božího, za nalezením jordánských pramenů Tvé skryté lásky k člověku,
které dávají duši očištění, pokoj a smír s Tebou tehdy, když duše po Tobě silně zatouží a cele se Ti oddá.
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26 Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na bezbožnost lidu, který doposud o Tobě nerozjímá a neučí se znát Tvé zákony, 
jsa zahleděný jen do hmotného světa, do jeho života, který nese pečeť smrti těla, 
pomíjivosti a marnosti, nestálosti a proměnlivosti, jako má zemské počasí od jara do jara.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na malou víru lidu, který je již o Tobě vyučován, 
ale nerad se zříká mamonu a všelikých radovánek, jež snižují duši před Tebou, 
když je na rozhraní dobra a zla pokoušen tělem, světem i ďáblem, 
takže jim ještě podléhá a často se stává sám nástrojem zlého pokušení vůči jiným 
a tak prodlužuje trápení života svého i svých bližních.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na nemravnost lidu, jenž se veselí uprostřed nepravostí, 
zapomínaje na svaté poslání, na své úkoly, na Tvůj hlas, volající člověka k odpovědnosti 
za slova a činy i za každou promarněnou chvíli, nevyužitou k prospěchu duše.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na pobloudění lidu, který se vymyká Tvému vedení, zhrdaje Tvým jménem, 
Tvým Slovem, Tvou přísností, jsa živ podle zákonů světa a ne podle Tvé vůle, která přikazuje: 
„Čiň pokání, hříšný člověče, abys byl opět přijat mezi mé syny a žil tak důstojně, jak se na tebe sluší, jak je ti uloženo.“

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na nevěrnost lidu, jenž ctí Tvé jméno, ale svými skutky se od Tebe odklání a velmi Tě zarmucuje,
dávaje přednost péči o věci světa, o věci pomíjivé, o činy, jimiž se na Zemi získává čest a sláva 
a život činí příjemným, ale neužitečným pro duši, pro její duchovní budoucnost, až bude žít bez hrubého těla.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na tvrdá srdce lidu, jenž nepoznal dosud pouto bratrství, jež váže člověka k člověku - 
jenž sedí na truhlici plné pokladů světa a hájí je mečem bez ohledu na to, 
že Ty takové jednání zapovídáš a přísně je trestáš.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na hněvivost, vády i sváry lidu, jež se staly kamenem úrazu i těm Tvým vyznavačům, 
kteří se vychloubají svou zbožností, svými posty, návštěvami chrámů a milodary na chudé i na věci církví,
domnívajíce se, že dosti činí před obličejem Tvým, že tím vším mají zabezpečeno dobré místo, 
až dožijí život na Zemi a odejdou do neviditelna.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na nestálost přízně lidu, jenž dnes volá: „Hosana.“ - a zítra: „Ukřižuj!“,
na jeho zaslepenost, že větší již být nemůže, neboť si oblibuje skutky, které mají čest na Zemi, 
ale v Tvých soudech jsou neužitečnou plevou, koukolem a býlím, 
které vymýtáš jako nebezpečné pro duši, pro její duchovní růst, jako léčky a svody 
pro nezkušeného člověka, jenž nic neví o skrytém působení démonů na vnitřní život člověkův.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na nedostatek lásky k bližnímu, která mezi křesťany hyne jako květina nedostatečně zalévaná 
a pěstovaná, jako zrno zaseté nedbalým hospodářem, který půdu dobře nekypří a neorá, 
který si není vědom toho, že jeho nedbalostí trpí rodina i celý národ.

Nedívej se, Hospodine - 
nedívej na vlažnou zbožnost křesťanů, z níž nevane libá vůně jako z kadidelnic, vydávajících vonný dým -
která nevystupuje vzhůru jako čistá zápalná oběť Abelova, ale plouží se nad zemí a na ni padá jako zápal Kaina, 
jenž neměl v srdci dobré a čisté úmysly ani dobře nesmýšlel se svým bratrem.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  35



27 Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na modlitby, které Ti byly předkládány od doby otce Abrahama v naději, 
že je uslyšíš a naložíš s nimi podle své svaté vůle, ustavičně zkoušeje jejich vroucnost a upřímnost, 
zdali modlitby jsou vedeny sobectvím, nebo plynou z touhy pohovořit si s Tebou a předložit Ti život, 
aby jen Tobě náležel a pro tebe byl žit, aby pro Tebe bylo snášeno všechno protivenství 
a přinášeny malé i velké oběti za ty, kdo ještě nemají tušení o své velké povinnosti žít čistě a svatě jako andělé.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na zásluhy mučedníků, kteří volali Tvé jméno uprostřed katanů, když zmíralo jejich tělo 
a duše se chvěla před okamžikem odloučení - 
kteří statečně vyznávali před světem, že jen Ty jsi jediným a nejvyšším Pánem, 
jediným nejvyšším Soudcem všech věcí člověkova života, všech jeho činů 
konaných z vůle dobré i zlé, z nadšení nebo jen z povinnosti, z lásky či nenávisti člověka k člověku, 
že jen Ty můžeš vynášet nejspravedlivější rozsudky, odměňovat i trestat, když si člověk zaslouží.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na statečnost svých vyznavačů, kteří nebojíce se klnutí a hněvu lidu hlásali Tě 
uprostřed zástupu, jenž mluvil o Tvé nespravedlnosti, jsa pronásledován a pohrdán mocnými světa, 
kteří jej uvedli v bídu a zoufalství a vpálili mu tak na tělo znak otroků, aby nebyl nikým ctěn, 
aby neměl dobrého jména před jinými, ačkoliv příkaz o milování bližního byl znám již od dob Mojžíšových.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na dobré snahy těch, kteří se očišťují v samotách a usilují o dosažení svatosti, 
aby se mohli k Tobě co nejvíce přiblížit a Tebe si zamilovat nade všechno, 
aby je k Zemi nic nepoutalo a oni mohli lehce myšlenkami vzlétat do Tvých krásných sídlišť, 
seznamovat se s jejich tajemstvím a čerpat neustálou posilu pro obtížné chvíle, 
kdy duše bojuje s Tvými nepřáteli rozličným způsobem a tak skutky dokazuje své pevné zakotvení v dobru.

Pohlédni, Hospodine – 
pohlédni na těžké cesty, po nichž kráčejí ti, kteří touží vydobýt si Tvé přízně, Tvé milosti a odpuštění - 
kteří si uvědomují za stálé lítosti svou hříšnost a pobloudění a jsou ochotni ke každému pokání, 
jež by jim přineslo očištění a vstup do Tvé blízkosti ke zdrojům Tvé lásky, jež jsi vložil do Srdce Kristova.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na příbytky, jež Ti zbudovali lidé na Zemi - na chrámy, v nichž jsi byl a dosud jsi ctěn a vzýván 
zbožnými ústy i srdcem těch, kteří v Tebe pevně již uvěřili a hledají spojení s Tebou svátostnými úkony 
i bohoslužbou kněží v naději, že jim dodávají a zprostředkují Tvé milosti.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na pole, osetá Tvým Slovem, jež zaseli dělníci, poslaní Tebou do Země pro osvícení lidu, 
jak se tu a tam pěkně zelenají, jak osení roste a nalévá se v klas, 
i když dosud nepřineslo pravé duchovní úrody, i když se z něho nesytí zástupy tak, 
aby nebylo nouze a byl mezi věřícími byl dostatek věcí potřebných ke spasení duší, 
k jejich dokonalému očištění a vzetí Tebou na milost.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na mnohé své přátele, kteří jsou rozseti po Zemi jako vzácná semena, jak z nich vyrůstají obránci 
všeho dobrého a krásného, čím si člověk získává Tvou přízeň, Tvé vedení i Tvou lásku, 
čím se stává opravdovým následovníkem Ježíše, Jeho učedníkem a žákem, 
čím se stává významným pro duchovní svět.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na dobrá, šlechetná srdce, která se rozhlížejí po cestách, kudy kráčejí lidé, 
aby přiskočila, vypomohla, potěšila a i povzbudila všechny, kterým slábne krok a nohy klesají, 
kterým víra nezbudovala pevné štíty do boje se zlem, 
kteří nyní zbodaní a ztýraní ztrácejí odvahu i statečnost vybojovat poslední velké vítězství nad vším, 
co je Tvým nepřítelem v rozličných podobách, a dosáhnout tak konečného vysvobození ze hříchů a z trestů za ně.

Pohlédni, Hospodine - 
pohlédni na všechna protivenství, s nimiž zápasí ti, kteří jdou duchovní cestou již zde na Zemi, 
kteří se snaží celou silou duše stát se dobrými křesťany, dobrými Tvými služebníky, 
dobrými příklady apoštolské práce mezi lidmi i dobrými pracovníky na rozšiřování víry i naděje v Tebe 
i Tvého svatého království v lidských srdcích.
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28 Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od lidského rodu, který Tě tak hluboce zarmoutil, přikloniv se ke zvykům babylonských, 
jejichž pýcha sahala do nebe, chtějíc Tě svrhnout z trůnu a Tvé jméno 
uvést v zapomenutí lidmi na Zemi tak, že by nikdo Tebe nectil, Tebe nevzýval a neprosil o pomoc.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od lidí, kteří opustili Tvé zákony a počali žít jako sodomští, v nepravostech a nešlechetnostech,
pohrdajíce skromností a odříkáním jako nepotřebnou veteší, která jen zatěžuje a člověka netěší, 
které se rád zbaví a na niž si již nerad vzpomíná, aby nepřipomínala odložené povinnosti, úkoly a práce.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od zpronevěřilých duchovních pracovníků, kteří z nevědomosti nebo ze zvědavosti, 
či proto, že chtěli získat tituly mistrů, se dali do služeb padlému duchu, 
který je zajal a chce z nich učinit své služebníky i pomocníky na díle, které boří to, co Ty stavíš - 
který z člověka činí nevolníka bez vůle a pravé moudrosti, 
z níž plynou skutky, jaké Ty žádáš a jaké očekáváš od člověka.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od lidských duší, propadlých hříchům a nešlechetnostem mamonu, 
pro něž se tolik rmoutíš, neboť zabraňují duším vstoupit do jemnějších a krásnějších oblastí 
po odloučení od těla, takže musí žít dlouhý čas v těžkých očistcových lítostech 
a tím se opožďují ve svém vývoji, že jim hrozí zařazení do zástupu opozdilých, 
pobloudilých i těžko napravitelných bytostí, které ještě dlouho budou čekat na své spasení.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od zástupů, které se klanějí zlatému teleti a různým modlám i dílům 
vytvořeným lidskou rukou i rozumem, který svádí člověka na scestí bezbožnosti a rouhání 
proti víře v činnost Tvého Ducha, jenž je jediným Hybatelem a Oživovatelem věcí, 
bez Něhož by život ustrnul, a nic se nedělo. 

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od zemského světa, topícího se ve vlnách zla, 
jež ze světa učinilo místo pláče a skřípění zubů, místo trestů za hříchy, 
místo těžkého očišťování duší v utrpení, v bolestech těla i duše - 
místo, kam Tvá milost zřídkakdy dojde, kam Tvoji andělé neradi sestupují a kam jdou s přemáháním, 
když je pošleš ku pomoci a ochraně těch lidí, kteří si toho zaslouží.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od vyhnanců z ráje, kteří jsou jak prašivé ovce vyvržené ze stáda, 
protože ohrožují zdravé ovečky, určené pro vysoké užitky čistého bílého rouna - 
kteří tolik potřebují Tvého milosrdenství, Tvé laskavé ruky, 
jež by je ošetřila a vyhojila z těžkých nemocí duše 
a vrátila jim opět radost ze života i místo na slunci Tvé lásky.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od rukou člověka, na nichž lpí lidská krev jako znamení, že člověk ten je potomek Kainův,
potomek rodu, jenž porušil svaté úmluvy s Tebou, jenž se vydal na loupež a dobývání kořistí cestou, 
kterou jsi zakázal a již stihá Tvůj spravedlivý hněv, přísné soudy i tresty.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od slabých duší, které denně klesají pod pokušením - 
které nemají sil pevně vykročit vpřed a kráčet cestou dobra - 
které postávají před zápražími, kde šlehá nepohoda života - 
které se zdržují na cestách, kde se valí vody zla světa a zaplavují lidi nánosem všelikých nečistot tak, 
že každý, koho se dotknou, je znečištěn a poznamenán a nesmí vstoupit na nebeské prahy.

Neodvracej se, Hospodine - 
neodvracej od rodin, v nichž se usadila nesvornost, jež doširoka rozpíná své lokty, 
utiskujíc všechny, kdo žijí v domě, takže každý naříká, každý se hněvá i brání, 
každému vcházejí ostrá slova na jazyk a vyvolávají rozepře, nesoulad, a činí z rodiny útulek démonů.
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29 Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy lidu bezbožného, jenž odhodil Tvé jméno, spoléhaje jen na svůj rozum, 
na své důvtipy jako na sloupy hmotného tvoření, z něhož vznikají díla, jež jsou nahlodávána a ničena časem - 
tvoření, jež v srdci probouzí lítost nad nestálostí hodnot, nestálostí věcí života, 
které jsou dnes v oblibě a zítra v pohrdání, dnes hledány a zítra odhazovány do smetí.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy lidu pobloudilého, jenž se vydává do rukou ďáblů svými myšlenkami, slovy i činy, 
uváděje pak na Zemi války, nemoci, hlad, kletby i muka hrozných smrtí na bitevních polích, 
jimž nikde není rovno, neboť jsou prožívány v hrozné úzkosti a osamělosti.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy lidu svárlivého, jenž vyhledává rozepře, činí úklady, 
pohrdá Tvými vyznavači a hněvá se na ně, protože se oddávají zbožnosti podle touhy svých srdcí 
a ne podle zvyklostí vlažných ve víře i lásce k Tobě a jdou cestou ticha a soustředění na Tebe.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy nedbalých duchovních pastýřů, kteří nehledají dobré pastvy, 
aniž se starají o potřebu a posilu pro své ovečky pro dny chladné a bouřlivé, 
kdy na Zemi zuří války a lidé se hroutí pod těžkými kříži, 
i pro doby, kdy duše vstupují do bran smrti a touží nalézt nový domov, nový příbytek i Tvůj mírný soud.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy mocných tohoto světa, kteří utiskují, aby si zabezpečili blaho těla, 
zapomínajíce, že tělo opadne jako list stromu, ale hříšná duše přijde před soud a potrestání - 
kteří srdce připoutali k Zemi a pak nemohou klidně z ní odejít, až přijde hodina odchodu z těla.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy národů, které se opásaly mečem, nastupujíce cestu slávy bojovníků, 
za nimiž jde v patách kvílení, jimž klnou matky i jejich synové, přinucení bojovat, 
jimž se krutě mstí vnuci za smrt dědů a vymýšlejí nové a nové odvety tak, 
že Země je v bludném kruhu neustálých rozepří, svárů a bojů.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy opomenutí dobrých činů, jichž je nesčíslné množství, 
neboť lidstvo je dlužno dobré činy Tvému zákonu, Tvé lásce i Tvé svaté dobré vůli s člověkem 
od samého počátku života na Zemi, kdy do jeho úst vstoupilo slovo, do mysli myšlenka, do srdce cit - 
kdy lidstvo vstoupilo do popředí dějů a stalo se jazýčkem na vahách dobra a zla.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy duchovních vůdců lidu, kteří si hověli na výsluní světské cti 
a neslyšeli tak nářek lidu ani neviděli jeho potřeby, jeho bídu duchovní 
ani tu, která porušuje hmotné zabezpečení života tělesného - 
kteří se neskláněli k nemocným, netěšili zarmoucené, nepodpírali obtížené kříži, nevolali zbloudilé 
ani nešli pro ty, kteří hynuli v pastech nepřítele, 
aby je zachránili od zkázy a Tobě přivedli zástup očištěných a vyučených duší.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy těch, které jsi povolal na stolice duchovních knížat a oni je pokryli plyšem a zlatem 
a vynesli na ulice, aby se jim lid klaněl a chvěl se bázní před mocnými, bohatými 
a vzdával jim pocty člověka nehodné, pocty, jež přísluší jen Tobě, 
kterýž jsi dosud svou stolici slávy a moci neukázal pro převelikou skromnost 
svou i lásku k chudobě a pokoře, který jsi v Ježíši ukázal, jaký má být kněz, mistr, vůdce a učitel duší.

Nečítej, Hospodine - 
nečítej hříchy nešťastníků, jimž je vytrženo kormidlo loďky života, a oni se řítí na skaliska, 
do vírů i na písčiny, kde jsou veliká nebezpečí ztroskotání, veliká nebezpečí pro úrazy duše, 
po nichž se dlouho a dlouho stůně i vzdychá bolestí, 
nežli je opět zhojen úraz a duše je schopna plného a vědomého života za Tvé účasti a přízně.
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30 Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni ze svého srdce osten hněvu, jejž do něho vbodla ruka člověka ve chvílích, 
kdy jeho provinění převýšilo míru Tvé svaté trpělivosti, kdy přetekly její nádoby 
a trpělivost Tvá ustoupila Tvému spravedlivému rozhorlení a Ty jsi člověka vypověděl z ráje, 
aby svou přítomností nerušil jeho krásu a poznal své chyby a z nich se dokonale očistil.

 
Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni ze své mysli bolestné vzpomínky na těžký smrtelný pád člověka v ten hrozný čas, 
kdy se třásly základy Tvého díla, kdy tma vstoupila do vědomí lidského ducha, 
zastírajíc Tvou krásnou Božskou tvář padlému člověku, takže podnes ji neuviděl, nespatřil 
a ani potuchy nemá o jejím něžném úsměvu i láskyplném pohledu, 
který člověka kdysi tak oblažoval a činil z jeho života jedinou radost, jediné štěstí.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni z knihy Života listy popsané hříchy lidí, jež uvrhly jejich duše do utrpení, 
na bludné cesty života ve hmotě, ve smrtelných tělech podrobených zkáze a zmaru 
po ten čas, pokud nebudou lidé schopni a hodni žít v tělech nesmrtelných, pokud nedosáhnou svatosti.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni ze svého Slova přísnost odsouzení, kterého jsou hodny duše, v nichž vládne zloba a nenávist, 
v nichž žijí běsové, chtějící z duší učinit služebnice ďábla a vtáhnout je do temných svých slují, 
do říší stínů jako zajatce, s nimiž se špatně zachází a jichž se užívá pro těžké, hrubé práce.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni ze své lásky lítost nad poklesky synů, kteří podlehli svodům, 
kteří se chovali jako dítě, kterému se zalíbil lesknoucí se nůž a ono se jej ve své nevědomosti dožaduje a po něm touží, 
nevědouc, že se v něm skrývá nebezpečí smrtelného úrazu.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni ze své ruky železný prut, jímž jsi trestal národy Země pro jejich hroznou zkaženost, 
pro poskvrnění jména synů, jimž jsi propůjčil moudrost rozumu i svobodu vůle 
a oni toho zneužili ke zlému a vymýšleli jeden na druhého zbraně, jimiž se tělo zabíjí za hrozných muk.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni meč z rukou anděla, střežícího ráj, aby nežili navždy ve vyhnanství Tvoji synové 
učinění podle Tvého obrazu, podle vzoru Tvého nejsvětějšího Ducha i Duše, 
aby mohli dosáhnout Tvého odpuštění a smíru a opět se s Tebou sjednotit.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni kořist vlkům v rouše beránčím, kteří přišli na svět jako pokušitelé, 
jako rušitelé Tvých plánů s člověkem, jako uchvatitelé moci nad ním, 
jako nástroj ďábelských sil, které z člověka vytrhují jiskry vědomí o Tobě, 
aby nenašel odvahy ani síly k jejich přemožení, k odhalení nástrah, 
jimiž jej obklopují ze všech stran jako pavouci pavučinou ubohé, malé, nic netušící mušky.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni Zemi z náruče hrozné hříšnosti, z níž plyne život těžký, neklidný, plný rozkolů a zmatků - 
z níž vychází kolo krutého osudu, na němž jsou lámány údy těla i duše člověka za velikých muk, 
které jsou často mukami křižování všech lidských tužeb a přání člověka po radosti, lásce a štěstí života.

Vytrhni, Hospodine - 
vytrhni člověka na svatá místa, kde by jednou v zrcadle uviděl svou porušenou nečistou tvář duše 
a pojal pevný úmysl ji umýt a učinit ji takovou, aby Tvé oči na ni pohlížely se zalíbením 
a abys jí vtiskl na čelo polibek smírné otcovské lásky na znamení, že je opět Tvým milovaným dítětem.
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31 Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň v onu stranu, kde zní lidský hlas - kde se rozléhá pláč a kvílení - 
kde je bázeň před smrtí těžkou ranou života, stále živou a bolestnou, 
jež rdousí každou radostnou myšlenku, takže radost není na Zemi domovem 
a člověk ji marně hledá na místech, kde se scházejí lidé k zábavám a potěšení.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k lidským příbytkům, v nichž obavy a starosti jsou denním hostem, 
kde láska počíná teprve rašit v půdě rodinného života mezi dětmi a rodiči na znamení, 
že nevychází ze světa, nýbrž z niter lidí, zjemnělých utrpením.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k cestám, po nichž se ubírá člověk jako nad propastmi, jako po horách a skalách, 
mezi proudy dravých řek, jež strhují do vírů neopatrného chodce, 
který jde životem s prázdnou hlavou, bez moudrosti ducha, lehkovážně, ledabyle, 
jen tak, aby vyhověl přání těla a dal mu to, co si neodbytně žádá.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k lidem, kteří okusili utrpení a jsou na cestě obrácení k lepšímu životu, 
v němž již nebude válek, bratrovražd, ani zhrdání člověka člověkem ani pochybné slávy trůnů 
postavených na šíjích otroků, na jejich námaze, na jejich slzách a potu.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k Zemi, která okusila vrchovatě údělu zavržení - 
která se vymkla Tvé péči a žila jako nevěstka, jako milovnice zla a násilí, milovnice radovánek, 
jimiž se poskvrňuje duše člověka, ztrácejíc svou čistotu v proudech kalných vod lidských hříchů.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k vyznavačům, kteří Tě hájili s mečem v ruce, jakoby neznali Tvůj zákon: nezabiješ! - 
kteří se vydávali za hlasatele Tvého Slova, majíce v ústech jed lstivosti, falše, majíce vychytralé myšlenky - 
kteří měli na mysli svůj hmotný blahobyt i touhu po moci a panování nad jinými 
i vysoké úřady a jejich slávu a nikoli zvelebení Tvé slávy a pokornou úctu k Tobě.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k národům, které jsi pojmenoval různými jmény, aby se podle nich rozeznaly 
a pracovaly na své půdě, na místě vykázaném a od jiných odděleném, 
aby jiným nebraly podíly, hranice, půdu i její bohatství - 
které se však začaly přít jako hašteřivé ženy, jež se s jinými hádají, o jiné se starají, 
ale přitom nedbají o domácí pokoj a soulad, o spokojený život své vlastní domácnosti, své rodiny.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k lidským duším a nazvi je znovu jménem, jež jsi jim dal na počátku, 
aby bylo známo, odkud pocházejí a kde je jejich rodný dům, jejich cesta k němu, 
jejich působení po odchodu ze Země, až je zavoláš, aby složily účty z činů, za něž jsou odpovědny.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k obrazu člověka, tolik poškozenému, tolik zatemnělému, 
že nikdo již neví, komu se má podobat, koho má představovat, kam má být dán 
a jak očištěn a obnoven, jak zbaven nánosu špíny a pavučin, jimiž jej opředl čas, 
kdy se nedařilo vnitřní kráse člověka, kdy nikdo na ni ani nemyslel, ani o ni nedbal, 
kdy každý byl vážen a ctěn jen podle rodu, titulu a majetku a nikoli podle vnitřní duševní hodnoty.

Nakloň se opět vlídně, Hospodine - 
nakloň k těm, jež jsi povolal do předních řad zástupů, jdoucích křížovou cestou k vykoupení, 
aby se pohnuli na svých místech a rychleji i pevněji, nadšeně a nedočkavě vykročili vpřed s vědomím, 
že čas se připozdívá, a ten, kdo se omešká a zdrží všelikými starostmi, všelikou prací pro blaho těla, 
nedojde ve stanovenou dobu do Otcovského domu a zůstane dále jeho vyhoštěncem.
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32 Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad hlavy zbloudilých synů, aby Tvé požehnání znovu vstoupilo do jejich života, na jejich cesty, na jejich činy - 
aby se oni opět stali Tvou oslavou, Tvou radostí v tíživých dnech tohoto času, 
kdy Tě rmoutí mnozí duchové, kteří svým zatvrzelým setrváváním v hrubém a zlém způsobu života 
vytvářejí stále hlubší propast mezi nebem a Zemí.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad zástupy, které se připravují k jordánským křtům - 
které se přibližují ke studnicím vod živých, ke studnicím Tvých milostí, 
bez nichž není možno člověku dosáhnout vykoupení, bez nichž není proměny v nového, znovuzrozeného člověka, 
jenž jedině smí vstoupit do míst nebeské radosti.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad domovy lidí, v nichž se dosud neusídlila pevná hluboká víra ani pokoj, 
jimž se bratrská láska vyhýbá jako místům dosud málo pěkným a čistým - 
vztáhni ji, aby duchovní city vzplály v lidských srdcích 
a kolem stolu zazněla modlitba bratří, spojených myšlenkou na Tebe - 
aby z lidských domovů se staly chrámy, do nichž sestoupíš s anděli a posvětíš tak lidský život svou účastí, svou blízkostí.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad cesty lidské, nad cesty kamenité, trním vroubené, vyprahlé, 
kde velký nedostatek posily od Tebe zasahuje i tělo, že je často bolavé, nemocné a zemdlené a stále na pokraji hrobu - 
vztáhni ji, aby se na cestách již objevilo dobro a láska jako vůdcové všech, 
kteří po nich jdou a v budoucnu ještě půjdou.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad dítky, jež opouštějí mateřskou náruč, 
aby z nich vzešlo pokolení duchovně osvícených moudrých pracovníků, 
hledačů krásnějšího soužití člověka s člověkem, milovníků dobra a pokoje, 
kteří přivedou lidstvo na lepší cestu, vedoucí již k vyšším duchovním cílům, k poznání Tebe, ke spolupráci s Tebou.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad lid Tobě cele oddaný, jenž se již vymkl vlivům zla a usiluje o čistotu své duše - 
vztáhni ji, aby Tvá milost se v něm rozhojnila a on žil podle nových přikázání.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad duchovní učitele, jejichž úkolem je vykládat Tvé zákony 
a hlásat evangelia o Tvém spasitelském díle v Kristu, aby z jejich práce vzešel pravý veliký užitek duchovní, 
aby Tvůj Duch jim pomohl nalézt pravdu a odhalil jim i skryté významy Písem pro poučení lidu, 
pro jeho osvícení a napravení, pro odhalení skrytých schopností lidského ducha, 
jež vedou k vidění věcí nadpřirozených, umožňujících spojení s Tebou a slyšení Tvého Slova.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad ty, kteří usilují o hlubokou duchovní moudrost a poznání Tebe, 
aby se zmenšil počet bloudících a rostl počet poutníků, 
kteří docházejí již k cíli dokonalého života po cestách tiché zbožnosti, 
kdy k Tobě mluví vlastním slovem srdce, jímž se vine čistý a jasný pramének lásky k Tobě, stále hlubší, stále silnější.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad ruce modlitebníků, jež jsou sepjaty k prosebným i přímluvným modlitbám, 
aby se tyto modlitby neztratily, aby se nezastavily a nebyly zadrženy v nízkých oblastech kolem Země, 
ale aby měly sílu přiblížit se až k Tvé ruce a do ní vložit osudy těch, 
za něž se přimlouvá srdce a prosí duše s vroucností a pokorou, pevnou vírou, 
že Tvé ruce mohou rozvázat anebo ještě více upevnit pouta mezi lidmi i nitky jednotlivých osudů, 
prodloužit nebo ukrátit délku tělesného života.

Vztáhni opět svou pravici, Hospodine - 
vztáhni ji nad chrámy, do nichž vstupuje věřící lid, aby se proměnily v čisté svaté svatyně, 
hodné toho, abys Ty do nich vstupoval, s lidem skrytě obcoval a s ním žil jako jeho Bůh a Pán i předobrý,
přelaskavý Spasitel a milosrdný Utěšitel.
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33 Otevři, Hospodine - 
otevři znovu náruč svým dětem, jež kdysi v lehkovážné hře zapomněly na Tvé příkazy 
a vstoupily na zapovězené místo, kde žili hadové s jedovatými ústy, 
kteří je uštkli smrtícím jedem zla a pýchy a způsobili tak jejich poskvrnění, 
že nemohly více hledět do Tvých očí, usedat na Tvém klíně 
a těšit se z Tvé lásky, ze všeho krásného, čím jsi je obklopil a zahrnul.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu srdce svým dětem, které klopýtly o nastraženou léčku a uvázly v sítích svůdníka, 
jemuž se zalíbila krása a moudrost těchto dětí, vychovaných láskou, 
takže je v nestřežené chvíli uzmul a uzavřel do svých komnat jako svůj majetek, 
a kde je doposud střeží, hlídá a žárlí, vzpomenou-li na Tebe a volají-li k Tobě znovu: „Otče - Otče...“

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu štědrou dlaň svým dětem, které se potopily do vln neposlušnosti a svévole, 
do vody znečištěné a zakalené myšlenkami nízkých rozkoší, 
jež zeslabují vůli k dobrému a odnímají schopnost moudrého posuzování věcí i událostí života 
a vedou k nepředloženým činům, na scestí, do chyb a omylů.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu ústa k laskavému slovu ke svým dětem, které osleply a ohluchly v ten čas porušení, 
že od té doby nevidí duchovní děje, neslyší Tvůj hlas a jsou jako malá batolátka, neschopná vlastního kroku,
odkázaná na cizí ruce, jež by je pozvedly, podepřely a jejich chůzi daly směr.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu tichý svatý dům svým dětem, jež zabloudily v hustém lese všeliké nešlechetnosti 
činů, slov i myšlenek a marně hledají světlo ztraceného domova i cestu k němu, 
marně se rozmýšlejí, kudy jít za radostí a štěstím, kde nalézt věrného, dobrého přítele, rádce 
a vůdce, jenž by dobře znal všechna nebezpečí cest i tajemství života.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu rajské zahrady svým dětem, které z nich kdysi vyběhly za pestrou barevnou vážkou, 
jejíž krása byla plná nestálých barev, která byla jako vnadidlo hozené rybám, 
jako vějička ptáčníka, jako lákání lovce ušlechtilé laně, jež netuší lsti a přiběhne tam, kde se ozývá falešný hlas druha.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu bránu svatého města svým dětem, které z něho byly vyhnány jeho strážci na Tvůj příkaz, 
neboť není možno nečistému žít pohromadě s čistým, aniž by byl porušen řád, 
není možno zdravému být pohromadě s malomocným, aniž by nezhynuli oba.
 
Otevři, Hospodine - 
otevři znovu zdroje pokoje svým dětem, které jej vypustily ze svého srdce v ten čas úskoku, lsti 
a velkého pokušení a nyní po něm již dlouhý čas marně vzdychají a po něm touží, 
neboť pokoj srdce je počátek rajské blaženosti, je prahem nebeských příbytků, je čistým, bílým ložem, 
na němž se pěkně odpočívá po veliké námaze, je stavem, který je již blízek svatosti.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu svým dětem knihu velké svaté moudrosti Ducha, kterou jsi před nimi uzavřel a zapečetil tak, 
že od té doby není na Zemi člověka, jenž by znal její tajemství 
a tak odhaloval skrytý duchovní život v neviditelnu, jeho cesty, jeho práce a cíle, 
jeho podivuhodnosti a krásy, jeho složitosti, radosti a blaženosti.

Otevři, Hospodine - 
otevři znovu svým dětem pokladnici svaté duchovní lásky, od níž ztratily klíče v temné propasti, 
do níž sestoupily jako zavržení tvorové, nesoucí na čele znamení padlého lidství 
nakaženého jedem zla tak, že se jim andělé a svatí duchové vyhýbají 
a nechtějí s nimi přátelsky obcovat a jim pomáhat v jejich bezradnosti a duchovní nevědomosti.
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34 Usmiř se, Hospodine, se syny marnotratnými - 
kteří se vracejí ze světa chudí na duši, unavení prací pro tělesné blaho, hladoví a žízniví, 
bez pěkných duchovních šatů a s nohama sedřenýma do krve od kamenitých cest zemského žití, 
takže jejich stopy jsou znamenány krví jako stopy mučedníků.

Usmiř se, Hospodine, se syny neposlušnými - 
kteří se vzepřeli Tvým moudrým zákonům a radám a začali žít podle své vlastní moudrosti, 
podle vlastní vůle, jsouce domýšliví na své lidské schopnosti, 
nenapájeni a neposilováni proudem láskyplnosti a moudrosti Tvého Ducha, 
a proto propadlí velké nešlechetnosti a omylům, z nichž nemohou vybřednouti bez Tvé pomoci.

Usmiř se, Hospodine, se syny lehkovážnými - 
kteří jsou málo užiteční svou prací, svým životem, protože nevzdělávají na duchu ani sebe ani Zemi - 
aniž se snaží prospět bližním pomocí nebo radou - 
aniž pečují o duchovní pokrmy pro svou duši, aby jimi sílila a krásněla - 
ani se nezamýšlejí nad životem a neberou si poučení z toho, že věci světa jsou klamné, marné a nestálé.

Usmiř se, Hospodine, se syny nemravnými - 
kteří neuvažují o svých slovech a činech, naplňujíce je nečistými tužbami těla i tužbami srdce, 
jež nezná hloubky pravé lásky, jemnosti jejího citu ani její vážnosti, úkolu a cíle, 
jejího vznešeného poslání v životě lidí, a kteréžto srdce je jako mělká nádoba, 
do níž nemožno nalévat, protože z ní všechno uniká a nic se v ní nezachycuje, nezadržuje.

Usmiř se, Hospodine, se syny nerozvážnými - 
kteří se vydali na nebezpečné cesty obcování s nečistými duchy, 
na cesty, jež vedou do propastné temnoty, tam, kde jsou domovy těchto duchů, 
v horách, skalách i na mořském dně - 
se syny, kteří jsou v nebezpečí, že jejich duše dostanou podobu těchto duchů 
a nebudou schopny dalšího lidského vývoje.

Usmiř se, Hospodine, se syny sloužícími mamonu - 
kteří Tě velice zarmucují, neboť z jejich srdce se stal kámen a z jejich rozumu ďábelský nástroj, 
jenž ničí Tvé dílo na Zemi, dílo lásky, dílo golgotské oběti, 
a rozleptává dobré vztahy mezi lidmi jedem nejprudším a nejsžíravějším, jedem nenávisti a násilí.

Usmiř se, Hospodine, se syny přemoženými zlem - 
kteří neznají míru hněvu, míru zrady i násilí a ze Země činí místo válečných hrůz a zločinů - 
kteří se vymkli dobrým, šlechetným vůdcům a jdou ruku v ruce s Tvými nepřáteli po cestách temnoty ducha.

Usmiř se, Hospodine, se syny bloudícími - 
jejichž životní cesta se podobá řetězu, jehož jeden článek je hřích a druhý článek trest za něj, 
a jímž se ovíjejí čím dál víc a těsněji, takže duše sotva žije, sotva dýchá v hrozném sevření, 
až posléze upadá v mrákotu a žije jen tělem a ne již v duchu, neboť ten ji opouští, 
nesplniv svůj úkol proto, že duše jej odpudila svým hříšným životem.

Usmiř se, Hospodine, se syny bláhovými - 
kteří se do krve potýkají pro věci, jež zahynou s tělem, že po nich není ani památky - 
kteří kladou životy za věci, jež toho nezasluhují, jež jen zdržují na cestách za vývinem duše, 
za cílem, jímž jsi Ty sám, jímž jest sjednocení a spojení s Tebou.

Usmiř se, Hospodine, se syny malověrnými - 
kteří jsou jen podle jména křesťany, ale svým životem, svými skutky nenaplňují Tvé zákony, 
ale naopak je znevažují, žijíce v půtkách a nesvornostech, v nenávisti a závisti, 
každého všelijak posuzují a jeden o druhém smýšlejí zle a špatně a nikoli dobře, jak je Tebou přikázáno.
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35 Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné trestem za hřích člověka od času jeho odchodu z ráje - 
nevylévej je na Zemi, ponořenou v temnotu, aby se ještě více nenaplňovala nářky, slzami a bojem bratrů, 
aby nezhynula veškerá naděje ve Tvé veliké milosrdenství, 
jež má obnovit člověka do jeho původní krásy a svatosti Beránkovou obětí.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné pokáním za viny národů, které se přidržely meče a prolévaly krev vinných i nevinných - 
nevylévej je na Zemi, aby se zastavila kletba na ni uvalená a nadešel čas odpuštění a smíření s Tebou, 
čas pokojného života mezi lidmi, v rodinách i v národě.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné hromy a blesky, jež zapalují úrody zemské vzdělanosti a v požáru válek ji ničí do základu -
nevylévej je na Zemi, aby se konečně setby Tvých slov mohly ujmout, růst 
a vydávat bohaté úrody pro chudé stoly duchovního života lidí, 
kde jsou doposud jen malé drobty Tvých milostí, Tvých duchovních darů.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné zkázou neužitečného díla lidských rukou, které stavějí a budují bez Tebe v domnění, 
že síla člověka je darem přírody a nikoli darem Tvým - 
nevylévej je na Zemi, aby se neproměnila v rozvaliny, v prach a dým.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné odsouzením nenapravitelných hříšníků, kterým utrpení marně vzdělává úhory duší 
a smrt těla marně nutí k vážnosti a ukazuje marnost všeho počínání - 
nevylévej je na Zemi, aby se prodloužil čas k napravení a ve zbožných srdcích vzkvetla naděje, 
že vezmeš svět a lid na milost a dáš jim, čeho potřebují: 
moudré duchovní učitele, svaté vůdce a pastýře, šlechetné pracovníky a dobré dělníky na duchovních vinicích.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné přísností soudu nad lidmi, propadlými trestu smrti pro svou zkaženost, 
za klanění se Baalovi, králi podsvětí, jenž si postavil trůn pod Tvou nohou, chtěje se Tobě vyrovnat slávou i mocí - 
nevylévej je na Zemi, aby Tvé milosrdenství mohlo započít dílo spasení u všech lidí a v brzkém čase.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné spravedlností odplaty za všechny zlé skutky, z nichž povstaly kříže utrpení lidí, 
z nichž vyšly bratrovražedné boje a steny umírajících v hrozné opuštěnosti od Tebe i od lidí - 
nevylévej je na Zemi, aby se zklidnily lidské osudy a nalezla se cesta z bludiště chyb a omylů, 
cesta nadějná, cesta k Tvé přízni a lásce.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné těžkými nemocemi těl, která se stala nástroji ďáblů i nádobami nemravností 
a nad nimiž mnohé oči plakaly, mnoho srdcí trpělo - 
nevylévej je na Zemi, aby s viníky netrpěli nevinní, ti, kteří se vystříhali hříchů a žili již jako lidé a ne jako zvěř.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné těžkými zkouškami těch, kteří si již budují pevný sloup víry a jím podpírají duši, 
aby neklesala pod křížem a neupadala do pochybností, když trápení je příliš těžké a vysilující - 
nevylévej je na Zemi, aby mohli se zdarem dokončit své dílo a pak pomáhat slabším bratřím, 
kteří nedovedou vystavět sloup víry pro svou náklonnost ke zlému.

Usmiř se, Hospodine, 
a nevylévej číše hněvu - 
naplněné mučednictvím těla i duše těch, kteří se uvolili k oběti, i těch, kteří musí poznat muka těla proto, 
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že je jiným způsobovali - nevylévej je na Zemi, aby se zklidnila hladina zemského žití, neprodlužovala se jeho muka 
a lidské duše měly čas i sílu k pokání, očištění a dosažení stavů, z nichž vychází blahoslavenství.
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36 Povstaň, Hospodine, k záchrannému dílu - 
z něhož by vzešla spása všech lidí, dobrých a pokojných, i těch, kteří milují dosud boje a zemskou moc,
dobývajíce jich násilím a proléváním krve svých lidských bratrů, 
s nimiž je pojí stejný osud, stejná práce i povinnost se očišťovat a zušlechťovat.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci Zemi - 
aby z ní vzešlo obrácení a napravení hříšníků, jejich vyučení v dobrém a láskyplném snažení, 
ve slovu i činu i v poznání mnohých Tvých zákonů, lidem dosud skrytých a neznámých, 
jež by vnesly světlo do pochybností a nevědomosti o Tvém skrytém životě a působení.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci lidu - 
aby z ní vzešla plodná práce a blaho všech obyvatelů Země, ať jejich duch je vzdělán či nevzdělán, 
ať jejich život je spojen s Tebou či dosud není, 
ať jsou užiteční anebo jen působí nesnáze Tobě i svým bližním svým neukázněným životem.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci opozdilým - 
aby z ní vzešlo poznání duchovních příčin života, poznání, 
že lidský duch si má podrobit hmotu k užitečným službám ve prospěch života nynějšího i budoucího, 
pro život lidí v těle, který je tolik užitečný a poučný pro toho, kdo si jej všímá a pozorně sleduje jeho děje, osudy i práce.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci národům - 
aby z ní vzešlo vzájemné porozumění mezi nimi, pokojnější život mezi všemi lidmi, 
i radostná a ochotná služba lásky k bližnímu, 
té lásky, která je počátkem a základem lepší, pokojnější a krásnější budoucnosti celého lidstva.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci duchovním učitelům - 
aby z ní vzešla bohatá úroda pšenice bez koukolu i hlubší poznání a pochopení Tebe 
i Tvých úmyslů s člověkem a z toho vyvěrající úcta ke všemu, co je Tvé, 
co podává svědectví o Tvém nádherném stvořitelském díle.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci rodičům - 
aby z ní vzešlo nové pokolení jako nový květ, nový výborný plod na stromě lidského života, 
jenž by dokazoval, že člověk je nadán vzácnými schopnostmi, že jen potřebuje vhodné podmínky pro jejich vývin a růst, 
že potřebuje pečlivé ruce a láskyplné srdce, aby se rozvila všechna jeho krása a dovednost.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci osvíceným lidem - 
aby z ní vzešlo varování a volání všech lidí ku pokání, volání jej k pokornému posouzení chyb, 
k práci na duši, na jejím vzdělání a rozvinutí do čistých, ušlechtilých i jemnocitných stavů, 
k volání do boje s vlastní náklonností ke zlému, s vlastní slabostí v pokušení, 
z něhož vychází nesoulad v duši, nesoulad v rodině, národě i na celé Zemi.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci těm lidem, kteří jsou již schopni oběti za jiné - 
z níž by pak vzešlo ještě větší jejich nadšení dát se do Tvých služeb, 
vzdát se vlastních tužeb a toužit po jediném, aby všichni byli v Kristu sjednoceni 
a stali se boží rodinou, milujícími bratry a Tvými syny.

Povstaň, Hospodine, ku pomoci každému, kdo Tě volá a prosí s pokorným srdcem - 
aby z ní vzešlo vroucí spojení člověka s Tebou - 
aby se z ní vyvinula jeho pevná a hluboká láska k Tobě, i mnohé jiné užitky pro život veškerého tvorstva, 
i usilování o čistý, dokonalý život, o činy, jež jsou pro blaho všech.
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37 Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na hlavu člověka - 
i nebude Země jeho hrobem, ale počátkem nekonečných cest jeho ducha za dosažením vysoké svatosti, vysoké moudrosti, za 
rozvinutím jeho skvělých, ale dosud skrytých schopností, 
jež by mu umožnily přímé spojení s Tebou, s věčným zdrojem nových a nových projevů života.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení do lidského srdce - 
i nebudou lidé na sebe zvedat zbraně, aniž zabolí rána od tvrdého a zlobného slova 
vycházejícího z úst člověka, jenž nezná ještě povinnost milovat 
a sám není ještě milován pro svou necitelnost, hrubost a sobectví.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na lidský život - 
i nebude Tobě k žalosti, nebude proudem kalné vody, 
ale stane se zahradou, do níž rád sestoupíš k odpočinku ve dnech nedělních, 
kdy světí se Tvé jméno ústy zbožných i ústy služebníků, jimž je dán klíč od domu radosti.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na lidskou mysl - 
i nebudou více plakat vdovy a sirotci, aniž se najde v Zemi žebrácká hůl jako kletba chudoby, 
jako hřích těch, jimž jsi svěřil velký majetek hmotný - 
a aniž moudrý pohrdne prostým - aniž odsoudí hříšníka či zbloudilého bratra.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na vůdce duchovních cest - 
i nebudou spory mezi církvemi o Tvou přízeň, o to, která je pravá a která nepravá, 
ale poznáno bude, že všechny miluješ, o všechny se staráš, kdo Tvému jménu vzdávají úctu 
a k němu lnou s upřímností v srdci a s touhou obdržet z Tvé ruky dar spásy.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na vykladače Tvého slova - 
i nebudou hřešit Tvoji vyznavači proto, že neznají Tvou pravou vůli ve věcech života na Zemi, 
že nevědí o Tvém přání lásku vyvíjet, s láskou jednat a s láskou žít.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na duchovní učitele - 
i nebude tolik bloudících a ztracených ovcí ve stádci křesťanů, ani se nebudou klást otázky po příčině utrpení, 
protože všichni dokonale poznají, proč je utrpení, proč je u člověka i v jeho domě jako nemilý, nevítaný host.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na zemské pracovníky, 
kteří upřímně hledají východisko z půtek, válek a nesvorností - 
i nebude násilí stíhat násilí a v nich nebudou hynout ti, kdož doposud nepoznali a neuvěřili, 
že proti zlu jen jediná zbraň vítězí a zlo zneškodňuje: oplátka dobrými činy za činy zlé. 

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na ty, kteří po něm prahnou a volají celým srdcem - 
i nebude cest k Tobě, které mají dlouhé, předlouhé okliky a prodlužují čas spojení s Tebou tak, 
že je nebezpečí opoždění a zaostání ducha, jenž nebude včas hotov s danými úkoly 
a může propadnout při poslední zkoušce.

Vylej, Hospodine,
vylej proudy osvícení na celou Zemi - 
i nebude kráčet slepou ulicí, ale najde cestu vedoucí do Tvého království, zboří babylonskou věž a postaví věž Davidovu - 
i nebude místem zavržení, ale místem, kde možno dobýt spásy duší a přízně i lásky Kristovy.
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38 Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí člověkovu bázeň před Tebou - 
aby on Tě poznal ve Tvé dobrotě a toužil vroucně po Tvém objetí, 
po tom, abys mu znovu dal synovské právo na velikou svatou Otcovskou lásku - 
i po tom, abys mu dal jméno, jež mu náleží jako Tvému synu, jenž zvítězil nad pokušením, nad zlem, 
a jde již vítěznou cestou k tomu, aby obdržel ztracená práva i domov v nebesích.

 
Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí veliké obavy věřících před přísností Tvého soudu nad hříšným světem - 
aby jejich srdce se mohla radovat nad tím, jak je Tvá láska shovívavá, jak je mírná a trpělivá, 
jak dovede čekat na zmoudření synů, na to, až odloží mnohé hračky, 
vezmou do rukou pluh a půjdou kypřit pole, daná jim Tebou v dědictví.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí nepřátele pokoje - 
aby si Země oddechla od bičování metlami válek, aby do ní mohli sestoupit andělé 
a vést člověka cestou, jež začíná v srdci člověka a končí v srdci Tvém 
a na níž rostou růže lásky, lilie čistoty a palmy vítězství nad veškerým zlem.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí zemské zlo - 
aby stále nezvedalo hrozivě svou ruku k usmrcení všeho dobrého, co září dosud v nitru člověka jako stopa, 
jako znamení, že on je Tvým nadaným dítětem, moudrým i krásným, 
jemuž je určeno stát se vzorem všem jiným tvorům, až se vyvine, jak náleží.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí duchovní tmu, jež se dere do lidských duší 
všemi skulinami, všemi průduchy myšlenek, citů i slov - 
aby se zastavila vlna bezbožnosti a nesmetla příbytky víry, jež dosud nestojí dost pevně, ani ty, 
jež se teprve budují v srdci dosud neočištěném, plně neobráceném k dobru a lásce, 
a proto jsou chatrné a tak nakloněné, že každé chvíle je může prudší vítr pobořit a zničit.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí zmatky a spory na Zemi, z nichž vychází nebezpečí krveprolití -
aby konečně z lidského čela zmizelo Kainovo znamení bratrské vraždy, aby nebylo zlořečenstvím člověka,
aby nebylo překážkou usmíření Tebe s člověkem i s celým lidstvem a nezahanbovalo jej stále před Tebou.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí sílu zlého pokušení - 
aby rychleji zrály plody usilování o dobrý čin, laskavé slovo i cit lásky zemské i duchovní mezi lidmi, 
v rodinách i na celém světě tak, aby z nich byl tisícerý užitek pro lidské duše, 
aby ony obohaceny, mohly se nadít Tvé přízně a přispění ve svých potřebách.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí dravé proudy lidského sobectví - 
aby hráz, Tvou rukou zbudovaná, byla tak pevná, že marně o její zboření by usiloval nepřítel 
dávaje lidským duším před oči lákavá vnadidla osobních prospěchů a užitků i osobního blaha 
na úkor blaha jiných lidí, s nimiž jsou duše spojeny páskou bratrství 
a k nimž mají povinnost samaritánské služby tehdy, když je potká nehoda či jiné trápení.

Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí sílu nepřátel spásy lidských duší - 
aby se spása mohla rozšířit na celý lidský rod a stát se mostem přes propast hříchu na druhý břeh, 
kde je již Kristus Pánem, kde vládne milosrdenství, odpuštění a láska, 
kde je domovem tichá, čistá radost srdce.
 
Přemoz, Hospodine,
přemoz svou milostí pýchu lidského rozumu - 
aby místo ní vstoupila do lidské mysli pokora a svou přítomností posvětila místa, 
kam Ty jednou vstoupíš s celým plukem andělů, aby ses ujal kralování v srdci člověka 
a učinil toto srdce srdcem svým, místem společného života s člověkem.
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39 Neodkládej, Hospodine,
neodkládej dobrá vnuknutí - 
ale vydej je do rukou strážných andělů, aby je předali lidem v rozhodný a vážný čas, 
kdy jejich duše procházejí těžkými zkouškami, jež mají prokázat jejich vyspělost 
a určit jejich další osud, další úkol, cestu i míru Tvých milostí, 
jež jim dáš, aby se snadněji a rychleji vyvíjeli do žádoucích stavů.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej slovo smíření - 
ale učiň z něho novou cestu člověkova života, nové velké dílo lásky, nový důkaz své dobroty, 
důkaz, že jsi ze své mysli nevypustil člověka, přestože toho již dávno zasloužil, 
dělaje Ti hanbu svými činy a svým jednáním, takže mnozí ztratili víru, 
že jest učiněn a stvořen od Tebe, jenž jsi naprostá Dokonalost.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej soucitný pohled na Zemi - 
ale upři jej tam, kde mezi hady žijí Tvoji synové, jimž se zkazila duše, Eva nazvaná, 
a jimž je za to dáno těžké, přetěžké pokání, dlouhá namáhavá cesta z propasti k výšinám, 
z prostředku moře na pevný suchý břeh, od Země k nebesům, ze tmy do světla, z noci do dne.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej činy šlechetnosti - 
ale započni s nimi brzy, aby lidé nebyli zcela odsouzeni v den soudu, v den účtování 
a výplaty mzdy podle své práce, podle zásluhy o rozšíření dobra nebo zla na Zemi, 
aby jejich životy nebyly marné, aby se jim nestaly osidlem a záhubou.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej své požehnání - 
ale uděl je dobrému lidskému snažení, aby díla lidských rukou i hlav dostala pečeť a znamení, 
že jsi jim nakloněn, že jsi ochoten odpustit těm, kteří v pokoře uznají svou vinu a poprosí Tě za odpuštění.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej s duchovními dary dětem - 
ale rozdej je již, aby se rozhojnilo nadšení pro víru i nadšení pro Tebe pracovat, 
pro Tebe žít v hluboké oddanosti a sloužit Tvé vůli každým dechem, každým činem u vědomí, 
že tato služba je služba nejkrásnější, nejvyšší, že dává životu hluboký smysl.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej roucho dobroty - 
ale nastup v něm svou cestu k lidským srdcím, připraveným od věčnosti jako příbytek pro tebe, 
aby se lidské duše brzy ocitly v Tvé náruči, vysvobozeny ze zajetí hmoty 
a zachráněny pro krásný, šťastný život, o jakém dosud není tušení.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej se svou pomocí - 
ale učiň ji tak naléhavou, že Tvé srdce nezaváhá, Tvá myšlenka se nezastaví před tím, 
že není dosud na Zemi dostatečný počet lidí, kteří by Tvé pomoci zasloužili, o ni ustavičně prosili, 
ji toužebně očekávali jako Izraelští svého Mesiáše, každým dnem, každou hodinou.

Neodkládej, Hospodine,
neodkládej s vylitím darů Ducha svatého - 
ale obdař jimi všechny, kdož dlí na modlitbách, majíce v srdci lásku, na rtech prosbu, 
v mysli touhu dojít k Tvé pravdě a pochopit, čeho je třeba ke splynutí s Tebou, 
k vydobytí si hodnosti svatých, aby se již kolem Tvého trůnu množily řady Tvých věrných služebníků, 
jejichž srdce je pevná skála oddanosti.
 
Neodkládej, Hospodine,
neodkládej s péčí o ty, kteří upadli v naprosté zajetí nepřítele - 
ale počni s ní nové dílo, dílo záchrany a osvobození všech, 
kteří jsou podle svého původu i podle svého ducha Tvými syny, určenými k mimořádným úkolům.
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40 Ty znáš, Hospodine, 
jak se vede lidu na Zemi, a proto Tě prosíme - 
buď mu nakloněn a snímej z něho těžká břemena, aby se zvedla křídla duší od Země 
a duše se vznesly do výšiny a brzy již spočinuly u Tvých nohou 
jako tiché bílé holubice, jimž platí Tvá láska, Tvé něžné pohlazení.

Ty znáš, Hospodine, 
jak je malé dítě nevědomé a bezmocné, a proto Tě prosíme - 
ujmi se maličkých svou otcovskou a mateřskou rukou, aby je nesvedla lež a klam, aby zůstali uchráněni od nákazy hříchu, z níž 
plynou těžké nemoci duše, jimiž tato ztratí svůj sluch i zrak a pak žije bez potěšení po odloučení od tělesných smyslů, 
od těla, jež jí zprostředkovalo všechny vjemy a pocity.

Ty znáš, Hospodine, 
jak jsou lidská srdce tvrdá a bezcitná, a proto Tě prosíme - 
rozpusť v nich staré, tvrdé ledy, aby se mohly objevit skryté praménky něhy, lásky a soucitu, 
jež se třpytí hluboko v duši člověka jako perličky v bahně mořského dna, plného kamení a všelikých nečistot.

Ty znáš, Hospodine, 
jak zrada bolí šlechetná srdce, a proto Tě prosíme - 
umyj podoby Jidášů jejich vlastním očišťujícím pokáním, 
aby ses pro jejich ošklivost neodvracel od Země a neprotivil si tolik její tvář.

Ty znáš, Hospodine, 
jak nenávist bujně roste na Zemi, a proto Tě prosíme - 
vyvrať ji s kořeny, aby se Země stala úrodnější pro setbu lásky a pokoje 
a aby nebylo překážek ke smíření mezi všemi bratry i mezi národy, 
aby nebylo strachu z krveprolévání, obav z budoucnosti těch, kteří se rodí do Země.
 
Ty znáš, Hospodine, 
jak bratři jsou nesvorní, a proto Tě prosíme - 
rozsuď je sám svou spravedlností, aby ustalo rozvadění i výtky tu i tam, 
aby se ruce bratří spojily, myšlenky podepřely jedna druhou a tak se zpevnily, 
aby jedno srdce si zamilovalo druhé a všechna pak žila v Tobě a pro tebe společným dechem.

Ty znáš, Hospodine, 
jak se vede vdovám a sirotkům, a proto Tě prosíme - 
umenši jejich počet, aby si lidstvo nerozmnožovalo hříchy, vznikající opomenutím dobra na každém kroku, 
a nezvětšovalo dluhy u Tebe, protože nečiní skutky lásky k bližnímu, jak Ty přikazuješ, 
a také proto, že křesťané nenesou břemena jeden druhému, aby byla všem lehčí, aby se mohlo lépe a rychleji jít vpřed.

Ty znáš, Hospodine, 
jak stáří těla bývá osamělé a často bez útěchy a pomoci, a proto Tě prosíme - 
rozpomeň se na tyto poslední těžkosti člověka, aby ostny tělesného stáří nedrásaly lidské duše víc, 
nežli vyžaduje míra pokání, aby duše neklesly v poslední chvíli již před samým prahem do lepšího života 
a nezůstaly pak před ním i po odloučení těla, 
protože neměly dosti vytrvalosti v dobrém, pevnosti a statečnosti ve víře i trpělivosti při nesení kříže.

Ty znáš, Hospodine, 
jak nevděk vládne světem a mnohá srdce se nad tím rmoutí, a proto Tě prosíme -
vytrhni tento plevel z lidských duší, aby nehubil osení ušlechtilých snah, 
aby nerostl na cestách, kudy jdou Kristovi vyznavači, kudy jdou synové a dcery dobrých rodičů.

Ty znáš, Hospodine, 
jak marná je práce hospodářů, když sucho ničí úrodu, a proto Tě prosíme - 
vydej déšť svých milostí na všechna duchovní pole, oseté i dosud ladem ležící, 
aby se rozšířila víra v Tebe do všech lidských srdcí, aby v nich počala klíčit seménka, 
zasetá do nich Tvou vlastní rukou ve dni plném tepla a světla, ve dni stvoření, 
kdy Tvá moudrost a láska měly otevřenou dlaň a nečítaly zlatá zrnečka svých darů člověku.
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41 Vystup, Hospodine, 
jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a zavolej silným hlasem duchovní vůdce a starší lidu a dej jim Zákon do rukou, 
neboť jej upustili a ztratili v radovánkách života i v duchovní dřímotě, 
jež padla na všechen svět jako podzimní mlha, jako sníh na pole, jako mráz na kvetoucí zahradu.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a zahřmi nad všemi údolími Země, aby se vzpamatovali jejich obyvatelé a hledali z nich cestu, 
hledali místa, kde je slyšen Tvůj hlas nejsilněji a nejzřetelněji, 
kde se opět ozvou prorocké hlasy, volající ku pokání silným, přesvědčujícím slovem.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a oznam lidu, že dosud není naplněno přikázání: „Nezabiješ!“ 
oznam, jak lid po něm šlape nohama za tichého souhlasu těch, 
kteří jsou určeni pro jeho hlásání a uskutečňování v dobách dobrých i zlých, 
v míru i půtkách národů, kdy zvláště je třeba na toto přikázání upozorňovat a je statečně obhajovat.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a ukaž lidu smlouvu, kterou dosud nedodržel, kterou svými činy proměnil ve špinavý cár 
hodný uvržení do ohně, aby nebyl k hanbě člověka, aby nesvolával Tvůj hněv na hlavu provinilých 
a nepřibližoval Tvůj poslední soud nad světem i jeho odsouzení.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a rozhlédni se světem, který Tě stál již tolik námahy, tolik bolestí a obětí, 
a jemuž jsi byl více služebníkem nežli pánem, aby se zachvěl pod Tvým pohledem ve svých základech, 
aby se vzpamatoval z opojení vínem hříchů minulých i přítomných 
a stal se znovu pozorným posluchačem Tvého Slova, Tvého napomínání i varování.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a ústy nových proroků řekni pravdu do sluchu lidstva, pravdu svatou a neměnnou, 
že Ty jsi Bůh a Pán, že Ty jsi Ten, Jemuž je dlužen dík a chválu každý lidský tvor, každý, kdo má dech života.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a pro krev Beránka uzavři novou úmluvu s člověkem, aby jeho ospravedlnění z víry v Syna se stalo skutečností, 
aby nebyly marné oběti, aby se Tvé milosrdenství odhalilo všem Tvým služebníkům na nebi i na Zemi, 
všem tvorům dobrým i zlým, vědomým i nevědomým, kteří žijí ve všech místech ducha a hmoty.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a odhal desky Nového Zákona, aby jej poznali duchovní vůdcové a učitelé lidu, 
aby jej lidu předkládali, aby on pak mohl podle něho žít, jej v životě naplňovat 
a podle něho být i souzen, takže všichni pozemšťané by užasli, jaká nastala proměna, 
jak se Ty sám stále víc a víc projevuješ jako dobrotivý Otec, z Něhož září láska a milosrdenství, 
jak splýváš se Synem a Jeho něžnou tváří se zjevuješ ve své pravé podstatě.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a na ní setrvej, abys byl blízký každému, kdo se k Tobě utíká jako k Pánu a Bohu svému, 
jako k předrahému Otci, jako k Duchu, od Něhož má svůj vznik, dar života - 
od Něhož se srdce rozehřívá k lásce a mysl dostává jiskru vědomí i nadšení - 
od Něhož ústa mají slovo a ruce sílu ke každé práci pro dobro, 
k práci, jíž se vytvářejí lepší a lepší podmínky života.

Vystup, Hospodine, jako za časů Mojžíšových, vystup opět na svatou horu - 
a obhlížej svým zrakem široširý svět, aby pod jeho blesky ztroskotalo úsilí všech nepřátel 
učinit ze světa místo výpadu na Tvůj trůn tak, aby trůn nebyl viděn ani ctěn lidem po vší Zemi, 
aby se k němu nenesly tužby jeho srdcí, aby se nestal lidu oporou, 
záštitou ani pevným nedobytným hradem, kam se uchýlí, až opustí tělo a vstoupí za brány Země.
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42 Vytvoř, Hospodine, 
pevnou skálu víry - 
vytvoř ji a uveď na ni svůj lid váhavý a nevěrný, lid slabé víry, lásky i zbožnosti, 
aby se jeho srdce nezmítalo jako malá loďka na moři tehdy, 
když přijde bouře a vlnobití, když se hladina života rozvíří 
a nové myšlenky sestupují k Zemi, aby měnily chod života, aby jej upravovaly a zjemňovaly, zlepšovaly,
aby z něho odstranili tvrdou kůru všelikého sobectví a nešlechetnosti.

Vytvoř, Hospodine, 
velikou zahradu naděje - 
vytvoř ji, aby se duše, zemdlené a vyčerpané těžkým putováním, 
potěšovaly pohledem na ni a zastavením u její brány nabraly síly 
a vzaly opět na bedra svůj kříž a nesly jej odevzdaně a trpělivě, bez reptání, 
u vědomí, že právě kříž je nejúčinnějším prostředkem k vydobytí Tvé lásky, k vydobytí spasení a očištění z vin.

Vytvoř, Hospodine, 
hlubokou studnici lásky v Kristově srdci - 
vytvoř ji, aby k ní zdaleka široka putovaly duše toužící po ní, jako jde ovečka k pastýři, jenž ji volá, 
jako se květinka otáčí v tu stranu, odkud se line světlo, 
jako chorý putuje k lékaři a učeň k mistru, jenž je znám svou výborností, nikým nepředstiženou.

Vytvoř, Hospodine, 
v lidském nitru křišťálovou mísu, čistou a svatou - 
vytvoř ji, aby do ní mohly sestoupit a vylít se dary Tvé moudrosti a lásky, 
aby posvětily člověka k vyššímu životu, k vyšším jeho úkolům, k vyšším jeho cílům, 
i pro službu oběti za bratry, kteří jsou dosud v náručí hmoty jako drahokam mezi kamením v hlíně země.

Vytvoř, Hospodine, 
pevné sloupy dobra - 
vytvoř je v lidském nitru, aby je již nezbořilo žádné pokušení, 
aby začal nový život člověka, aby člověk se znovuzrodil z vody Tvých milostí 
a počal žít jako Tvůj syn, jako Tvá dcera, jako Tvé dítě, jež je chloubou rodičů a jejich radostí.

Vytvoř, Hospodine, 
dobré podmínky pro lepší soužití lidí - 
vytvoř je, aby konečně mohl člověk vystoupit z vln zla na pevný břeh, umýt se, 
očistit si duši a obléknout jí čistý duchovní šat, důstojný toho, kdo je učiněn k Tvému obrazu.

Vytvoř, Hospodine, 
silné mosty bratrství - 
vytvoř je, aby člověk měl k člověku blíž, aby bratr nalézal bratra všude, kam vstoupí, 
všude, kde je místo jeho pobytu v příbytcích Země i nebes, 
všude, kde vládneš a kraluješ jako Bůh na věky věků.

Vytvoř, Hospodine, 
místečka tichá a pokojná - 
vytvoř je a chraň před vlky i divou zvěří, jež doposud sídlí v mnohém člověku jako ponoukači ke zlému -
vytvoř je, aby ti, kteří Tobě věrně slouží na Zemi a jsou ti oddáni, byli ochráněni, 
byli bezpečni před jejich obléháním, před jejich útoky, a mohli se plně věnovat zušlechtění své duše.

Vytvoř, Hospodine, 
pevné hráze proti rozlitým vodám zla, jež táhnou Zemí jako prudká povodeň - 
vytvoř je, aby nebyly podemlety a smeteny všechny mosty a břehy, všechny stavby, 
jež dlouhý čas byly budovány církvemi u těch, 
kteří v Tebe věřili a svou pozornost věnovali jejich výkladům.

Vytvoř, Hospodine, 
novou cestu pro ty, kdo nemilují hlučných zbožností a jdou tichou cestou 
soustředění na Tebe celou myslí, celým srdcem, toužíce následovat učedníky Mistra Ježíše - 
vytvoř ji, aby nestáli bezradní a osamocení ve svých tužkách, ale aby nalezli duchovního učitele, 
jenž by je uvedl ve svaté šlépěje Mistrovy a zasvětil je do toho, 
co žádá na člověku, jenž touží k Němu se přiblížit a jít s Ním životem ruku v ruce.
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43 Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
své služebníky - 
ty, jimž jsi svěřil klíče ke svatosti lidských duší, jež však oni ztratili v půtkách i hádkách o věci malicherné, 
a nyní stojí s prázdnýma rukama, nevědouce kudy kam, 
jak z lidských bytostí učinit člověka k Tvému obrazu ve světě plném zla a nevěry, 
jež se čím dál víc rozšiřuje a strhuje malověrné křesťany, jimž víra nezapustila pevné kořeny v srdci.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
nehodné dělníky svých vinic - 
ty, z jejichž práce vzešlo více škody než užitku, kteří se opožďovali a zameškávali tak vhodný čas, 
kdy půda byla úrodná zavlažováním Tvých milostí, kdy slunce nebylo zakryto ani jediným mráčkem, 
kdy Tvá přízeň duchovnímu usilování prvotních obhájců Kristových napomáhala práci pilné ruky, 
kdy vinný keř křesťanského života vyrážel nové nadějné ratolesti, a hrozny se nalévaly hojnou sladkostí.

 
Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
strážce duchovních pokladů - 
ty, jež jsi ustanovil k tomu, aby dopomáhali lidem ke spáse, 
aby poklady Tvých neviditelných darů a milostí byly duším rozdávány a nikoli prodávány za peníze, 
aby se z Tvých domů nestala svatokrádežná místa k pohoršení lidu ke zkáze mravů, 
k pohanění nejsvětějších míst, kde Ty obcuješ s lidem, stojíš po jeho boku 
a svou přítomností je posvěcuješ ve svatyně.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
nehodné duchovní učitele lidu - 
ty, jejichž vyučování nebylo jim ke cti a Tobě k radosti, nýbrž k jejich pohaně a k Tvému hlubokému zarmoucení, 
neboť se často šířilo ne slovem, ale mečem, ne láskou, ale násilím, 
z čehož vznikaly těžké hříchy, jež způsobovaly, že ses od těchto učitelů odvracel, 
abys skryl bolestné slzy ve svých očích nad tak špatným a malým porozuměním učitelů i vyučovaných
Tvému přání a příkazu: „Milujte se vespolek...“

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
správce svého neviditelného království - 
ty, kteří pro svou nehodnost zabránili jeho sestoupení na Zemi, jeho rozšíření do mnohých lidských srdcí 
i jeho upevnění mezi těmi, jejichž nohy vstoupily již na jeho svatou půdu, 
ale nešlechetné myšlenky a slova je opět vrátily zpátky na pohaněná místa, 
na místa hříchu, a tím znovu a znovu upadaly mravy, 
protože nebylo dosti varování, dosti povzbuzování ze strany povolaných.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
nesvorné církve - 
ty, jejichž půtky vedly ke zmatkům a nedůvěře k duchovním pravdám - jež přinesly nesvornost do rodin a národů, do míst, kde 
měl pevně zakotvit pokoj a mír Kristův a stát se majákem všem lodím života, 
jež ztratily správný směr a plují ke skaliskám, aniž o tom jejich lodivodi vědí, aniž se strachují, 
aniž se snaží o to, aby byla včas učiněna náprava a život mohl plynout tak, jak plynout má.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
duchovní knížata - 
ta, která nebyla vzorem šlechetnosti, ale povyšovala se nad lid 
a držela v ruce stejnou knutu jako knížata světská, panovníci a vládci na trůnech - 
která svým životem podala špatné příklady, takže mezi lidem poklesla víra v Tebe, v Tvou spravedlnost i dobrotu.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
rody - 
ty, které se Tobě klaněly v chrámu, ale ve svém srdci okrašlovaly 
a upevňovaly příbytky Tvému nepříteli - ďáblu tím, že konaly skutky, jež on jim vnukal, 
skutky protivenství všeho druhu, zvláště pak skutky nenávisti 
a pýchy nad rodem, majetkem a hodností, nad krásným domem i oděvem.

Přijmi, Hospodine, přijmi opět na milost 
nehodné učedníky - 
ty, kteří se odvrátili od dobrých rad Mistra a nestali se solí Země, 
nestali se vzory hodnými k následování, protože volili široké, pohodlné cesty do nebe, 
vedoucí oklikami i kolem nebezpečných míst, kde bydlí démoni a duchové, 
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kteří pokoušejí mimojdoucí, aniž oni o tom mají tušení, že jim pod nohama leží nebezpečná past.

Přijmi, Hospodine - přijmi opět na milost 
své vyznavače - 
ty, kteří volali: „Pane – Pane“, ale v skrytu srdce se radovali nad neštěstím bližního - 
kteří svou okázalou zbožností zakrývali hanebné činy a dávali jim jména služby Tvé věci, Tvé církvi, 
jejímu rozšíření na veliké počty lidí, stejně hřešících, stejně se potácejících mezi dobrem a zlem 
jako kyvadlo hodin, jednou napravo, podruhé nalevo, 
ale nikdy ne vpřed, nikdy k dokonalejšímu a lepšímu, mravnějšímu a láskyplnějšímu životu.
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44 Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
déšť z oblaků, déšť hojnosti a přízně, 
aby se napojila její půda a mohla vydat bohaté úrody k nasycení tisíců hladových duší, 
které dávno již nepocítily v ústech lahodné sousto duchovního pokrmu, 
jímž je Tvé slovo mluvící v srdci člověka, který se očistil, vroucně si Tě zamiloval a jen pro Tebe žije.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
rosy milosti na květy, na všechna poupata i stvoly, 
jež vyrašily, vzrostly a rozkvetly v srdcích lidí jako počátky laskavých, čistých i jemných citů, 
jako první vlaštovičky, zvěstující příchod jara lásky člověka k člověku, 
zvěstující, že přijdou dny jasné a slunné, plné tepla vroucí zbožnosti 
i myšlenek na Tebe upřených a s Tebou spojených tak, že vynesou duši až do nebes.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
pohodu klidných dnů života lidí, aby okřála srdce unavená utrpením válek, 
aby se zahřála v prvních paprscích Tvé lásky, jejíž světlo se duchovnímu zraku ukazuje nad Zemí 
jako nádherné vycházející slunce, plné životodárných sil lásky, 
jež objímá lidské duše a soucitně se k nim sklání, 
bere jejich kříže a pomáhá je nést až k místům, kde budou odloženy.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
své požehnání, aby zkrásněla a stala se Ti milou, 
že bys od ní více neodvracel svůj pohled a nevydával ji v ruce katanů, 
kteří ji vedli cestou hanby a ponížení před celým Božím světem za trest, 
že se stala hodnou opovržení, že smilnila se hmotou a přijala od ní mnohé kazy, 
že lidé na ní žijící zapomněli na Tebe jako nevěrný milý na milou svou, jež zmizela mu z očí.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
nebeskou manu, aby lid nehladověl po duchovním vědění, 
aby se neživil odpadky ze stolu pohanů, kterým je uzavřena cesta k Jákobově studnici, 
ke zdrojům pravé zbožnosti, k tichým a čistým vodám, jež vyvěrají z hlubin Tvého srdce 
a naplňují každého, kdož jich okusil, závratí nad Tvou velikou svatostí i láskyplností, 
že po ničem jiném nezatouží, nic jiného nehledá, jsa Tebou cele vyplněn a naplněn.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
mír, aby se vyprostila ze spárů upírů války, kteří z ní tak dlouho vysávali sílu, ochromovali ji a činili bezmocnou, že jí nebylo 
možno se vzchopit k pravým šlechetným činům, 
z nichž by vzešla její sláva a čest, její čestné zařazení mezi Boží světy, 
kde je láska domovem, kde se rozvíjí Tvé dílo a vzkvétá pod rukama četných pracovníků, 
jejichž cílem je dosažení harmonického života všech tvorů.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
proroky, aby mohlo být lidu zvěstováno Tvé nové poselství, Tvé přání, 
Tvé zákony nové doby, jež započala kralováním Syna, 
jenž všechny věci činí nové a vede lidstvo novou cestou poznaného, utrpením vykoupeného bratrství, 
jež sbližuje člověka s Tebou, protože miluješ shodu, soulad, pokoj a mír, 
že jsi Láskou a pro lásku jsi začal nové činy, jež člověku nesou tolik milostí.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
pracovníky na duchovní role, 
aby zveleben byl a povznesen duchovní život křesťanů na tak vysoký stupeň, jaký je potřebný a žádoucí, 
na jaký Ty sám již čekáš tak dlouho a rmoutíš se, že není, že stále je Tvůj vyznavač na nízké úrovni 
a v začarovaném kruhu vin a trestů, že je vlažný ve zbožnosti a lehkovážně promarňuje drahocenný čas, 
daný mu k pokání, očištění, napravení a zušlechtění duše.

Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
hojně milosrdenství, aby z něho byl vytvořen poklad a z něho dáno všem, 
kdož kajícně a pokorně se bijí v prsa říkajíce: „Vina má, ó, vina má...“
kteří se obracejí k světlu duchovního poznání, 
a tmu nevědomostí, zpozdilostí a nedokonalostí vypuzují ze sebe s pevným předsevzetím 
a vůlí stát se hodnými Tvého odpuštění, přízně a posléze i Tvé lásky.
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Pošli, Hospodine - pošli opět na Zemi 
své anděle z nebes, aby ostříhali kroky pokojných, Tobě oddaných duší, 
aby neztroskotalo úsilí o nalezení nejlepší a nejkratší cesty k Tobě, úsilí, jež vychází z osvícení myslí, vyučených samotným 
Duchem v hodinách vylití Jeho svatých darů, 
Jeho jasného všepronikajícího Světla do lidských hlav, 
skloněných před Tebou v pokoře, úctě a vroucí oddanosti.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  56



45 Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid moudrosti - 
z níž by vzešla dobrá správa věcí Země i pokojné soužití národů, jejich vzdělávání a zvelebování Země podle Tvých řádů, 
aby se život lidu stal bohabojný, svatý a spravedlivý, hodný následování ostatním tvorstvem, 
jež svým vývojem jde ve stopách lidstva vzhůru k vysokým zářivým cílům života.

Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid dobrotivosti - 
z níž by vzešlo vzácné símě snášenlivosti a svornosti jako červánky nového dne života lidí, 
kteří se dosud nevymanili z plenek nemluvňat a žijí jen z péče dobrých chův, 
z péče andělů, které jsi k nim povolal, aby měli oporu po tu dobu, 
než se jich sám ujmeš, než je povedeš opět vlastní rukou a budeš k nim promlouvat.

Nauč, Hospodine,
nauč svůj lid obětavosti - 
z níž by vzešlo veliké jasné světlo, které činí z duše člověka krásnou zářící bytost, 
jíž se po odchodu ze Země otvírají nebeské zahrady i tiché příbytky v kruhu andělů lásky, 
aby se mohla účastnit jejich života i práce a stát se bytostí užitečnou, váženou a milovanou.

Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid milosrdenství - 
z něhož by vzešly počátky lásky k bližnímu, počátky šlechetnosti, 
tak nutné pro zlepšení vztahů mezi lidmi, mezi národy, i mezi těmi, 
kdo se nazývají bratry, i kdož se zovou přáteli na této Zemi, 
aby na ní pominuly hněvy a vzešel mír a radost se nejen dotkla lidského srdce, 
ale i do něho vstoupila, bydlela v něm a dávala nadšení pro všechnu obtížnou práci těla i duše.

Nauč Hospodine,
nauč svůj lid bezelstnosti a upřímnosti – 
z nichž by se utkaly nitky pro pásky všebratrské lásky – 
z nichž by vzešly první stupínky k výstupu lidí do krásnějšího života, 
žitého podle nebeských vzorů, podle směrnic vytčených tebou již tehdy, kdy se život teprve utvářel.

Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid lásce - 
z níž by vzešel nový život člověka, život duchovní, který nenese pečeť smrti jako život zemský - 
který se nenaplňuje hořem a starostmi, ale je obrazem, náznakem života Tvého, 
který učiní z člověka Tvého milovaného syna, těšícího se z Tvé péče a lásky, 
tak podivuhodné a dokonalé, že v sobě zahrnuje moudrou lásku Oteckou i něžnou lásku Matčinu.

Nauč, Hospodine,
nauč svůj lid statečné, pevné vůli k dobrému - 
z níž by vzešlo trvalé zlepšení mravů, trvalé zlepšení všeho, co je nutné k tomu, 
aby člověk byl zahrnut do počtu těch, jimž je dána spása a vykoupení z poddanství hříchu, 
jenž činí z člověka tvora zavrženého, odkázaného jen na milosrdenství obětavých a láskyplných přímluvců,
kteří u Tebe orodují, aby jeho zavržení nebylo dlouhé, aby nebylo věčné, 
aby skončilo co nejdříve a člověk mohl opět vystoupit do své vlasti, z níž byl vypuzen.

Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid svaté trpělivosti - 
z níž by vzešlo klidné snášení všeho utrpení, které se v Tvých rukou stává cenným zlatým penízem, 
jímž se splácí dluh člověka u Tebe, který jsi věřitelem všech, kdož se provinili, 
kdož přestoupili ustanovení daná na počátku a jichž musí dbát každý, 
kdož žije a chce si uchovat dobré jméno i své postavení, 
jež jsi mu svěřil mezi velkým množstvím živých tvorů, bytostí to méně či více vyvinutých.

Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid pokoře a skromnosti - 
z nichž by vzešlo poznání, že člověk bez Tebe je jako zrno bez úrodné půdy, plné dobrých živin, 
jako pták bez křídel, jako studnice, z níž nevyvěrá žádný pramen, 
takže je odsouzena k zasypání hlínou a kamením, jako ten, kdo ztratil zrak či sluch, 
kdo nemá zdravé silné údy těla a na Zemi jen živoří, 
jen v lítosti hledí na ty, kdo mohou dobře pracovat a nejsou jiným na obtíž.
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Nauč, Hospodine, 
nauč svůj lid vděčnosti - 
z níž by vzešlo chvalořečení Tobě, jenž jsi již tolik dobra, tolik práce vykonal ve skrytosti, 
že kdyby byla oznámena, padl by každý člověk na tvář a plakal by horkými slzami lítosti nad tím, 
že Ti dosud nepoděkoval, že dosud nepoznal, jakého má v Tobě Otce, jakou Matku, 
jakého Přítele, Ochránce a Pomocníka, jakého předobrého, přelaskavého Pána, 
jakého skvělého, jedinečného Vůdce a Učitele.
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46 Zbuduj, Hospodine, 
svůj nový stánek v srdci člověka místo stánku zbořeného nepřítelem v době zkázy člověkovy duše - 
ó, zbuduj jej, aby nebyli dlouho od Tebe odloučeni Tvoji synové 
a mohli Tě opět oslovit něžným vroucím slovem: „Otče náš!“

Zbuduj, Hospodine, 
novou Zemi 
místo staré, jež Tě nepřijala za Pána a zvolila si na trůn Tvého nepřítele, 
který z ní učinil žalář lidského ducha, který z ní učinil místo pro muka křížů - 
ó, zbuduj ji, aby milý domov nalezly duše, které hledají úkryt po dobu svého života 
ve hrubé hmotnosti, kdy se učí poznávat zlo a varovat se ho.

Zbuduj, Hospodine, 
nový svatý Jeruzalém 
místo Jeruzaléma, který se stal zlotřilým, plným pýchy a lakoty, a ztratil Tvou přízeň - 
ó, zbuduj jej, aby se stal opět slavným lid, jemuž jsi Bohem a Pánem, 
jenž Tebe přijal jako Mesiáše pod jménem Kristus a staví pevnou hráz proti vlnám nevěry, 
pevné zdi proti nepřátelům Tvého jména, proti svůdcům, pokušitelům i vlkům v rouše beránčím.

Zbuduj, Hospodine, 
novou Davidovu harfu 
místo té, kterou odložil lid, vzav místo ní do rukou dýky a meče - 
ó, zbuduj ji, aby znovu v Zemi zazněly velebné její zvuky, aby se k Tobě opět modlil lid slovem, 
jež vychází ze srdce, kde jsou ukryta zřídla lásky, kde je líbezná vůně pravé, čisté a krásné zbožnosti, 
již si oblibuješ, žehnáš jí a otvíráš srdce k přijetí i ruku svou k rozdání všeho, co si u Tebe lid vyprošuje.

Zbuduj, Hospodine, 
nové duchovní vinice 
místo těch, které zarostly býlím a ztratily svou úrodnost - 
ó, zbuduj je, aby opět nastal ruch duchovní práce, aby se již konečně skuly meče v motyky, 
aby nastal čas duchovního oživení Země, čas vzkříšení v lidské duši všeho, 
co hřích položil do hrobu a dal na to těžký kámen, tak těžký, že člověkova síla je malá na jeho pozvednutí, 
takže bez Tvého přispění by všechno krásné, čisté a svaté v duši zůstalo navždy pohřbeno.

Zbuduj, Hospodine, 
nového člověka 
místo starého, který se stal Tvým nepřítelem svými činy, celým životem, z něhož vycházelo zlo - 
ó, zbuduj jej tak, aby se mohla zjevit krása Tvého obrazu, vloženého do ducha a duše člověka v čase, 
kdy byl Tebou stvořen a dáno mu slavné a krásné jméno, aby se mohla tato krása v něm rozzářit tehdy, 
až stane na vrcholcích své znovu dobyté a znovu dosažené svatosti.

Zbuduj, Hospodine, 
nové pouto mezi sebou a člověkem 
místo toho, které bylo přerušeno jeho pádem, jeho poklesky - 
ó, zbuduj je, aby se člověk mohl s Tebou opět spojit, aby mohl rychleji opouštět zlé 
a přidržovat se dobrého, aby v dobru trvale zakotvil, jak jest mu určeno a přikázáno, 
aby mohl bez přerušení správně a dobře žít pod Tvým vedením ve světě Tvé slávy a moci.

 
Zbuduj, Hospodine, 
nové sloupy víry 
místo starých, které se zhroutily pro špatné příklady, pro špatné mravy těch, 
kteří je měli zpevňovat i okrašlovat, ale nedostáli svým povinnostem čestně a věrně tak, 
jak bylo třeba, tak, jak jsi přikázal - 
ó, zbuduj je, aby důvěra a víra v Tebe nebyla zhrdána, aby opět zaznělo pevné a silné slovo víry, 
otřáslo světem a vyvrátilo mylné soudy těch, 
kteří dosud neznají tajné působení duchovních činitelů na život člověka i celé Země.

 
Zbuduj, Hospodine, 
nový Jordán 
místo Jordánu, jenž zvolna vysychá a ztrácí skryté duchovní prameny, 
protože nová doba žádá nové činy, nové úmluvy, nová jednání mezi Tebou a lidem, jenž je vyvolen za vůdce zástupů - 
ó, zbuduj jej, aby opět nastalo velké očišťování hříšníků, 
aby nastal nový jordánský křest, nové přílivy Tvých milostí na duše, které se vymaňují ze světských pout 
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a touží dosáhnout Tvého odpuštění i hlubokého a trvalého smíru s Tebou.

Zbuduj, Hospodine, 
nové Izraelské 
místo Izraelských, kteří se zpronevěřili svému velikému duchovnímu poslání, 
pošilhávajíce po trůnech světské moci i po zlatě, po všem, co činí z člověka zajatce hmoty - 
ó, zbuduj je, aby započalo nové zasvěcování do Tvých tajemství, do všeho, co žádáš, co dáváš, 
čím se projevuješ jako Mesiáš, jako Bůh a Pán, čím nabýváš nové jméno - Kristus, 
čím nově působíš na člověka i v člověku v čase, jenž sestupuje, jenž přichází, ve dni, který již nastal a je lidmi prožíván.
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47 Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak trpět bez užitku, ale z jeho utrpení vzejdou mnohé zásluhy 
a Ty sám najdeš v něm zalíbení, staneš se mu Otcem, vrátíš mu ztracenou čest 
a oživíš všechny schopnosti ducha, jimž tělo brání v projevu tak, 
že lidé si jich nejsou vůbec vědomi, je nerozvíjejí ani jich neužívají.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak marná a neužitečná jeho práce ve hmotě, ale dostane za ni od tebe odměnu v čase, 
kdy nastane soud nad veškerým světem, dobrým i zlým, v čase výplaty mzdy dobrým dělníkům, 
v čase, který spravedlivě zhodnotí každý čin, každou námahu člověka, každou myšlenku i slovo.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak zbytečný jeho život mezi životy tvorů Tebou učiněných, 
ale stane se vzorem ve svém zápase a přemáhání zlého pokušení, 
které je na Zemi jako léčka, jako hra s ohněm, jako cesta noční tmou.

 
Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak dlouho v zajetí mamonu bloudit na jeho cestách, ale počne pracovat na odstranění válek 
a uskuteční smíření národů, smíření bratří, rozvaděných od doby Kaina a Abela.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak stále stát zahanben před Tebou, ale nalezne cestu z bludiště zmatků 
a dosáhne včas takové nápravy, jaká je Tebou žádána a předepsána tomu, 
kdo chce vejít do vyšších duchovních oblastí, žít pokojně, sedat u Tvých nohou a naslouchat Tvým slovům.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak více bořit Tvé chrámy a znevažovat je, ale počne je budovat ve svém srdci, 
očištěném těžkým utrpením do běla, do krásna tak, že nebude námitek proti jeho přijetí do srdce Tvého.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebude pak Tebe rmoutit a stane se Tvou radostí i důkazem, 
že jen Tvou pomocí může být vysvobozen z nevědomosti o všem, co je třeba znát, 
čeho dbát, aby se ze zemského člověka stal člověk Boží, na milost vzatý Adam, syn Tvůj.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
dobře pak obstojí ve všech obtížných zkouškách, překoná je 
a stane se tím vítězným nositelem hodnosti Tvých služebníků, 
kteří mají střežit Tvůj trůn jako věrná a čestná stráž, jako jeho ochrana i jako jeho zpevnění, 
jako šiřitelé jeho slávy i moci po všech končinách, kde život je.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
přejdou pak vichřice a bouře na hlavy jeho uvalené pro mnohá přestoupení svatých zákonů, 
a vláda nad jeho věcmi se opět navrátí v Tvé ruce, jak předpověděno i předurčeno jest 
pro čas dokonání jeho cesty sestupné, na níž podléhal vlivům duchů, 
kteří je zavinuli do hmoty, v ní žijí a ona jest jejich tělem, i cesty vzestupné, kdy jim stojí tváří v tvář jako bojovník, 
jenž si vydobývá svobody těžkým zápasem s jejím uchvatitelem.

Pomoz lidu, Hospodine, ó, pomoz mu - 
nebudeš pak litovat, že jsi člověka učinil, že jsi jej nazval synem a dal mu vladařskou hůl, 
aby panoval nade vším zemským tvorstvem na souši i ve vodách a činil tak čest Tobě 
a rozmnožoval dobré a moudré skutky, které vycházejí z Tvé vůle a síly, 
po celém prostoru Tvého divuplného i divukrásného světa.
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48 Panuj, Hospodine, nad Zemí - 
aby nebyla vydána v plen rukám nešlechetných, kteří z ní činí místo bojů proti všemu, 
co hlásáš ústy Ježíše, co v Něm a přes Něj činíš pro člověka, pro jeho dobro, 
pro jeho nynější potřeby, kdy žije ještě v nesnázích, i pro jeho budoucí slávu a čest.

Panuj, Hospodine, nad lidmi - 
aby jejich životy nebyly pohaněním života Tvého, aby nebyly špatným příkladem jiným, 
aby nebyli nad nimi stále zarmouceni ti, kteří z neviditelna přihlížejí 
a pozorně sledují všechny děje života, každé dobré úsilí i každé porušení zákona, 
z něhož vznikají zmatky a rozličné pokuty v podobě nemocí těla i duševního trápení.

Panuj, Hospodine, nad všemi oblastmi, 
v nichž působí lidský duch v práci pro blaho zemské i duchovní - 
aby nezaostával, aby nesetrvával u věcí méně potřebných, méně užitečných, 
a neopozdil se na cestách, jež jsou stanoveny jen pro jeho vyučení a poučení a ne proto, 
aby si na nich stavěl trvalý domov a docela zapomněl na domov, z něhož odešel, 
na to, že do tohoto domova se má opět vrátit, v něm působit, pracovat a žít.

Panuj, Hospodine, nad lidským rozumem - 
aby se nedostal na scestí mylných názorů o životě, o jeho vzniku a smyslu, 
kam směřují jeho děje, co vyjadřují, čeho jsou počátkem, čím se rozvíjejí do stále širších a širších kruhů poznatků 
jak o hmotných oblastech, tak i o oblastech duchovního působení člověka.

Panuj, Hospodine, nad lidským životem - 
aby na něm byla zřejmá souvislost se životem Tvým, aby nad ním lidé marně nebědovali, 
ale sami se také snažili učinit všechno, co je v jejich silách, 
v jejich možnostech pro vybřednutí z nejistot a zmatků, pro dokonalejší a jemnější způsob života, 
pro jeho duchovní náplň, jež se stále lidskému životu nedostává.

Panuj, Hospodine, nad zemskou hmotou - 
aby se i ona stala služebnicí duchovního dobra a neoddělovala, neodtrhovala člověka stále od Tebe, 
od všeho, co není dokonale poznatelné smysly těla, co se neohmatá, 
co neprozkoumají fyzikální přístroje, aby proto nestála hmota mezi Tebou a člověkem jako hora, 
přes niž není možno dohlédnout na místa, jež se ukrývají za ní - 
jako propast bez mostu, bez lávky, jako veliká řeka, u níž není převozník.

Panuj, Hospodine, nad národy Země - 
aby se konečně zlomil železný, krví zbrocený meč nad jejich hlavami 
a ony mohly odstranit hraniční kameny a podat si se vzájemnou upřímností ruce ke spolupráci 
pro blaho všeho lidu, jenž v nich žije a působí, vyvíjí se a zušlechťuje.
 
Panuj, Hospodine, nad lidskými domovy - 
aby nad nimi nepanoval Tvůj i člověkův nepřítel, ten, jehož vláda přináší do nich tolik neshod a svárů, 
tolik lítosti a všelikého soužení, že není čísla, jež by je spočítalo, 
že není lidské paměti, jež by je v sobě uchovala za jediný věk života na Zemi, 
neboť člověk se střeží vzpomínat na to, co bolelo, aby se rána sotva zhojená znovu neotevřela a nekrvácela.

Panuj, Hospodine, nad lidskými srdci - 
aby se z nich brzy staly krásné křišťálové paláce, v nichž by nejvýše stál Tvůj trůn, 
připravený a vyzdobený vroucí láskou člověka, jenž volá k Tobě: 
„Panovníku Hospodine, mluv, slyší již Tvé Slovo služebník Tvůj...“

Panuj, Hospodine, nad lidskými osudy - 
aby byly naplněny Tvou vůlí a přiváděly člověka k cestám přímým, k činům dobrým, 
k práci nejpotřebnější, k práci na duši, která je jako zanedbané pole plné plevele, 
jako neužitečná pláň, na níž se prohání jen zvěř, a která čeká na oráče s pluhy, na své zúrodnění.
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49 Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou všechny nitky lidského života - 
abys z nich utkal nové děje, v nichž se člověk stane Tvým spolupracovníkem na všem, 
co konáš pro blaho stvořených, pro blaho těch, kteří jsou Ti oddáni, 
i těch, v nichž dosud sídlí pýcha a nedovoluje uznat Tvou všemohoucnost, 
Tvé panování nad člověkem i nad Zemí.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou díla lidská - 
abys posoudil jejich hodnotu, oddělil zrno od plev, a takto vytříbená je uložil do zvláštní pokladnice 
jako lidský majetek, jako zásobu sil lidského ducha, 
z níž se bude brát tehdy, až bude končit jeden den Tvého tvoření a Ty budeš každému dávat díl, 
aby z něho jsa živ, dobře přečkal noc a mohl opět s novými silami započít nové úkoly nového dne, 
jemuž Ty sám dříve určíš délku trvání a vytkneš jeho děje jako hraniční kameny, 
kam se může a kam se nesmí, aby nenastal zvrat a vývoj nebyl porušen.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou lidské starosti - 
abys je zbavil nánosu světskosti a dal jim pečeť jedině potřebnou a žádoucí, pečeť duchovní, 
aby každý člověk měl jen jednu velkou starost, starost o to, jak co nejrychleji dosáhnout stavu, 
jenž umožňuje spojení s Tebou a vstup do oblastí, jimž vévodí Tvůj Duch.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou všechny modlitby, jež k Tobě denně zaletí - 
abys je prohlédl ze všech stran, zvážil je a změřil, kolik je v nich opravdovosti, kolik pravé zbožnosti, 
kolik vroucí touhy po Tobě, kolik víry ve Tvou pomoc i kolik doufání, 
abys pak rozhodl, zdali jsou hodny vyslyšení nebo odložení na hromadu věcí, 
jež již ztratily svou cenu pro čas, který právě jest.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou skutky konané s dobrým úmyslem - 
abys poznal váhu dobra na Zemi, kolik potřebuje ještě zátěže, aby vyvážilo skutky zlé, 
aby člověku vydobylo místo na výsluní Tvé přízně, aby jej přivedlo před Tebe k posouzení, 
k napravení, k vyvinutí vlastností, jež staví člověka na úroveň andělů.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou služby Tvému jménu, jež vykonali kněží, kazatelé a duchovní učitelé lidu - 
abys pro ně udělil církvím duchovní dary, jež by omilostnily ty, kteří se utíkají pod jejich ochranný plášť, 
tak silně a hojně, jak je potřebí pro jejich duchovní zařazení, pro jejich budoucí duchovní úkoly, jež znáš pouze Ty sám.

Vezmi, Hospodine, do svých rukou horlivosti vyznavačské - 
abys je prohlédl ve světle duchovního významu - 
přidal tam, kde se jich nedostává, ubral tam, kde jsou již duši ke škodě pro nadměrné plýtvání slovem, 
pro vychloubání a zhrdání, pro neporozumění pravé pokoře, jež jediná získává prvenství přede všemi ctnostmi.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou Bohoslužby chrámové - 
abys vdechnutím jejich vůní oblíbil si všechny a nehoršil se nad těmi, 
jež se konají pro podiv lidským očím, uším, smyslům těla, 
jež si tak rády libují v okázalém zjevném projevu bez vnitřní hloubky citu, 
bez hluboce oddané a ztišené myšlenky, jež jediná smí vzlétnout do vysokých oblastí, kde Ty přebýváš.

Vezmi, Hospodine, 
do svých rukou srdce lidská - 
abys zblízka, zblizoučka pohleděl do všech jejich zákoutí, do míst sličných i neoživených, 
jež jsou jako pouště, jako země polární, kde je led a sníh, 
abys mohl v nich vykonat zázraky napojení vlahými proudy milostí, jež i z pustin činí kvetoucí krajiny.

Vezmi, Hospodine, do svých rukou 
knihy lidských životů - 
abys do nich mohl napsat zlatým písmem onu svatou událost, onen krásný slavný den, den spasení, 
den, kdy jsi sestoupil do Země jako její Mesiáš, jako Spasitel a Vykupitel člověka, 
jenž Tvým synem kdysi byl a tímto dnem se jím znovu stal.
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50 Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do zemských zmatků - 
aby se nezaplétaly v uzliny stále větší, jež lidské ruce nerozpletou, nerozváží, ať se snaží sebevíc, 
neboť ten, kdo je zaplétá, je nad lidský rozum chytřejší a ví dobře, v kterou chvíli a na které straně je nutno započít, aby poměry 
byly co nejvíc zmatené a pro člověka nerozřešitelné, aby z nich vždy nejvíc vytěžil jejich strůjce - ďábel sám.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do záležitostí jednotlivých národů - 
aby se jejich zájmy netříštily a nerozcházely v protichůdné směry, takže není možné setkání na jedné linii, na jedné cestě, jež by 
všechny přivedla pod vládu jednu, pod vládu Tvou, jež je nejlepší, nejspravedlivější a nejmoudřejší ze všech, 
neboť Ty jsi Panovník, Jemuž náleží nejvyšší sláva a čest i největší díkůvzdání.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do všech zemských dějů - 
aby nabyly tvářnosti moudrého a upřímného usilování o to, aby lidský zemský život nepostrádal věcí potřebných pro tělo i pro 
duši, aby na něm byla znát snaha o pozvednutí se nad starodávné zákony zemské, v nichž platilo násilí, kdy silnější porážel 
slabšího a bral mu jeho díl, jeho majetek i jeho tělesný život podle svých vlastních potřeb bez ohledu na to, 
zda postižený trpí jen sám anebo s ním celá rodina, celý rod, celý národ.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
tam, kde člověkův důvtip se zmocňuje tajemství hmoty - 
aby lidské objevy a vynálezy se nestaly novou metlou lidstva, bičem hrůzy, jenž by stále svištěl lidem nad hlavou - 
aby nebyly pro zkázu, ale pro usnadnění a ulehčení života tak, jak si Ty sám přeješ, 
a ne jak si přeje ten, jemuž záleží na tom, aby člověk se stal sám sobě zhoubcem, 
sám sobě soudcem, který si svou duši odsoudí svými činy na dlouhé časy do vězení těla, 
do těla, jež se stále rodí, ale také stále umírá.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do stálých lidských rozepří - 
aby se konečně oslabily a zastavily hříchy z nich vycházející, aby člověk nebyl stále pověstný svým malým smyslem pro soulad 
a harmonické žití, svým nedostatkem přiznat každému právo na takový život, jaký jsi mu přiřkl již Ty sám tím, 
že jsi do něho vložil různé vlastnosti, různá nadání i vlohy, nestejnou sílu vůle, moudrosti a citovosti,
nestejnou míru horlivosti pro služby dobru a lásce na Zemi.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do neukázněných mravů lidí - 
aby se již dostatečně naplnila přikázání Desatera, aby se již mohlo započít s naplňováním nových přikázání, 
která jsou již schodištěm k Tvé tajemné, krásné svatyni, která jsou již stupni k vysoké duchovní dokonalosti, jaká je člověku 
předepsána pro dobu, kdy se bude spojovat s proudy Tvé lásky, jež vychází mezi stvořené pod jménem Kristus.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do řad křesťanů - 
aby se tyto řady pohnuly vpřed jako za dob apoštolských a opět se postavily do čela všech, 
jimž jméno Bůh je svaté a drahé, aby všichni, kteří Krista hlásají, Jej ctí a milují, 
nabyli vysoké vážnosti u všech lidí proto, že jejich mrav, jejich život je vzorným životem i mravem, 
jaký může ze Země učinit místo pokojné, naplněné radostnou prací pro všeobecné blaho - 
je takovým životem, že je možno jej nazvat životem v Božím království.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do rozpaků lidí, kteří Tě hledají pod rozličnými jmény, 
podle různých zvuků národů, podle jejich různých řečí, a o nichž se neví, zdali jsi to Ty sám anebo antikrist, 
ten, jenž se rád přiodívá šatem, jenž mu nepřísluší, a vydává se za Tebe, aby oklamal a svedl neuvědomělé prosté ovečky - 
zasáhni - aby se odhalily bludné nauky, jimž tolik lidí věří a je vyhledává ve snaze dopátrat se tajemství života, poznat život 
nehmotný a zajistit si v něm opět dobré místo, aniž by museli prokonávat určené očisty, jež jsou opravdu těžkou namáhavou 
cestou, nesnadným výstupem k svatozáři člověka.

Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do neviditelných sídlišť pokušitelů lidí - 
aby oni poznali, že přišel čas, kdy Ty sám se ujímáš člověka, jeho duše a srdce, jeho celého života, a přestali mu dávat před oči
léčku nevěry v Boha, léčku, do níž tolik lidí upadá proto, že život bez Tebe se zdá člověku tak snadný a neodpovědný, že se 
nemusí bát trestů za svůj špatný život, za svůj mnohý hřích, 
že může žít tak, jak se líbí jeho sobectví, jeho touze po uplatnění svého já, nikomu nepodřízeného.
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Zasáhni, Hospodine, svou mocí 
do příčin utrpení – 
aby je poznali lidé v Tebe věřící a usilovali o jejich odstranění, aby sahali až ke kořenům všeho býlí v srdci, jež nehubeno, 
nepleněno, zkazí duši tak, že není možno poznat v ní pravou setbu, zda na záhonu je zaseta růže či kopřiva, pšenice či 
obyčejný pýr - aby pochopili, že právě tato zanedbanost duše způsobuje, že Ty sám, nemoha se dívat na takové zpustošení, 
počneš vytrhávat plevel, sám třídit užitečné rostlinky od neužitečných, koukol od čistého obilí, a posléze kypřit záhon duše tak, 
že někdy tělo bolí, někdy duše sama těžce naříká, jsou zasažena Tvým zákrokem.
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51 Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k lidem - 
i když Tě tolik zarmucují svým životem, že popírají Tvoji jsoucnost, 
že na Tobě stále žádají důkazy a nové zázraky, aby Tě oko uvidělo a ruka nahmatala, 
aby se rozum přesvědčil, že máš skutečně velkou moc a sílu, 
která i hmotným zákonům vládne a může je obracet naruby a dosvědčovat, 
že je Ti všechno poddáno, že všemu poroučí Tvůj hlas, 
že dosud jsou věci neznámé a neobjevené, protože na ně lidský důmysl dosud nepřišel.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k církvím, jež učí víře v Syna - 
i když nedosáhly žádoucích úspěchů u lidí a nevybudovaly pevné základy víry, 
nevydolovaly z hlubin lidských srdcí skryté poklady ušlechtilých jemných citů láskyplnosti - 
i když nepřivedly věřící na místa, kde mají stát v tento čas, na místa, kam plynou milosti Tvé lásky, 
u Tvého srdce, u srdce Kristova, jež se otvírá a dává každému, kdo jest blízko u něho a kdo mu otvírá své srdce vstříc.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti ke všem, kteří tě ctí jako Boha - 
i když neodhalili plně Tvé nové působení pod jménem Kristus - 
i když neuvěřili, že On je v Tobě a Ty v Něm, že jste svatá Jednota i svatá Dvojice, 
že jste v Duchu Trojjedinost, že Ježíš je Vaším Zjevitelem a Zplnomocněncem, že jest Vaším sestoupením k člověku.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k těm, kteří Tě dosud neznají - 
i když jejich život je jak planý keř, jenž často bývá vyťat a hozen do ohně - 
i když je jako jabloň rostoucí na místě, kam slunce nesvítí, kam vítr nepřinese dobrý pyl - 
i když je jako bylina, jež roste bez užitku na lesnatých stráních, kam nikdy nepřijde žnec s kosou, 
kde sama usychá a vadne v jeseni, aniž by vydala užitek.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k malověrným věřícím - 
i když jejich víra nenese pravé skutky a tím je jakoby mrtva před Tebou - 
i když na ní nemůžeš postavit své dílo spásy u lidí, aby pomáhala slovem i skutkem, 
vydávajíc svědectví o Tobě, že jsi, že život není náhodou, ale že je pevně a moudře stanoveným plánem, 
v němž každý jeho projev má své velké a důležité opodstatnění.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k prostým věřícím - 
i když oni nechápou vysoké úkoly, jež jim ukládáš, 
úkoly očištění duše a její přivedení do mystických stavů, v nichž ona se stává Tvou nevěstou, 
účastnicí Tvé nesmírné lásky, z níž vycházejí nové a nové činy pro zvelebení toho, co jest, 
pro vytvoření nových věcí, jaké dosud nejsou.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k svým přátelům, jež máš mezi lidmi - 
i když mnozí z nich nedosáhli slibu věrnosti Tobě, zradili Tě pro světskou slávu a čest, 
pro pohodlí těla, pro prchavé radosti a klamné lásky, pro umění i krásu, 
jež jest jen slabým, nepatrným zábleskem krásy duchovní, jež z Tebe vychází a v Tobě má svůj zdroj.

 
Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k lidské práci - 
i když z ní vždy neplynou duchovní užitky pro příští život, žitý již na vyšších úrovních - 
i když je zaměřena jen na zlepšení vzhledu Země, jejích krajů a lidského obydlí, 
aby se vše líbilo očím, aby skýtalo tělu pohodlí a potěšení, aby to vše člověka zaujalo 
a zpříjemnilo mu chvíle na Zemi prožívané.

Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k těm, kteří o Tobě káží lidu - 
i když z jejich hlasů nevane vnitřní přesvědčivost mluveného slova, 
jež vychází ze srdce k Tobě cele přilnutému, z mysli, jež se na Tebe upíná celou silou - 
i když nedovedou nebo neumějí správně a jasně osvětlit všechno, co potřebuje vědět a znát ten, 
kdo má touhu k Tobě se přiblížit a připojit se k těm, kdo následují Ježíše.
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Vytrvej, Hospodine, 
ve své náklonnosti k dobrému nadšení lidí, 
jež vyplývá z upřímného zájmu o lepší vztahy lidí - 
i když toto snažení vyvolává někdy horlivost, jež se může zmocnit člověka tak, 
že ve světském ruchu a shonu zapomene na to snažení, 
jež má přinésti zlepšení vztahů mezi Tebou a člověkem, mezi světem ducha a světem hmoty, 
z čehož pak vyplyne rychlejší vývoj duševních schopností, moudrostí a chápání všeho, 
co je před očima lidí skryté a co odhaluje jen a jen lidský duch tehdy, 
když dosáhne výše, na níž jsi Ty jako Mistr duchovního zasvěcení.
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52 Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří na Tebe myslí, ačkoli jejich mysl je zaplněna starostmi a oni Tě volají celým srdcem 
nejen tehdy, když trpí, ale i tehdy, když do srdce jim vtéká proud Tvé útěchy 
a oni se uklidňují ve vědomí, že Tvá ruka je pevná a nepustí ruku lidskou, 
když by se zachvěla ve chvíli lidské slabosti a vztahovala se zpátky po ovoci zapovězeném.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří usilují o nalezení cesty k Tobě, na niž by je přitahovala Tvá moudrost a láska tak silně a mocně, 
že by se stali hluchými a slepými k věcem, jež svádějí ke hříchu a zdržují duchovní vzestup, 
jež se vyznačují sladkými sousty mnohých radovánek, které prožity působí na duši jako silný omamný jed na tělo, 
oslabují její vnímání a postřehy nebezpečí hříchu, 
jež je vždy člověku tak blízké, žije-li mezi lidmi nedokonalého, nedobrého života.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří prožívají svůj život za těžkých podmínek, jež jim způsobují velké překážky v tom, aby dosáhli spasení své duše - 
kteří musí často s vynaložením všech sil přemáhat a odstraňovat všelikou zaneprázdněnost, 
aby jim v pilné a namáhavé práci zůstala chvíle pro Tebe, 
pro povzdech duše volající k tobě o pomoc, pro modlitbu nebo návštěvu chrámu, 
aby Tě v něm mohli vzývat a Tobě se klanět podle zvyků svých otců, 
kteří žili podobným způsobem života, málo vroucím, málo čistým, málo Tobě oddaným.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří přísně soudí všechny ostatní věřící, je haní, hříšníky pohrdají, 
s okázalostí se modlí a všude dávají najevo svou zbožnost, 
horlivě se zastávají své církve a hájí věci náboženské, jež jsou tak často vzdáleny 
pravé, hluboké niterné oddanosti Tobě a správného pochopení svatých tajemství lidského života 
a jeho předurčení k vážným a velkým úkolům.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří dožívají zemský život a dívají se smrti těla do očí, aniž jsou dostatečně připraveni pro nový život bez hmotného těla, 
v kterémžto životě je zvlášť potřebí Tvé milosti, aby duše šťastně překonala bolestné stavy, vyplývající z odloučení od 
dosavadního způsobu života i z toho, že duše je bezradná a neví, co se s ní děje a bude dále dít, 
neboť nebyla na Zemi dostatečně poučena o tom, co je tělesná smrt a jakou změnu přináší pro duši.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří se počínají obracet k lepším cestám, ale nemají dosud tolik vnitřní síly, aby je sami nalezli a nastoupili po nich pouť za svou 
duševní obrodou - kteří nemají dosud ani plného uvědomění, že hřeší, že se kolem sebe točí jako větrníky podle závanu té či 
oné myšlenky, jež se vynoří z čista jasna a oni jí nechávají vládu nad sebou bez uvážení, 
zda tato myšlenka je dobrá či zlá, zda je duchovně pozvedne anebo sníží, až se stane slovem anebo skutkem.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří se neumějí dosud modlit niternou vroucí modlitbou - kteří jen ústy vyslovují slova, ale mysl mají plnou světských starostí, 
plnou zájmů, co kdo dělá, kdy se co stane, jak brzy bude teplo, jak rychle přijde zima, zda svět půjde doprava anebo doleva, 
který den je třeba vynajít, aby štěstí přálo všemu hmotnému konání.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří se dosud nezabývají duchovními problémy, nemají touhy blíž poznat Tebe, aniž se zamýšlejí nad svou vlastní cestou, zda 
je dosti přímá podle Tvých návodů, zda jejich víra je dosti pevná, dosti hluboká, abys Ty s ní byl spokojen 
a pro ni jim poskytoval potřebné milosti, potřebné síly pro život na Zemi i pro život posmrtný.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří se na Tebe rozpomínají jen tehdy, když na ně dolehne trápení, když cítí svou bezmocnost proti osudovým zásahům, jež 
přicházejí jako nemoc, jako smrt drahých, když nečekané nehody si podávají dveře, když mnohé starosti spí s nimi na loži 
a nedopřejí odpočinku ani klidného spánku, když majetek je v nebezpečí anebo se rozpadá, rozplývá, aniž je možno tomu 
zabránit, a když srdce, jež k němu příliš přilnulo, se ocitá na pokraji zoufalství, domnívajíc se, že je mu velmi ukřivděno.

Buď, Hospodine, milostivý k těm - 
kteří hřeší z nevědomosti, protože dosud nebyli přivedeni k takovým lidem, k takovým duchovním učitelům, kteří by je mohli 
poučit o tom, kdo je vlastně člověk, proč stále trpí a proč je nutno žít dobrým a bohumilým životem, jak je člověk odpovědný za 
všechny své skutky, za slova, za myšlenky, jež jsou původci všech skutků, a jak Ty sám měříš, vážíš a všechno vpisuješ 
nesmazatelným písmem do knihy života, každý lidský úsměv či žal, každou práci konanou z povinnosti a donucení či 
dobrovolně a z lásky.
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53 Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by vynikali čistotou mravů - aby se rozšířily řady kněží a kazatelů o zářivé vzory, hodné následování, hodné vážnosti a úcty 
lidí - z nichž vzniká důvěra ke slovům, jež pronesou - z nichž vyplyne ochota jim naslouchat, jimi se řídit a podle nich upravovat 
život a všechny jeho činy sladit s Tvou vůlí podle Tvých přikázání, podle návodů Ježíšových.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by byli osvícení a moudří a dovedli jasně a přesvědčivě promlouvat o Tobě - aby se víra neomezovala jen na lidi prosté, ale 
aby v ní nalezli zalíbení a mnohé poučení i ti, kteří se zabývají moudrostí světa, filozofií, uměním i vědou o hmotných zákonech -
kteří jsou nedůvěřiví k naukám víry a rádi se o všem přesvědčují vlastní zkušeností, kterou však nemohou dosáhnout poznání o 
víře, neboť Ty nedáváš důkazy o sobě každému, kdo by chtěl, nýbrž jen těm, kteří si toho zaslouží za dobré a věrné služby, 
jež Tobě prokázali v životě minulém i přítomném.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by byli mírní a laskaví - aby bylo na nich opravdu znát, že Kristus je jejich Mistr a Učitel, že Mu slouží věrně a oddaně bez 
postranních úmyslů ctižádosti - že dobře chápou nejpřednější povinnost křesťana, jíž je život v lásce a míru se všemi, 
tedy i s těmi, kteří jinými způsoby Tebe vzývají, i s těmi, kteří jiným jménem Tě volají, 
i s těmi, kteří doposud víru nevyvinuli a ani se nesnaží ji vyvinout.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by dovedli obracet lid na lepší cesty - aby on uvěřil jejich výkladům víry, jimi se dal poučovat a vést jako mírné, tiché ovečky 
do ovčince nejlepšího a nejvyššího Pastýře, do náruče Tvé veliké milosrdné lásky, která odpouští a usmiřuje se tehdy, když 
pozná, že lidská duše je lítostivá a kaje se ze svých vin, že prosí za odpuštění a na ně toužebně čeká jako na svou spásu.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by se svému povolání a úřadu věnovali s hlubokým vroucím nadšením - 
aby z jejich díla vycházelo požehnání na každého člověka, jenž se tak stane účastníkem tohoto díla 
a přijímatelem Tvých milostí, jež z něho plynou tehdy, když je konáno s láskou a s pravou zbožností, 
v níž je pokora i vědomí, že všechno je od Tebe, dar výmluvnosti i dar moudrého myšlení i pochopení Tvých pravd.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by se nevyvyšovali nad jiné - aby ti, jež vedou, poznali a uvědomili si, že Ty toužíš po tom, 
aby každý dosáhl vyššího duchovního stavu, aby se stal knězem, tj. takovým, 
s nímž Ty sám přímo obcuješ bez prostředníka, s nímž se v jeho srdci dorozumíváš a dáváš mu, 
čeho potřebuje sám pro sebe i pro ty, za něž se přimlouvá a prosí, 
jimž zprostředkuje Tvé omilostnění i dar hluboké pevné víry, jež si nežádá důkazů o Tvé jsoucnosti.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by byli zasvěceni do tajemství lidské duše, do jejího poslání, 
do jejího skrytého působení na lidské tělo, na jeho smysly, na vývin vnitřní citovosti - 
aby věřící lid se stal uvědomělým a mohl již dosahovat vyšších duchovních stavů, 
z nichž plynou zážitky duchovního jasnozření i jasnoslyšení.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by sami byli ve stavu niterného spojení s Tebou - 
aby mohli vydávat pevné a jasné svědectví o Tvém působení na člověka, 
na jeho skrytý vnitřní život, na všechny věci Země, na všechno, co jest - 
svědectví takové, že by se nevěra rozplynula jako sníh pod přívalem slunečních paprsků 
a nestála by více v cestě za spasením, neboť každý, kdo na tuto cestu vstoupí, 
setkává se s nevěrou a musí s ní zápasit kratší či delší čas, 
aby prokázal svou vnitřní duchovní sílu, jak odolává svodům světa a překonává překážky.

 
Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by žili láskou a lásce učili, ji předkládali jako nejvyšší a nejcennější projev lidské osobnosti - 
aby se ona brzy stala vzácnou a hledanou na Zemi, aby každý toužil mít ji co nejvíce 
a ji nejtěsněji spojit se svým životem tak, že by z něho vyzařovala a rychle přeměňovala Zemi 
v místo pokojné a krásné, kam by se lidské duše nebály sestupovat a žít 
za účelem poznání života v těle, který přináší dojmy a zkušenosti, jež jsou velice potřebné a cenné.

Vyšli, Hospodine, do Země duchovní učitele - 
kteří by snesli Tvé království do lidských srdcí - aby svět poznal, jaké ono jest, jak blaze, krásně a pokojně se v něm žije, že v 
něm jsou všichni lidé Tvými dětmi, že tvoří jednu velikou rodinu, již Ty vedeš jako Otec i jako Matka a shromažďuješ ji kol svého 
stolu tehdy, kdy přijde doba láskyplného soužití, kdy bratr pozná bratra, syn otce, matka dcery dlouho od ní odloučené.
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54 Zachraň, Hospodine, lidské duše, 
jež se blíží k propasti zkázy - 
vždyť kdo jiný než Ty sám zná její hloubku a ví, jak dlouho v ní žijí hříšné a zbloudilé duše, 
nežli se opět vyšplhají po jejím příkrém boku nahoru, na rovinu, 
po níž se již lehce kráčí určenou cestou k cíli tehdy, když duše dosáhne milosti a smí dál a dál, 
výš a výš do oblastí stále jemnějších, stále krásnějších, 
jež se rozprostírají kolem dokola v nekonečném prostoru vesmírném.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před krokem osudným, jenž vede za hranice dobra, 
tam, kde jsou již cesty démonů a nečistých - 
vždyť kdo jiný než Ty sám zná osudy duší, jež upadnou do jejich zajetí, do jha, 
jemuž není v celé Zemi rovného, neboť jho trvá dlouhý, dlouhý čas, nekončí smrtí těla, 
ale pokračuje dál i za prahem Země a přináší duši mnohé útrapy, že její život je přímo pekelný.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před pádem do vod nenávisti - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jaký trest čeká takové nešťastné utopence, jak dlouho žijí bez vědomí o dobru a lásce, jak dlouho 
po nich vzdychají a touží, nežli jim zase do mysli vstoupí jiskra duchovního vědomí a oni žijí v teple Tvé lásky a jsou schopni jít 
vpřed, vyvíjet se do lepších a čistších stavů, osvobozovat se z poddanství ďáblů a hledat cestu k Tobě, cestu k pokojnému a 
láskyplnému životu, jenž přináší velkou svobodu vůle a v němž všechno dobré se koná dobrovolně a z lásky.

Zachraň, Hospodine, lidské duše, 
když se přibližují k ohňům, které spalují lidské nitro vášněmi tak, 
že všechno pěkné v nich propadá zmaru a zkáze - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jak dlouho to trvá, nežli na půdě lidského srdce vyraší zelená travička, zvěstující, že nastává čas 
oživení a napojení nitra duchovní silou, takže je možno očekávat i květ i slibnou dobrou úrodu šlechetných čistých myšlenek a 
slov, jež dovedou vytvořit krásné prostředí života.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před touhou dosáhnout majetku - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jak dlouho čeká bohatec před nebeskou branou, že slova: „Spíše projde velbloud uchem jehly 
nežli bohatec do království nebeského.“, jsou stále v platnosti, že nebudou Tebou změněna, pokud člověk bude nucen žít na 
Zemi, 
procházet hmotou, přemáhat její svod a vítězit nad světem, nad tělem, nad ďáblem na důkaz, že je vyzkoušený, že není obav z 
toho, že selže jeho charakter v budoucnosti, až bude postaven před odpovědný závažný úkol.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před nepravými proroky - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, co škody je napácháno na duši, jež se dostane do vlivu nižších duchovních inteligencí, 
které jsou odloučeny od pravých čistých zdrojů duchovního vědění a čerpají své vědomosti ze satanské moudrosti, jež nemá v 
sobě pravdy, a jak se tím člověk zdrží ve svém niterném vývoji, jenž má vést vzhůru a nikoliv dolů, 
jenž má vést ke spojení s Duchem jako s nejvyšší a nejčistší Pravdou.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před vichřicí nevěry, jež se žene prudkou silou celou Zemí, 
láme slabé stromy víry a vyvrací je z kořenů - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jaká je budoucnost těch, kteří se přikloní k nevěře a od Tebe se odvrátí, 
a jak s nimi bude naloženo v den soudu nad světem, jaký osud čeká ty, kteří zaujmou místa po Tvé levici.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před hříchem vraždy svého těla - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jak je tento hřích veliký a těžký, jak ubírá ze zásluh plynoucích z utrpení života, jak taková duše 
dlouho čeká na Tvé milosrdenství, na možnost pokání a napravení na místě, kde hřešila, ve hmotném světě, 
jak dlouhý čas čeká na své znovuzrození, jímž by vykoupila svůj hřích.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
před náhlou a nenadálou smrtí těla - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, jak důležitá je příprava na onu cestu, po níž nutno přejít na druhý břeh života, jak se lekají duše 
nepřipravené, náhle odešlé, jak se rmoutí a teskní, jak se nechtějí odloučit od těla, jež jim bylo dosud domem, příbytkem i 
stolem, z něhož braly pokrmy - ložem, na němž si ve spánku odpočívaly - i šatem, v němž měly dostatek volnosti.

Zachraň, Hospodine, lidské duše 
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před lží a šalbou duchů přicházejících k těm, 
kteří mají médijní schopnosti a zasedají ve shromážděních, aby promlouvali cizím slovem - 
vždyť kdo jiný než Ty sám ví, co nebezpečí se skrývá pro duše obcující s neznámým neviditelným světem, jejž nemožno silou 
ducha proniknout a odhalit, co se v něm nachází, zda je to svět šalby a klamu, svět lživých duchů, anebo je to svět čistých 
osvícených bytostí, od nichž se možno nadít pravdivých sdělení, poučení, pomoci i ochrany.
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55 Umožni, Hospodine, lidským synům 
návrat k sobě, umožni jej - 
neboť člověk je tak sláb, tak zmatený a nejistý, že nikdy neví, 
kdy činí dobře a kdy překračuje hranici dobra a dělá to, co mu neprospívá - 
kdy i s nejlepšími úmysly promluvené slovo anebo vykonaný čin způsobí jiným rozpaky, zármutek či roztrpčení - 
kdy jeho pomoc je vítána a kdy naopak jiným umožňuje duchovní lenivost a setrvání ve hříchu.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
cestu přímou a nepokřivenou chybným myšlením - 
neboť lidé nemají ještě vyvinutý duchovní zrak, aby pronikal za hmotné oblasti 
a odhaloval jim skryté působení nečistých vlivů na duši - 
aby se z nich vymanil, nabyl samostatnosti a dostal se pod přímý vliv Tvůj, 
jenž činí z člověka nástroj dobra a lásky, pevné a jisté ve skutku i ve slově, 
takže není omylů v jeho životě, za něž by byl odpovědný a musel je očišťovat před smrtí těla i po ní.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
přípravu na život posmrtný - 
neboť světské práce a starosti o denní chléb a rodinu často znemožňují účinnou péči o duchovní věci, 
o to, aby se mohlo pamatovat na poslední dny - 
kdy tělo zeslábne a člověk bude stát tváří v tvář jistotě blízkého odchodu - 
kdy nebude mít již možnosti rozjímáním, modlitbou a ukázněním myšlenek a citů posílit si duši 
a vyvinout si vlastní niterný život, nezávislý na těle a na jeho nervovém ústrojí.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
poznání věcí skrytých, 
jež jsou příčinou hmotného seskupení sil a je přímo vyvolávají - neboť nemůže nevidoucí vidět květy, 
nemůže hluchý naslouchat velebným tónům varhan či tklivým zvukům houslí, 
nemůže se beznohý vydat na cestu a němý zpívat, aniž by je svět nenazval bláznivými.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
pokání, jež by smylo co nejrychleji jejich hříchy - 
neboť setrvání ve hříchu prodlužuje člověkovu cestu, po které musí každý nutně jít, 
kterou každý podstupuje již tím, že se zrozuje do těla, do Země, 
a tato cesta je těžká od narození pro mnohé nemoci, pro mnohá trápení, 
jichž je na každém kroku dost a dost, takže i hříšník, jenž se dosud plně nekaje, 
na ně naráží a je překračuje, aniž by si uvědomoval, co z nich vyplývá, aniž by z nich bral užitek pro duši.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
vyvinutí vnitřní dokonalosti - 
neboť sami by si ji vyvíjeli ještě celou věčnost, ještě by mnoho a mnoho trpěli, 
šli vpřed i zastavovali se, vystupovali a opět padali zpět, protože cesta k dokonalosti je cesta na skleněný vrch, 
cesta přes nekonečný oceán, jenž ve dne v noci bouří a potápí lodi i lodičky - 
je to cesta po hlavách jedovatých hadů, cesta z pekla přes očistce do nebes.
 
Umožni, Hospodine, lidským synům 
zjemnit si víru a naději - 
neboť ony to jsou, jež podpírají nejvíce, konejší rozbolestnění, hojí zklamání, 
dávají vytrvalost v boji s pokušením a drží vysoko vztyčenou lampu, 
již žádný van zemských větrů neuhasí - a tato lampa je majákem i hvězdou jitřní, 
je kormidlem i brzdou, přijde-li na cestě života příkrý sráz.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
co nejvíce využít života na Zemi pro dobro a lásku - 
neboť bez dobrých a láskyplných skutků nemůže člověk předstoupit před Tebe - 
i když má víru, jež hory přenáší - i když se ustavičně modlí 
a setrvává na kolenou před Tvým oltářem při chrámových bohoslužbách - 
i když zná zpaměti všechny verše Písma a slyne moudrostí.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
přejít nebezpečná místa, 
kde na ně číhá skrytý nepřítel, aby si přitáhl toho, kdo do jeho náruče jde přímo, 
i toho, kdo se zdráhá a nechce, i toho, kdo vůbec nemá tušení o svodu a léčce - 
neboť zemský život velmi vyčerpává duše, že ony mnohdy nemají síly je překročit, 
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přeskočit a vyjít tak bez pohromy, bez nehody a bez rány na místo, kde je již bezpečněji a klidněji, 
kde nepůsobí vlivy ďábelské moci, jež opanovala hmotu a v ní má svůj trůn.

Umožni, Hospodine, lidským synům 
znovuzrození z vody a z Ducha - 
neboť bez této mystické proměny není člověk přizván ke svatým mysteriím 
a zůstává stranou jako ten, který přichází ke svatebnímu stolu 
v oděvu nesvatebním, umazaném, nesoucím ještě stopy práce, kterou právě odložil.
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56 Dopřej, Hospodine, 
hojně dnů života na Zemi těm lidem, 
kteří se k Tobě obrátili celým srdcem a snaží se vymýtit ze sebe všechny lidské náklonnosti ke zlému 
a záliby ve špatném, všechny vady a chyby v myšlení, slovech i činech, 
jež se do duše ukládají jako nánosy nečistot, které se pak nesnadně umývají a čistí - 
ó, dopřej, aby tito lidé mohli na sobě samých co nejvíce vykonat, co nejvíce se zlepšit, zušlechtit 
a stát se, pokud možno, moudrými a osvícenými duchy, jimž je dáno mnohé poznání skrytých dějů.

Dopřej, Hospodine, 
hojně útěchy zarmouceným, 
kteří trpí ne vlastní vinou, ale proto, že jsou obětaví, že sestupují do Země, 
aby pomohli určitým lidem, kteří jsou duševně velmi zanedbáni - 
ó, dopřej, aby mohli dostát slibu, kterým se zavázali pracovat a trpět ve prospěch jiných, 
aby je velká tíže utrpení nezchvátila a jejich oběť nezůstala neúplná, nedokonalá, ne-li bezcenná.

Dopřej, Hospodine, 
hojně sluchu přímluvám, 
jež vycházejí od zbožných dobrých lidských duší, které želí promarněných životů mnohých lidí, 
kteří své životy naplňují nepravostmi místo zásluhami, a žijí proto v bědných stavech před smrtí těla i po jeho smrti - 
ó, dopřej, aby Tvé milosrdenství se mohlo rozšířit na ty, jejichž jména se ozvou v modlitbách a prosbách, 
i když si oni sami Tvého milosrdenství nezasluhují, protože setrvávají ve zlém.

Dopřej, Hospodine, 
hojně času k napravení života těm, kteří vstoupili mezi křesťany, 
ale jejich srdce se toulá po světě, jejich mysl dlí stále u těla a stará se o jeho věci, jakoby duše vůbec nebylo - 
ó, dopřej, aby jméno Kristovo nebylo voláno lidmi, kteří nejsou hodni jeho veliké přesvaté oběti, 
aby se nestalo záštitou zpozdilých, kteří nemyslí a neuvažují o tom, kdo vůbec Kristus jest.

Dopřej, Hospodine, 
hojně přízně lidem, kteří Tě o ni vroucně prosí a na ni toužebně čekají, 
odkládajíce všechno, co ji zadržuje a nepustí k lidskému srdci - 
ó, dopřej, aby byli povzbuzeni ve svém snažení, aby ještě více toužili, 
ještě nedočkavěji čekali na krásnou chvíli, kdy sami pocítí, jak se jich dotýká, 
jak zaplavuje duši neskonalou blažeností, pokojem a povznesením až kamsi vzhůru do nebes, do oblastí ráje duše.

Dopřej, Hospodine, 
hojně milosrdenství duším, 
jež s myšlenkou na Tebe opustily tělo a nyní čekají, zda je zavoláš k soudu, anebo pošleš zpátky na místo, kde hřešili - 
ó, dopřej, aby bylo poznáno, jak oceňuješ každou myšlenku, každou vzpomínku, 
jež člověk tobě věnuje buď v radosti, nebo v žalosti, anebo v okamžiku nejtěžším, 
kdy nastává proměna tělesného života v život jen duševní, kdy mizí hmota, a zjevují se oblasti duchovní.

Dopřej, Hospodine, 
hojně pokoje srdce lidem, 
kteří po něm volají a od Tebe jej očekávají, přestože svět jim namlouvá pravý opak, 
že pokoj přinese ta a ta doba, že jej vybojuje člověk na člověku násilím - 
ó, dopřej, aby aspoň malý hlouček lidu vytvořil ostrůvek pokoje v moři bloudění a zmatků, 
aby se na něj v duchu uchýlil a cele se věnoval službě Tvému Synu, 
Jehož jsi poslal jako Knížete pokoje k panování nad lidskými srdci.

Dopřej, Hospodine, 
hojně klidného soužití rodinám, 
v nichž Ty jsi na místě nejpřednějším, přede vším a nade vším, 
kde modlitba je duším pokrmem, jejich posilou v soužení a díkuvzdáním při vyslyšení, 
kdy i Tebe prosí a k Tobě volají nejen: „Pane, Pane -“, ale také: „Náš dobrý milý Příteli -“, 
ó, dopřej, aby se ještě více mohly tyto rodiny věnovat duchovním úkolům a pomáhat jiným ke spáse.

Dopřej, Hospodine, 
hojně příležitostí k dobrým činům lidem, 
kteří touží být prospěšní a užiteční jiným, kteří chtějí zasévat do lidských srdcí slova o Tobě, 
o Tvém láskyplném srdci, v němž musí každé lidské srdce jednou spočinout, 
aby se obnovila láska mezi Tebou a synem  - člověkem,
ó, dopřej, aby se rozšířily poklady lidstva, které ani mol ani rez nekazí a zloději nekradou.
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Dopřej, Hospodine, 
hojně poznání sebe sama těm, 
kdo jsou pro to připraveni, vnitřně oživeni, obráceni, napraveni a zušlechtěni tak, 
že jejich noha smí vstoupit na svatý práh domů, v nichž působíš ve své moudrosti a lásce - 
ó, dopřej, aby bylo více svědků Tvé slávy a moci, Tvého života, více jeho obhájců, 
více duchovních učitelů a mistrů, aby lid měl na Zemi dobré spolehlivé vedení na duchovní cestě.
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57 Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a vzkleň nad ním modré nebe, 
plné zářivých hvězd, na znamení, že pominula těžká doba odloučení od Tebe 
a nastává nový den jeho života za světla, za tepla, za plného svitu Tvé lásky, 
jež se podobá Slunci svou zázračnou schopností život probouzet a rozvíjet do stále větší krásy.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a dej mu nahlédnout v zrcadlo, 
odkrývající jeho tváře a podoby minulé, přítomné, i ty, jež ještě bude mít, až opět bude mír a pokoj mezi všemi, 
kdo se narodili v Tvé lásce a vůli, jež toužila po životě krásném a čistém jako horské studánky, 
jako smaragdová jezírka v duchovních oblastech, kde planou krásná světla, duhově zbarvená.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a strhni z očí i uší roušku, 
aby uviděl, co oči smrtelníků neviděly, aby uslyšel, co uši jejich neslyšely, 
a prožil to, co na jeho mysl nevstoupilo, pokud žil jako zajatec těla, 
které se rodí a zmírá, které je krásné, ale brzy stárne a ztrácí krásu, čím blíž je chvíle jeho zmaru.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a nauč jej žít bez těla stejně výrazně, 
stejně projevitelně myšlenkou, slovem i činem, jako žil, pokud se neoddělil od těla, 
pokud mu sloužilo jako nástroj k vytváření podmínek hmotného života, k práci a umění, jimž se obdivuje svět.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a projev se mu živý, 
aby rázem jako blesk se vrhl na svou tvář a líbaje Tvé nohy prosil Tě za odpuštění, 
i za to, abys jej více neposílal na Zemi, ale ponechal jej ve své blízkosti pro služby, 
pro práce, které jsou výrazem a projevem velké lásky a oddanosti ke všemu, 
co Ty vytváříš na Zemi i na nebi, v tělech i duších.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a oslov jej jako tehdy, kdy žil u Tebe, 
když byl jako malé semínko, jako slibný stvol, jako poupátko lilie i růže - 
jako mladičký útlý stromek s jemným krásným listem, jenž dával tušit, 
že z něho vyroste nádherný silný strom, jaký mají horské lesy, kde vanou větry ze všech stran, 
a přece nepohnou kmenem ani kořenem, a vracejí se zpátky, aniž by odnášely urvané listy z něho.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a přiznej se k němu před duchy, 
kteří se postavili mezi něj a Tebe, sváděli ho, pokoušeli, hněvali a roztrpčovali, 
kladli léčky a lákali vnadidly hmotných požitků, jen aby žil co nejdéle ponížen 
a podroben trestním zákonům, aby se nedostal k Tvé stolici, nestal se jejím strážcem a upevňovatelem 
a nepřebral tento úřad jiným, kteří po něm touží, ale marně, 
protože jen Ty určuješ a předurčuješ místa i poslání jednotlivých andělských řádů.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a nenechej jej dlouho v nejistotě o tom, 
čím jest, jaké jej čekají úkoly, jaké povinnosti, i jaká práva obdrží, 
až dosáhne stavu obnoveného lidství v jeho nejskrytější, nejtajemnější podstatě, 
v jeho duchu, jenž čerpá svou nesmrtelnost z nesmrtelnosti Tvé, 
jenž má díl vůle a moudrosti Ducha, který je sám Bůh od věků do věků - 
nikým nepochopen, nikým nedostižen, nikým neviděn.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a rozestři křídla jeho ducha do šíře, 
což mu umožní ustavičný vzlet a pohyb zároveň s myšlenkou tam, kam ona zaletí, kde spočine, 
aby vytvářela nové neobyčejné projevy života, stále silnější a výraznější, 
takové, jež se nesetřou, ale zanechávají viditelné krásné útvary.

Obnov, Hospodine, v Synu svém syna - člověka 
a vysvoboď jej z poddanství hmoty, 
která se stala jeho vězením, jeho zkázou a posléze i zkušebním kamenem, 
jímž je přeměřována síla statečnosti, odvahy, hrdinství, obětavosti, důvtipu, postřehu 
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i moudrého posuzování všeho, s čím se setkal na svých cestách hmotou, 
kdy ji prostupoval, do ní se zavíjel, opět ji odkládal a rozkládal do duchovní podstaty.
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58 Posilni, Hospodine, lidského poutníka, 
jenž kráčí zemskou cestou 
a již umdlévá ve svém zápase těsně před vítězstvím nad všemi pokušiteli - 
neboť lidské myšlenky nemají dosud takovou sílu, aby přemohly myšlenky cizí, 
jež se dobývají do mysli ze všech stran, protože zemská oblast je jimi přeplněna, 
a člověk, nevěda o tom, jest jako v proudu jisker, jež v duši zapalují ohníčky buď dobré či zlé, 
buď k užitku či ke zkáze, podle osudu člověka.

Posilni, Hospodine, lidskou věřící duši 
před cestou na onen svět - 
neboť není doposud možno naráz odhalit tajemství smrti a dát jasnou odpověď na otázku, 
co je v onom novém životě dobrého či zlého, 
a proto duše hledící smrti v tvář, se třese bázní jako list ve větru.

Posilni, Hospodine, lidské ruce, 
jež rozdávají dary na všechny strany, dary hmotné i duchovní - 
neboť ruka často poklesne a stáhne se zpátky, setká-li se s nevděkem či pohrdnutím daru, 
potká-li ji zklamání, výsměch nebo hrubé odmítnutí každého slova, 
jímž chce potěšit a dát naději v lepší život a v Tvé milosrdenství.

Posilni, Hospodine, bratrské pásky 
mezi lidmi, s nimiž stojí nebo padá pokojný život v rodinách i národech -
neboť ony jsou slaboučké jako nitka nedotržená, jako dětský vlásek, jako tep dítěte v lůně matky, 
jako hlásek holátka, jež volá po pokrmu, 
jako pramínek, jenž proudí mezi kameny a je utlačován i hlínou ze všech stran.

Posilni, Hospodine, víru křesťanů, 
jež má nést ovoce syté a sladké jako zralý hrozen - 
neboť je utištěna a potlačena nevěrou, že sotva žije, sotva dýchá, 
sotva uslyší její tep Tvé ucho skloněné k hrudi člověka, tam, kde je srdce, 
kde dříme láska v loktech andělů, nežli ji probudíš svým něžným polibkem.

Posilni, Hospodine, lidskou naději 
v život krásnější, jenž kyne po strastiplné cestě k nebeskému domovu -
neboť se těžko bez ní žije na Zemi, těžko se nese utrpení, těžko se umírá, 
těžko se zříká pozemských radostí, těžko se pracuje na díle, jež se opouští smrtí těla.

Posilni, Hospodine, lidskou lásku, 
jež se nesměle ozývá tu a tam a chce Ti věnovat celé srdce i duši svou -
neboť této útlé něžné rostlince se nedaří v zemské půdě, kde pracují tvrdé rýče a těžké pluhy, 
kde je mnoho úhorů i močálů, kde koukol roste všude, kde je zaseto slovo o Tobě, 
koukol všelikého mylného souzení života, člověka, jeho práce i jeho osudů.

Posilni, Hospodine, lidské nadšení 
pro duchovní práci u těch, jimž již vstoupilo do srdce - 
neboť těžké jsou podmínky pro její zdar, těžké jsou pro ni oběti, 
jež nemůže nést ten, kdo není od Tebe ustavičně posilován a veden, 
kdo stojí osamocen, bez přátel stejného myšlení a cítění, 
stejné snahy prospívat na duši a spolupracovat na Tvém vykupitelském díle.

Posilni, Hospodine, dělníky 
na svých vinicích - 
neboť bojují se sterým protivenstvím, jež klade jim v cestu nepřítel, 
s protivenstvím, jež je často silnější než ochota a snaha kněze, než dobrá vůle učitele, 
takže ti, kteří pracují, stávají se vlažnými, bez upřímného hlubokého zájmu o spásu svěřených duší, 
ochabují a činí jen to, co je jejich povinností.

Posilni, Hospodine, každého, 
kdo si přichází s pokorným srdcem k Tobě pro posilu - 
neboť Tvá síla je nejžádoucnější, je nad všechny léky, nad všechny útěchy lidské, 
je základem všeho, co dává sílu k práci těla i k vnitřnímu projevu duše, 
co usnadňuje nesení kříže na kalvárii života, kříže, jenž má smazat vinu a do knihy života zanést zásluhy.
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59 Ponoř, Hospodine, 
vůli člověka do vůle své jako chycenou rybku do vody - 
aby se občerstvila a posílila v čistých proudech, v nichž plynou tak svaté a krásné myšlenky Tvé moudrosti, 
v níž je rozpuštěna Tvá láska jako sůl ve chlebu - 
v níž jsou city něžné a jemné jako zrníčka jemného písku v horském potůčku, třpytícím se čistotou.

Ponoř, Hospodine, 
mysl lidskou do mysli své jako čeřen do vody - 
aby z ní vytáhla a vylovila všechny černé červy starostí a obav, 
jež se v ní usadily a rozmnožily tak, že není místečka pro tichou radost a poznání, 
že Ty jsi nad námi jako laskavý Otec - že není třeba se bát a zneklidňovat, 
je-li mysl pevně zakotvena v Tobě, jen ruku vložit, jen srdce položit do dlaně Tvé 
a člověk bezpečně a jistě dojde tam, kam dojít má.

Ponoř, Hospodine, 
city lidského nitra do citů svých jako seménko do úrodné půdy - 
aby z nich vyklíčilo na sta krásných květů, jež rozesety po Zemi způsobí, 
že lidé se začnou milovat, druh druhu pomáhat, člověk člověka ctít - 
a všichni vespolek pro Tebe žít a pracovat, aby v Zemi mír a pokoj trvale zakotvil a učinil z ní předsíň nebes.

Ponoř, Hospodine, 
život lidský do života svého jako vody řeky do moře - 
aby se spojil s Tvou svatostí jako láska s láskou v něžném objetí, 
jako ruka s rukou na jednom jediném díle, kterým se buduje radostný, šťastný život všem, 
kteří jsou jako oddělená buňka od buňky mateřské, 
kteří jsou jako oddělený dech z Tvého dechu, jako oddělené tělo od Těla Tvého.

Ponoř, Hospodine, 
srdce lidské do srdce svého jako novorozeňátko do loktů matčiných - 
aby se uklidnilo a ucítilo, že jsi jako dobrá matka, která svůj život dává v nebezpečí, aby byl započat nový život - 
aby na větévce jabloně se objevila nová krásná ratolest, slibující očím potěšení, 
ústům lahodné sousto a celému světu posilu.

Ponoř, Hospodine, 
slovo lidské do Slova svého jako píšťaly do varhan - 
aby se ozval nový tón, na Zemi dosud neslýchaný, tón, jenž dává tušit, 
že jej rozechvívá velká láska k Tobě, láska tak čistá a vroucí, že každé její slovo se mění v růžový květ, 
jenž se sype na cestu tam, kde člověk tuší Tvou svatou šlépěj, tam, kde žije dítě, 
tam, kde se ozývá modlitba, kde se bratři milují - 
tam, kde stojí tichý chrám, v němž se v šeru pokleká a kde se sklání hlava v hlubokém pohnutí.

Ponoř, Hospodine, 
lidský rozum do své moudrosti jak kolečko do hodin - 
aby se nechal vést nitkami Tvých přání jako dítě za ruku, jako ovce od pastýře, jako žák od svého učitele -
jako slepec od dobrého člověka, jenž se nad ním smilovává, rámě podpírá 
a provází na místo pokojné, kde není nebezpečí života.

Ponoř, Hospodine, 
lidskou duši do zdrojů své lásky jako olej do ohně - 
aby se rozhořela čistým plamenem duchovní lásky, která nezná rozdílů mezi mužem a ženou - 
která zná jen Tebe jako Otce a lidské bytosti jako Tvé děti, lidské duše jako dcery, a ducha, 
jenž v nich působí, jako Tvého syna, jenž nese Tvou podobu, 
dosud pečlivě ukrytou v hlubinách nitra, kam nižádné oko nevnikne.

Ponoř, Hospodine, 
lidskou šlépěj do šlépějí Ježíše jako vědro do studnice - 
aby člověk nehledal jiné cesty, než je cesta pokory a sebezapření - 
aby viděl před sebou nejkrásnější, nejvyšší a nejdokonalejší vzor, 
s Nímž se spojit a splynout je vrcholem lidského života, je jeho cílem, 
jest jeho hlubokou příčinou, dosud neodhalenou.

Ponoř, Hospodine, 
lidství do svého Božství jako kotvu do moře v přístavu - 
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aby se neplavilo po vlnách života jednou sem a pak tam, podle závanu větru, podle síly bouře, 
podle skrytých spodních proudů - 
aby se vyhranilo a stalo se viditelným odleskem Tvého světla, toho světla, 
které se nazývá Světlem duchovním, a jež sytí a chrání, dává vnuknutí i sílu k životu.
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60 Pozvedni, Hospodine, 
člověka z prachu země, do něhož se zahrabal, jakoby byl červem, 
jenž v hlíně se rodí, v ní se živí i umírá - 
jenž se zasnoubil s hmotou a má ji za družku života, za něco, bez čeho nemůže žít, 
pro ni se dává v boj a zakouší mnohá trápení a úzkosti, 
když mu ji odnímáš a učíš jej střídmě žít a tělo prostě oblékat.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z pádu, tak hlubokého, těžkého a hrozného, 
že jen Tvá pomoc může posílit duši otřesenou, napolo zničenou, duši zesláblou a zraněnou, 
že z ní život uniká jako krev z veliké rány - 
že sotva je schopna dosáhnout k Tvé pravici, již tak milosrdně a soucitně vztahuješ jí vstříc, 
aby ji pozvedla a její ránu zahojila, aby pomohla napravit a napřímit její zchromlé údy tak, 
že by byly schopny další činnosti, další cesty, další práce.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka ze hmoty, která jej svírá ze všech stran 
a ukládá na něj nesnesitelná břemena, pod nimiž je rámě krví podlité - 
pod nimiž tělo zeslábne a umírá, sotva se rozvilo, dorostlo a zvyklo si na život, na práci a námahu - 
sotva se duše porozhlédla světem a naučila se podle jeho zákonů žít, tělu sloužit, je živit a oblékat.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z duchovní nevědomosti, která je těžkým trestem za lidský hřích, 
neboť uvádí do zmatků a nejistoty o ceně života tak prchavého, tak krátkého, 
že je jak luční kvítí, jež na jaře rozkvete a na podzim se mění v suchá stébla, nechaná lidmi 
na pospas větrům a mrazům bez lítosti, protože se tak děje odevždy, pokud sahá člověkova paměť.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z obav a úzkostí nad stále se opakujícími obdobími válek, 
které jsou jako černí supi, tak bezohlední, tak krutí, že žijícím lidem již předem zmírá duše úzkostí 
a srdce se chvěje obavou jak vyplašený pták, jejž chytá úskočný dravec, snášející se jako blesk z oblaků.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z poklesků a vin, které jsou tak rozšířené, 
že jejich počet není nikomu znám, takže člověka zatěžují a odnímají mu možnost spojení s Tebou, 
že se toho hrozí ten, kdo zná zákon odplaty, i to, jaká čistota je nutná k dosažení stavu, 
v němž duše je Tvou nevěstou, v němž člověk má jméno čestné a krásné, jméno Boží syn – 
v němž smí vstoupit do Tvého Světla a v něm trvale žít.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka ze lhostejnosti a vlažnosti, 
které jsou nejtěžší překážkou spasení a jež již tolik káráš v Janově Zjevení, 
že každý by se jich měl vystříhat, měl by žít ve stálé obavě, 
zda jeho zbožnost je dosti vroucí, zda jeho víra je dosti pevná, 
zda láska k Tobě v srdci již pozvedá hlas k oslavování, velebení a chválení všeho, co činíš - 
hlas, v němž se chvěje struna citů ve vysokém chvění, že tón je měkký a jemný, něžný, tichý a vřelý.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z pýchy a klamu rozumu, 
z nichž povstala roztržka mezi Tebou a člověkem tak veliká, že jen Tvá láska ji zúžila na úzký pruh, 
takže je naděje, že člověk se znovu ocitne na místě, které musel pro svou pýchu opustit - 
na místě u Tebe, u Otce, u Matky své, v rodině bratří, 
kteří jsou jeho spoluviníci a spolutrpitelé, kteří jako on utrpením napravují svůj omyl, svůj pád.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z hlubiny nižšího já, která je temná a pustá, neboť v ní není jiskra z ohně Tvé Božskosti - 
z hlubiny, v níž působí démoni v podobě hadů a způsobují zmatek a sklíčenost, 
protože sami nemají city jemné a krásné, nemohou je dát jiným - 
a z toho, kdo propadne jejich vlivu, učiní hrubce a zatvrzelce, s nímž je těžko žít a těžko jej napravovat.

Pozvedni, Hospodine, 
člověka z náruče smrti do náruče nového života, 
který by mu byl odpočinutím po těžkých bojích, po utrpení těla a duše - 
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který by mu přiblížil cíl jeho putování - domov nebeský.
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61 Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že člověk nehřešil sám od sebe, ale že byl sveden pokušitelem - 
že byla mu nastražena léčka, o níž neměl tušení - 
že se stal neposlušným a provinilým vůči Tobě ne ze zlé vůle, ale proto, že byl důvěřivý a sám bezelstný, 
že nevěděl o zlu, které se skrylo do ústraní a odtud činilo výpady na všechny strany, 
nepozastavujíc se ani před svatým místem, kde byl domov člověka - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že duše člověka byla tehdy jako bílá laňka, jako něžná holubice, jako krásný květ - 
že hojně bylo závistníků, kteří nelibě nesli, že jsi ji tak ozdobil a učinil tak milou, že předčila mnohé jiné bytosti - 
že ze závisti vždy pocházejí hříchy a že do nich bývá vtažen i ten, kdo jinak žije mírně a tiše, 
nikomu neubližuje, nikomu nekřivdí - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že srdce lidské bylo hravé jako dítě a rádo usedalo i na místech, 
kde v skrytu seděl had jako král nad chytrými duchy, kteří dodnes jsou Tvými nepřáteli a staví kolem Tvého trůnu trůny své, 
kolem Tvého domu domy své a na hranicích Tvého království budují království svá, království hmoty, 
v nichž žít je pro jemného ducha utrpením a mukou - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že mysl člověkova nebyla tehdy ještě plná moudrosti, 
že ji nepotřeboval pro svůj život, neboť Ty jsi o člověka dostatečně pečoval a dával vše, co potřeboval k radostnému šťastnému 
životu – 
že nedovedl rozeznat hlas lstivý od hlasu upřímného, že nepoznal nepřítele od přítele, cestu přímou od cesty křivé, lež od 
pravdy - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že za svou lehkovážnost pyká člověk dlouhý, dlouhý čas - 
že za přestoupení Tvého zákona vytrpěl muka odloučení od Tebe a stal se z něho vyhnanec, jemuž jsou uzavřeny dveře domů 
všech čistých a svatých bytostí, všech Tvých přátel, duchů to, kteří střeží zákony, a toho, kdo je přestupuje, 
kárají a trestají podle řádů předem stanovených, 
aby život šel vyměřenou cestou stále vpřed, stále k lepšímu a dokonalejšímu projevu - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že od svého pádu se stal člověk sirotkem bez Otce a Matky - 
že žije mezi bytostmi, mezi duchy, kteří mu nejsou nakloněni a nedbají na to, že šat duše je ušpiněn a vetchý, že nemá dosti 
chleba pro duši, aby sílila a rostla, aby se z ní stala krásná panna, aby byla hodna pozvání na svatbu nebeského Ženicha 
a mohla od Něho očekávat přízeň a lásku a posléze i přivedení do domu Otcova - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že očistná cesta člověkova je víc než těžká - že je stále plná hadů, pokušitelů - 
že je na ní víc svodů jako varování - nepřátelství jako přátelství - 
více zármutku nežli naděje v její skončení, ve vystoupení k cíli, kde čeká nebeská brána a svatí, kteří prošli mučednictvím těla i 
duše a stali se tak hodnými stanout po boku Beránka jako jeho žáci i následovníci - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že nad člověkovou hlavou stále visí meč znamení zjevného boje, 
jenž zuří mezi lidmi, i boje neviditelného, který každý člověk podstupuje sám a sám 
proti celým plukům neviditelných nepřátel z řad duchů temností, 
kteří mu brání, aby se lehce neosvobodil z jejich působení, z jejich vlivů, 
a bojují s ním o každý stupínek duchovního vzestupu do oblastí jemných, čistých a krásných - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, 
že za celou dobu svého vyhnanství neokusil člověk pravých radostí - 
že nepoznal pravé lásky, ani se dlouho neradoval z úspěchů své práce, svého snažení, 
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neboť sotva zdomácní na Zemi, sotva započne dílo a na něm krátce pracuje, 
je odvolán do jiného světa a tam se zase musí učit novým způsobem pracovat, novým způsobem žít, kát se a očišťovat - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

Přihlédni, Hospodine, k tomu, že člověk je od Tebe vzdálen - 
že Tě málo zná, jak mu zemská hmota uzavírá výhled do duchovních světů, do jejich podivuhodných životů - 
jakoby měl černou roušku přes oči, tak je nevidoucí - tak má nejistý, chybný krok, a proto stále padá, stále se rmoutí, že musí ze 
Země odejít - že neví, kdy mu nastane chvíle odchodu, že ji musí očekávat každý den, každou hodinu, jako odsouzenec k smrti 
příchod katův - 
ó, přihlédni k tomu a nesuď přísně provinilé.

B. Cibulková  ŽALMY_1951  84



62 Nevkládej, Hospodine, 
naše přímluvy mezi žádosti, 
jejichž vyřízení svěřuješ svatým duchům, cherubínům a serafínům - ale sám je vezmi do rukou a nad nimi rozmýšlej, zda 
zaslouží vyslyšení, zda jim možno vyhovět a pro ně vydat pokyn na ulehčení obtíženým, kteří pod svým křížem padají - 
na potěšení zarmouceným, kteří pro slzy sotva vidí na cestu - na povzbuzení těm, kteří již jdou po správné cestě k Tobě.

Nevkládej, Hospodine, 
knihy lidských životů do rukou strážců lidských duší - 
ale sám je vezmi do rukou a prohlížej, kde je místo bílé a kde černé, kde světlé a kde je stín, kde leží kámen a kde snítka květu 
dobra - kde se nacházejí praménky ušlechtilých citů mezi záplavou všelikých duševních nečistot, 
abys mohl uvést všechno v soulad a do knihy života zapsat větu: člověk tento je vzat na milost. -

Nevkládej, Hospodine, 
lidské hříchy mezi hříchy duchů temností - 
ale ohranič silnou čarou svět jejich a svět lidský na dva rozdílné světy k sobě nepatřící, na místa, kde žijí pokušitelé, a na místa s
příbytky pokoušených - abys překazil plány těchto samozvaných vládců člověka a jasně jim ukázal svou svrchovanost, 
jejich závislost na Tobě i jejich úřady služebníků, kteří se stali pány jen proto, že člověk jim vzdal pocty a vyvýšil hada na oltář ve 
své nevědomosti a zaslepenosti rozumového posuzování všech věcí viditelných i neviditelných.

Nevkládej, Hospodine, 
lidské duše do plamenů pekelných, kde prožívají těžká muka touhy po Tvé milosti, 
po něžném pohlazení Matky, po moudrém, káravém i nabádavém slovu Otce - kde pláče ten, jenž nemiloval, kde vzdychá ten, 
kdo po jiných házel kameny, kde ve vichřici je ten, kdo sliboval pomsty, a v dešti, kdo nešetřil slov - ale sám se pro jejich muka 
zarmuť a neodvracej oči od nešťastníků, jimž není pomoci, protože jejich hříchy nabyly hrozivých rozměrů a je nutno zamezit 
jejich dalšímu růstu.

Nevkládej, Hospodine, kříže na lidská ramena dříve, nežli je v duši dost víry, 
dosti trpělivosti a oddanosti do Tvé vůle, abys nebyl svědkem reptání a rouhání, které tolik ubírá lidskému utrpení na hodnotě - 
tolik mu ubírá zásluhy, že se zdá, jakoby takový reptající člověk marně trpěl, marně nesl svůj kříž - jakoby se jeho slzy 
rozkutálely jako zrnka hrachu na všechny strany a zapadly mezi kamení, do kalužin a trav, že nemohou je andělé posbírat, vložit
do nádoby a posvětit jimi cestu toho člověka na onen svět.

Nevkládej, Hospodine, 
trnový věnec mučedníků na hlavy lidské, 
pokud je mysl obrácena ke světu a jeho dění, pokud si člověk není vědom vzácnosti života, 
pokud v něm nevidí příležitost k tomu, aby prokázal svou duchovní hodnotu - 
abys neviděl téci po Zemi lidskou krev, prolitou v zápasech o věci méně cenné, méně důležité, 
pro blaho tělesné, pro větší skývu chleba, pro rozšíření dědičné role, 
pro světskou slávu a čest, pro vavříny, jež uvadají a schnou jako pokosená tráva.

Nevkládej, Hospodine, 
na lidské cesty veliké kameny, jež zatarasují cestu k pokání a nápravě, 
k poznání chyb a omylů, k poznání duchovní příčinnosti života i k pochopení jeho pravého účelu - 
abys neměl malé počty, malé zástupy očištěných duší, s nimiž možno již počítat pro vážné úkoly mimo hmotnou sféru - 
pro vedení bytostí, jež bloudí kolem Země a nevědí kudy kam, 
kde jsou její prahy a dveře, kudy se vstupuje do jejího života, je-li jim tento život předepsán a určen podle Tvého soudu.

Nevkládej, Hospodine, 
vzácné duše do kolébek, kde se nad nimi nebudou sklánět stejně vzácní a ušlechtilí rodiče, 
kde taková duše je předmětem rozepří a soudů světa, kde ji nestaví do středu rodiny láskyplnou rukou, 
kde hrubá slova dusí něžné city dětí, kde nesvornost otravuje dny života, 
že jsou smutné jak chorý na lůžku - aby ses nestrachoval stále o osudy těchto vzácných dobrých duší, 
s nimi neplakal a neděsil se ostrých dravčích zubů těch, kdož se chovají po způsobu zvěře, 
jiným berou sousta, o ně svádějí boje, dokud jim neumdlí hlava k smrti.

Nevkládej, Hospodine, 
svá slova do úst andělů, svých prostředníků, 
ale promluv je k čistým duším sám svým zvláštním tajemným způsobem - 
abys mile překvapil tyto duše, na Tebe myslící po celý den, s Tebou se radící o všem, 
co nese život za starosti, za bolesti i naděje - 
abys je povzbudil k ještě hlubšímu soustřeďování a ztišování myšlenek a citů - 
abys je mohl brzy vést sám a proměňovat jejich nitro do tvaru harfy, 
na jejichž strunách budeš sám hrát a rozeznívat je do krásných harmonií.
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Nevkládej, Hospodine, 
na člověka odpovědnost za myšlenky a slova, 
pokud nebude vědět, jak jsou závažná, jak jim nasloucháš, jak máš ucho na lidském rtu a oči upřeny do lidských hlav, jak je 
vážíš na přesných vahách, jak je zkoušíš, zda jsou studené sobectvím a zlobou, anebo vřelé láskyplným citem - 
abys nemusel posílat člověka do očistců, ale abys je sám spočítal, sám změřil a zvážil - 
aby nad člověkem neplakali andělé lásky, protože jejich práce byla dosud marná, že nemohou člověka rozehřát a vnukat mu 
slova, jež by ho vynesla do jejich náručí a zbavila jej všeho trápení.
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63 Vysvoboď, Hospodine, 
duše z očistců, jež jsou jako cely vězení, v nichž je každý sám a sám, 
kam slunce nezasvítí, kam nevnikne vonný vzduch jara, v nichž se žije jenom minulostí, protože přítomnost je neutěšená - 
ó, vysvoboď je, ať mnoho duší pozná Tvé milosrdenství - ať hojně chvály a díků Tobě za ně zní oblastmi, kde žijí duše 
očišťované - ať se všechny naučí prosit Tebe za odpuštění.

Vysvoboď, Hospodine, 
z očistců ty duše, za něž je mnoho přímluv, přímluv upřímných, 
které plynou ze srdce, ze soucitné lásky, která není za peníze, která je čistá jako déšť z oblaků, jenž se dosud nedotkl země - 
ó, vysvoboď je, ať je poznáno, jak oceňuješ modlitby bratří za bratry, jak je rád slýcháš a vyslýcháš, jak na ně čekáš a jak se 
rmoutíš, že Ti Tvoji poslové tak zřídkakdy přinesou ze Země modlitby od člověka za člověka, 
modlitby bez stínu sobectví, které mají vždy otevřené dveře do Tvého srdce, jež tak rádo odpouští.

Vysvoboď, Hospodine, 
z očistců ty duše, jež si samy uvědomují své chyby a omyly, svůj nesprávně prožitý život na Zemi, 
litují, prosí za odpuštění a slibují polepšení a obrácení se na lepší cesty – 
ó, vysvoboď je, ať se urychlí jejich cesta k dokonalosti - 
ať brzy mohou rozmnožit řady pracovníků na díle povznesení lidského rodu na vysoké místo, 
jež mu je určeno v celkovém rámci života, jenž je projevem Tvé tvůrčí síly.

Vysvoboď, Hospodine, z očistců ty duše, jež si vypily svůj kalich utrpení, 
podaný jim k ústům již v životě zemském a nyní v posledním hořkém doušku dožívají svůj očistný stav, aby nebylo nejmenšího 
stínu na duši, aby byla jak orosená růže lesknoucí se ve slunečním svitu, 
který prvním ranním paprskem se dotkne zemských zahrad – 
ó, vysvoboď je, ať radost je odměnou a pokoj duše odpočinkem pro duše pokorné a trpělivé, 
které bez reptání dovedly přijmout svůj úděl s nadějí, že Tvá milost ukrátí čekání na krásný slavný den vstupu do nebes.

Vysvoboď, Hospodine, 
z očistců ty duše, které jsou připoutány k místům, kde spáchaly těžký hřích, 
dokud byly v těle, takže jsou jako řetězem spoutány a nemohou vykročit vpřed, 
jsouce odkázány na modlitby těch lidí, jimž se jich zželí - 
ó, vysvoboď je, ať je osvítí blesk anděla k nim přicházejícího - ať v tomto světle poznají příčinu svých nesnází a začnou si 
uvědomovat, že hřešily, že zaslouží trest, že musí tento trest nastoupit, že musí dosáhnout Tvého odpuštění i odpuštění těch, na
nichž spáchaly svůj hřích.

Vysvoboď, Hospodine, 
z očistců ty duše, které bloudí na posmrtných cestách, 
jež jsou zešeřelé jako teskný podzimní podvečer, jež jsou jakoby zahaleny mlhovými závoji, takže duše nemají rozhled na 
žádnou stranu, ani před sebe, ani za sebe, jdou plny nejistoty, neboť nevědí, co se před nimi vynoří - 
ó, vysvoboď je, ať jejich vzdychání nerozdírá Tvé srdce jako trnový věnec, 
položený na čelo Tvé soucitné lásky, jež připravuje každému stejně - 
jednomu dnes, druhému zítra - cestu vystlanou růžemi milostí.

Vysvoboď, Hospodine, 
duše z rukou nešlechetných duchů, 
kteří se přibližují k nim a nabízejí své služby, nazývajíce se vůdci, ačkoli jejich vedení je pochybné a míří místo do nebe do sfér 
nízkých, kde ještě zlo uplatňuje své vlivy, svádí a pokouší - 
ó, vysvoboď je, ať se duše naučí hledat vůdcovství Tvé, jež nabízíš v Ježíši Kristu všem, 
kdo chtějí rychle a jistě dosáhnout stavu, v němž je duše spojena s Duší Tvou - se svatou neposkvrněnou Marií.

Vysvoboď, Hospodine, 
lidské duše ze sfér, kde trůní démoni na stolicích vládců, 
které jsou připodobněny Tvým příbytkům, ale jen vnějším vzhledem, nikoli však vnitřní náplní krásného, čistého a svatého 
života, kteréžto stolice jsou novou léčkou a vnadidlem rybičkám, jež chce ďábel ulovit do svých sítí - 
ó, vysvoboď je, ať poznají všichni, že Tvé srdce, Tvá láska je nenapodobitelná, 
že to, co Ty buduješ, nese pečeť takové krásy a souladnosti, že nikdo nemůže být na pochybách ani v nejistotě o tom, 
že stojí v království Tvém a nikoli v království Tvého napodobitele.

Vysvoboď, Hospodine, 
lidské duše z rozličných nesnází, s nimiž se setkávají při odchodu z těla, při jeho pohřbívání 
ó, vysvoboď je, ať se neprodlužují muka duší - ať ony pochopí, že nejsou z prachu země, že nemusí s tělem sdílet jeho osudy, 
jestliže pochopí a uvěří v život nový, jenž nastává každému, kdo v Kristu žije a umírá a s Ním -
pak vejde do bran nového života, jenž je takový, jaký si svým životem na Zemi připravil.
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Vysvoboď, Hospodine, lidské duše ze vztahů rodových, které je váží silným poutem, 
že duše nemohou po smrti těla dál, že jsou drženy v kruhu rodinném a tím se omeškávají na svých cestách za novými prožitky, 
jež jsou dalšími články předlouhého řetězu jejich putování oblastmi tmy i světla, 
hmoty i duchovních sfér, jež jsou dalšími a dalšími stupínky k výšinám - 
ó, vysvoboď je, ať je nezadržují slzy pozůstalých, ať nestojí na prahu minulého domova, 
ale ať touha po domově nebeském je vede dál a dál ke spěchu na cesty, 
jež jsou jim předurčeny jako bytostem lidským.
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64 Pokyň, Hospodine - 
a Země se promění v místo pokojné, z něhož bude vypuzen hřích jako malomocný z osady zdravých, 
aby více nebyl pro hrůzu, pro strach a odpor, aby zmizel z očí jako přízrak smrti, jako stín, 
jenž se všude staví za paprsek světla, za radost a krásu proto, aby člověk nikdy nebyl spokojen, 
aby jej vždycky něco hnětlo, soužilo a trápilo, aby se snažil jít stále dál a dál za lepším, krásnějším životem.

Pokyň, Hospodine - 
a hadové zalezou do zemských děr a vyklidí bojiště, 
na němž se tak dlouho bojuje o člověka, o jeho duši, o jeho celou budoucnost, 
o to, má-li se člověk stát andělem či ďáblem, má-li se z pokoušeného stát nový pokušitel pro další pokolení tvorů, 
jimž je určeno projít hmotným životem, anebo se stát jejich strážným, jejich opatrovníkem, pomocníkem i ochráncem.

Pokyň, Hospodine - 
a lidé na Zemi si oddechnou, jakoby z nich spadl mlýnský kámen, jakoby se otevřely dveře dlouholetého vězení, 
jakoby chodec v temném hustém lese uviděl před sebou prosvítat pole a lučiny, 
cestu k domovu, cestu do bezpečí, do náruče těch, které miluje - 
jakoby hladný pocítil nasycení, slepý uzřel světlo, chromý napřímil údy a vykročil dál bez cizí pomoci.

Pokyň, Hospodine - 
a cesta lidského života se rozšíří jako potůček čisté pramenité vody, jemuž se uvolnil proud zastavený nánosem hlíny, 
jako tvrdý kov v brusu, do něhož je vložen, aby nabyl náležitého tvaru - 
a cesta se uhladí jako kamének do oblázku ve vodě, 
jež přes něj tekla dlouhý čas stále stejným tokem, stejnou tíží i nárazem.

Pokyň, Hospodine - 
a lidská duše vydá svůj poklad, odkryje pruty stříbra a zlata, 
jež se vinou jejím nitrem jako koruna kol hlavy královny, posazené na trůn - 
pruty stříbra a zlata takového, že možno za ně obdržet blaženost nebeskou, 
jsou-li složeny k Tvým nohám, jsou-li Ti podány do rukou 
a jsou-li rozdány z lásky chudobným na duchu, na moudrosti a lásce.

Pokyň, Hospodine - 
a do lidského srdce, vřelého, čistého a mírného, vstoupí Syn, aby v něm kraloval a budoval příbytky pro Tebe, 
aby připravoval člověka na tu slavnou, krásnou a šťastnou chvíli, kdy Tě spatří tváří v tvář 
na prahu oteckého domu, kam přijdeš jej přivítat jako syna, vracejícího se po dlouhé době ve Tvou náruč.

Pokyň, Hospodine - 
a láska bratrská odhodí plenky nemluvněte a počne působit zázraky na celé Zemi, 
vytrhne meče z lidských rukou a daleko je odhodí, 
nesvornost vyžene za brány zemské vlasti jako největšího nepřítele lidí, 
aby již nikdy nekřížila Tvé plány, v nichž je člověkovi určena úloha strážců pokoje, šiřitelů lásky po všech končinách.

Pokyň, Hospodine - 
a David znovu přemůže Goliáše, dobro přemůže zlo, jež je obrem s tvrdou pěstí, 
od jehož rány padají lidé do hromad kamení a bláta, mezi trní a bodláčí, 
do míst, odkud je těžko se odpoutat, do hříchu, jenž je kluzký jako holý led, 
po němž nemožno jít nohou bosou ani obutou, aniž by nastal úraz nebo pohmoždění.

Pokyň, Hospodine - 
a hříšník se zastaví na své bludné cestě a nebude rozmnožovat Tvé zármutky každým svým myšlením,
promluvením, každým krokem svého života, jenž místo lásky plodí nenávist, 
místo pokoje rozbroje, místo pokory pýchu, místo obětavosti ostré hrany sobectví, 
jež zraňuje každého, kdo je na dosah slova, na dosah činu, vyplynulého z niterného hnutí, které řídí démoni.

Pokyň, Hospodine - 
a andělé sestoupí ku pomoci člověku, jenž odkládá tělo při jeho skonu bez obav, s radostí a nadějí, 
že Ty v Kristu jsi zvítězil nad smrtí, že dáváš nový život těm, 
kteří uvěřili, že jsi v Synu a Syn že to jsi opět Ty sám - Bůh od věků do věků - 
že jsi nekonečná Cesta všech lidských bytostí - Cesta, po níž ubírat se znamená věčně žít.
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65 Provoď, Hospodine, 
člověka na jeho cestách k Zemi i k nebesům, po nichž se ubírá za vysokými cíly - 
neboť bez Tvého doprovodu by zahynul jako slabá muška, jako malý brouček, 
jako ptáče, kterému dosud nenarostlo peří a ono se pokouší o let do výšky, 
ale stále a stále padá, až znaveno a pohmožděno usedá, aby usnulo k smrti.

Připrav, Hospodine, 
pěkné příbytky duším Tobě věrným, jimž jsi již na Zemi jsi vším - 
neboť čím víc lásky, čím víc oddanosti Tobě, čím víc dobra vydávají, 
tím víc je jejich život až do posledního výdechu těla obtížný a bolestný, 
protože tím větší jest proti nim zloba Tvých nepřátel, jimž ony unikají a nad ně se povznášejí 
svým čistým životem, svou soustředěnou pozorností k vnitřnímu dění.

Proměň, Hospodine, 
žalost v radost v okamžiku smrti těla trpícím a obětujícím se - 
neboť ten, kdo nežádá sobě na Zemi odměny, hoden je odměny v nebesích, 
a Ty jsi Pán, jenž odměňuje dobré dělníky, oráče i pastýře, 
všechny, kdo pracovali ne pro dobro své, ale pro dobro bližních na Zemi, 
kdo pracovali ochotně a rádi, nepočítajíce skutky milosrdenství ani slova vlídná a útěšná.

Vyznej, Hospodine, 
před nebeskými duchy, že jsi nakloněn člověku, 
neboť i na jejich přízeň člověk čeká, na jejich pomoc spoléhá při svém očišťování, 
při svém putování temnými hmotnými světy - 
aby mu přinesly poháry, jež nalila Tvá ruka pro žíznivá ústa duše, jež prochází pekelným žárem očistců, 
volá Tvé svaté jméno a touží po Tvé pomoci jako hladový po soustu chleba, dychtivě a nedočkavě.

Vyuč, Hospodine, 
svým moudrostem a pravdám církevní učitele a kněze - 
neboť málo je mezi nimi vědění o Tobě, málo je těch, kteří jsou vnitřně oživení a uzpůsobení 
pro slyšení Slova, jež jest Tvým mluvčím, sdělujícím Tvé pokyny a přání, Tvé utěšování i napomínání - 
málo jsou mezi křesťany známy Tvé zákony, jimž podléhá lidský život, jimiž je řízen a usměrňován.

Přiznej se, Hospodine, 
k těm lidem, kteří Tě nazývají Otcem a před jinými se přiznávají ke své víře v Boha - 
neboť co platno je snažení a horlivost víry, není-li s ní Tvá přízeň, 
není-li Tebou vzata na vědomí a za ni dány duši dary, jež ji činí schopnou nového života tehdy, když tělo je mrtvo - 
co prospěje modlitba, jestliže Ty jí nepřiznáš cenu a hodnotu, 
nalézaje ji zatíženou sobectvím a pýchou farizeje, o němž mluví Písmo.

Podej, Hospodine, 
pomocnou ruku lidem žijícím v pokání - 
neboť dosud nemá člověk dosti vlastních sil k unesení kříže, nemá dosti víry, jež by mu nadlehčovala břímě 
a dodávala trpělivosti v denních drobných i velikých trampotách, nehodách i bolestech těla - 
neboť není na Zemi nikoho, kdo by s úsměvem trpěl, kdo by bez slzí se loučil s umírajícím.

Promluv, Hospodine, 
k těm, kdož jsou vnitřně ztišeni a na Tebe upřeni celou silou duše - 
neboť Tvé Slovo je balzám, Tvé Slovo je síla pro duši, a ten, kdo je uslyší, je nejšťastnějším tvorem na Zemi - 
je omilostněným přijatým synem, jehož cesta do nebes se krátí, jehož utrpení se ztišuje, 
jehož moudrost se rozšiřuje a prohlubuje, 
jehož city se zjemňují a rozkvétají jako růže v čas svého rozkvětu do krásy stále větší.

Dovol, Hospodine, 
lidem pevně a věrně věřícím vstoupit v řady zasvěcených, 
jimž se odhalují závoje z Tvých tajemství - 
neboť hloubka duchovního poznání a vědění vyvyšuje duši do oblastí čistých a jemných, 
kde žijí svatí duchové harmonie a lásky, kteří působí na ni svým vlivem tak, 
že se rychle a zdárně rozvíjí, otvírá svůj duchovní zrak i sluch 
a letí s něžností a touhou vstříc Tvé lásce jako holub k holubici, již si zvolil za družku.

Vydej, Hospodine, 
rozkazy svým služebníkům, aby chránily ty duše, 
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které jsou již zjemnělé a zlé splácejí dobrým a k Tobě lnou - 
neboť na ně útočí Tvoji nepřátelé nejvíce jako na nevítané hosty na Zemi, 
jako na rušitele jejich plánů, jako na podporovatele a rozšiřovatele Kristovy moci na Zemi, která jest jim trnem v oku, neboť sami 
chtějí vládnout a vést člověka cestami,
jež hoví jejich záměrům na uchvácení moci nad jeho duší.
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66 Kdybys nebyl, Hospodine, tak spravedlivý - 
nemohl bys rozsoudit Zemi, když se v ní prolnulo zlo s dobrem k nerozeznání, 
takže člověk je v těžkých pochybnostech o tom, co je to a co je ono, co je dobré a co zlé, 
co mu škodí a co prospívá, čeho se má chopit a čemu se vyhýbat, čemu věřit a co pokládat za lživé.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak moudrý - 
těžko by mohl člověk žít, neboť ve spletitosti jeho života jsou mnohé cesty i cestičky, 
v širé Zemi jsou mnohá údolí i hory, mnohé potůčky i moře, 
a člověk neví, kudy jít k Tobě - kde hledat Tvé příbytky - 
kde se usídlit, aby nebyl zapomenut, aby byl Tebou snadno nalezen, očištěn, vyučen a vzat na milost.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak přísný v dodržování zákonů - 
pak by se život lidí změnil v život neukázněný, v němž by nebylo dbáno na žádné řády ani zákony, 
v němž každý by hájil své, v němž srdce by dosud neprocitla k lásce - 
v němž mysl by byla zahalena rouškou nevědomí o Tobě, 
a proto by křivě myslela i mluvila a starala by se jen o své tělo a jeho potřeby, 
a dělala by to, co v Tvých očích je málo užitečné nebo i škodlivé.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak milosrdný - 
dávno by už Zemi zalila nová potopa, neboť hříchy lidu na Zemi jsou do nebe volající - 
jsou kletbou každému, kdo se do ní zrodí - 
jsou Kainovým znamením, jež může být smyto jedině krví Kristovou, krví Beránka, krví svaté Oběti.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak dobrotivý - 
nemohl bys odpustit tak velkou míru hříšnosti, tak velkou zradu synů, tak nesmírné provinění duší, 
jež splynuly s tvrdým hmotným tělem, jakoby s ním jedno byly k nerozeznání, 
jakoby je nezrodila nebeská matka, veliká svatá Láska, a nedala jim dar ze své podoby, ušlechtilosti a čistoty.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak trpělivý - 
nevyčkával bys dlouhé věky na obrácení duší a nalezení cesty k Tobě, 
nečekal bys na to, až lidské duše, spálené od zemských ohňů, počnou se jich varovat a přičiňovat se, 
aby byly uhašeny čistými proudy lidské láskyplnosti a člověk tak byl ušetřen bolestných hlubokých ran, 
po nichž zůstávají v duši jizvy, jež se dlouho nehojí.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak soucitný - 
nemohl by ses stát Mesiášem lidu, jenž je hluchý k Tvým slovům, k Tvému kárání a varování, k Tvým zákonům - 
jenž si staví modly zlatých telat a klaní se jim, přestože ví, jak si protivíš takové počínání, jak se nad ním velmi rmoutíš.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak starostlivý - 
nestavěl bys znovu pobořený svůj chrám v nitru člověka, jehož si člověk dosud tak málo všímal, 
tak málo se staral o to, kam se půjde modlit, kde Tě bude vzývat, 
až s odložením hmotného těla zmizí i chrámy, na něž si uvykl jako na místo klanění, 
na místo zbožností, a až bude sám a sám prožívat svůj posmrtný stav, 
až bude na Tebe myslet a Tebe vyhledávat ve svém novém životě, který u hříšného neočištěného člověka bude obtížný.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak obětavý - 
nebyl by Beránek sestoupil k Zemi a sňal její hřích, nebyl bys Mesiášem těm, kdož Tobě činí neustále protivenství, 
kdož opouštějí Tvůj zákon a drží se zákona světa - 
kdož chtějí na Zemi vyniknout úřadem i titulem a dávají přednost velebení lidmi před Tvou přízní, před Tvým milováním.

Kdybys nebyl, Hospodine, tak láskyplný - 
nebylo by možné odpuštění hříchů a člověk by nemohl být nikdy vzat zpět na milost, 
nemohl by nikdy nalézt ztracený ráj a chvíli šťastného spočinutí u Tvých nohou i v Tvé náruči.
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67 Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro spravedlnost svou změň nespravedlnost Země tak, aby Tvé zákony se staly na Zemi více známými, 
aby se staly základem vší práce, všeho snažení lidstva, 
aby byly pilířem jeho duchovní budoucnosti a staly se hledanými i váženými, stali se usměrňovateli každého života.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro moudrost svou vyveď lidské duše z nevědomosti a pobloudění na výšiny, 
kde světlo Tvého Ducha odhaluje věci tajemné a skryté, věci života i smrti člověka, věci dobré i zlé, 
i to, jaký podíl na nich nese člověk sám, jeho cesta, jeho práce i vývoj.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro přísnost svou, jež zajišťuje řád, dej možnost pokání zatvrzelým hříšníkům, aby neopožďovali svůj růst a vyspívání, své 
zušlechtění do žádoucích stavů, aby jejich život nebyl životem jedovatého býlí nebo plevele, 
jenž bývá vytrháván a pálen, aby neškodil setbám ani úrodám pšenice.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro milosrdenství své zbuduj nové Noemovy koráby, aby do nich mohli vstoupit Tvoji věrní, dobří a spravedliví, 
mající pokoj v srdci a na rtech slova modliteb - aby v nich mohli přečkat doby těžkých trestů, 
kdy se nad Zemí shromažďují černé mraky věštící bouře a zátopy všelikého soužení, všeliké bídy těla i duše - 
aby se dočkali opět slunečních dnů, kdy se zase nad Zemí usměje Tvoje tvář, vlídná a odpouštějící.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro dobrotivost svou žehnej nemluvňatům v náruči matek, 
aby se běsové neodvážili uzmout je z mateřských loktů a vložit je do náruče hříchu v těch dobách, 
až opustí rodný dům a půjdou do světa rozmnožit v něm dobro nebo zlo, 
víru nebo bezbožnost, lidskou radost či lidský žal.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro trpělivost svou neodvracej se od míst, kde se ozývá pláč a kletby utiskovaných, 
aby jejich působitelé se nestali mrtvými před Tebou, aby nebyla jejich jména vymazána v knize Života, 
toho Života, jenž zplodil dobro a lásku, soucit a milosrdenství jako nesmrtelné nehynoucí podněcovatele veškerých činů.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro soucitnost svou uslyš volání o pomoc, jež k Tobě denně letí od lůžek nemocných 
i ze všech míst, kudy kráčejí lidské duše, 
aby ony neklesly pod svým křížem pro slabou víru svou, pro malé poznání příčin utrpení, 
jež je drtí jako mlýnský kámen maličká zrníčka obilí proto, aby z nich byl užitek, hojnost jídla.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro starostlivost svou pošli dobré, statečné, obětavé i moudré duchovní pastýře 
do rozprchlého bloudícího stáda svých ovcí, aby ani jediná nezahynula - 
aby se brzy všechny shromáždily v ovčinci, v němž Ty jsi Hospodář i Pastýř nejvyšší.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro obětavost svou rozmnož dary milostí, jež plynou z utrpení Beránka, z Jeho krve, z Jeho oběti, 
aby bylo pomoženo těm, kdo již dosáhli částečného očištění i zjemnění 
a nyní je čeká výstup k srdci Kristovu i utužení svazku s Ním svatým poutem lásky, 
které má věčné trvání a spojuje člověka s Tebou navždy bez porušení, bez přerušení, 
a z něhož plynou blahodárné síly lidskému duchu i jeho schopnostem.

Vyslechni, Hospodine, prosby naše, vyslechni je - 
a pro láskyplnost svou proměň zlé v dobré v ten čas, který se Tobě bude zdát vhodný, 
aby se z lidského utrpení stala hodnota, aby z něho vzešel užitek pro člověka samotného - 
aby se mu zlo stalo výstrahou, aby z něho čerpal poučení, jak se žít nemá, 
jak ze zla vychází zmatek a rozklad soužití tvorů a nekonečný řetěz jejich utrpení.
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68 Ó, Hospodine, staň se nám znovu Bohem - 
Jehož hlas je slyšen proroky - Jehož cesty jsou známé a blízké, 
neboť se zjevují a odkrývají očím zasvěcených pracovníků duchovních, 
kteří jsou Tobě oddáni a ponořeni v Tebe tak, že vůle Tvá je vůlí jejich, 
že myšlenky jejich jsou sladěny s Tvými v jediný harmonický souzvuk, 
který vydává líbezné tóny, líbezný zvuk stříbrných strun.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Pánem dobrotivým - 
Jehož rozkazy jsou jemné a tiché, 
slyšitelné jen v niterných hlubinách ve chvílích soustředěné pozornosti modlitebníka, 
kdy se oddaluje od světa i od sebe a vystupuje po stupních k Tvé svatyni, 
kde je oltář, na němž je konána ustavičná oběť Tvé lásky za mír a pokoj života lidských tvorů.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Soudcem mírným - 
z Jehož soudů je znát nesmírné a nekonečné milosrdenství, 
pochopení těžkých podmínek zemského žití, soucit i láska, z nichž vyvstávají nové a nové možnosti pro hříšníky, 
aby se mohli vzpamatovat, mohli poznat omyly, mohli se rozběhnout k dobru s otevřenou náručí 
a obejmout je konečně jako to, s čím je jim žít od věků do věků.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Panovníkem slavným - 
Jehož vladařstvím je Země i všechny lidské životy - 
Jehož korunou bude jednou člověk sám, člověk očištěný, svatý, uvedený na místo od věčnosti mu náležející -
 Jehož panovnickým šatem je celý vesmírný svět - Jehož žezlem je pastýřská hůl, znak to vůdců i vyučujících, 
chránících i obětujících se za všechny, kdo bloudí a hynou.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Vyhlašovatelem zákonů - 
které jsou lidem ještě neznámy a čekají, až Ty je odhalíš přes Ducha svatého, 
jenž sídlí a pracuje, jenž žije v lidském duchu jako nesmrtelnost, 
jako Tvá síla a moc, jako Tvá moudrost, vydaná tvorům proto, 
aby z jejich života se stal Tvůj slavný čin, Tvé slavné nehynoucí dílo v čase nikdy nekončícím, 
v čase, jenž je, jenž se tvoří každým Tvým vdechem a výdechem 
a vydává se všem životům, aby trvaly, aby se rozvíjely a společně vytvářely veliké dění.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Karatelem nepravostí - 
Jehož hlas nikdy neumlká, jen se ztišuje a mírní tehdy, když doba přináší prožívání lásky a smíru, 
když na Zemi zavoní růže a lilie duchovní krásy - 
když do ní sestoupí bílé holubice v podobě čistých lidských bytostí, 
aby jí přinesli Tvé požehnání, Tvé poselství lásky a připravili místo 
pro sestoupení Tvých milostí do lidských srdcí, dosud uzavřených jako poupě růže, sotva vyrašené.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Pastýřem dobrým - 
Jenž dává život za ovce své - za ty, které bloudí a neznají cestu - 
za ty, jež jsou v trní a krvácejí z mnoha ran - za ty, jež upadly do zajetí vlků - 
i za ty, které jsou na okraji propastí anebo hynou uprostřed nich - 
aby za tyto všechny přinesl veliké oběti, nahrazující ztracené užitky z nich, 
a zaplatil za ně i daň mučednické krve, jež je nejvzácnějším penízem vysoké duchovní ceny.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Vysvoboditelem z egyptských i babylonských zajetí - 
v nichž úpí duše šlechetné spolu s nešlechetníky, pro jejichž nedbalost, slabost a malou víru v Tebe  
přišla tato těžká zajetí, pro něž započal boj s hady a vlky, boj s těmi, jejichž bohem je Baal, vládce hmoty.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Rádcem - 
jako jsi býval Izraelským v těch těžkých dobách, 
kdy Země byla ohnivou pecí sálajících ohňů utrpení těla i duše, utrpení hladu i žízně, 
utrpení bojů s živly Země, i bojů člověka s člověkem - v těch dobách, kdy jsi promluvil a řekl: Já jsem! - 
kdy ses tímto projevením sebe přiznal přede všemi k člověku a dal najevo, 
že jsi ochoten ke smíření s ním i ku pomoci jemu, bude-li on dbát Tvých rad 
a vystoupí na obhajobu Tvých zákonů na Zemi a sám je bude dodržovat a vrchovatě naplňovat.

Ó, Hospodine, staň se nám znovu Vůdcem do země zaslíbené - 
a svým hlasem poučuj a ukazuj směr i všechno nebezpečí cesty i všechno trápení a námahy, 
spojené s putováním pouští, přes niž je nutno jít, aby bylo zadost učiněno předpovědění, 
že v potu tváře bude člověk dobývat svůj chléb pro tělo i pro duši, 
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že slzami bude smývat nečistotu a utrpením vykupovat pád.
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69 Ó, Hospodine, Otče náš - 
před Tebou klečíme jako zavržení synové, vědomí si plně toho, že zaslouží trest - 
že svými činy vráželi do Tvých rukou hřeby a trním korunovali Tvou hlavu - že Tě zarmoutili jak nikdo jiný - 
že do Tvého srdce zabodli sedmero mečů, jejichž rány stále krvácejí a způsobují Tobě muka kříže - 
ó, prosíme Tě: „Odpusť nám - odpusť nám...“ 

Ó, Hospodine, Pane dobrý - 
stojíme vyhoštěni před prahem dveří do nebeských domů, 
stojíme tam, kde jsou místa nevěrných služebníků, odešlých z Tvých nádherných svatyní a domů, 
v nichž jsme kdysi žili jako bytosti čisté a krásné - 
odešlých do chudoby, hladu a opuštěnosti od Tebe, protože jsme se spojili s nepřítelem 
a oddali se hříchu, jehož on je nositelem – 
ó, prosíme Tě: „Otevři nám - otevři nám...“

Ó, Hospodine, Stvořiteli moudrý - 
ztratili jsme duševní krásu, ztratili k ní cestu i prostředky, jimiž se obnovuje a nabývá nové podoby 
podle Tvého vzoru, podle Tvého obrazu, zjeveného v Ježíši Kristu – 
ó, prosíme Tě: „Obnov nás - obnov nás...“

Ó, Hospodine, Bože slavný - 
Tvou mocí je zvedán lidský duch do vysokých duchovních světů, 
do oblastí světla, až tam, kde stojí Tvůj trůn, 
aby na něj mohl popatřit a poznat takto Tvou slávu - 
ó, prosíme Tě: „Pozvedni nás - pozvedni nás...“

Ó, Hospodine, Vůdce života - 
koho Ty vedeš, ten nikdy nezabloudí, neklopýtne o překážky k spasení, 
ten rychle vystupuje po schodišti, po stupních ctností duše do Tvé náruče - 
ten se brzy ocitne mezi svatými, mezi blaženými jako jeden z nich – 
ó, prosíme Tě: „Veď i nás - veď i nás...“

Ó, Hospodine, nejvyšší Mistře náš - 
není na nás místečka, které by nepotřebovalo očištění, obmytí, obrácení a napravení - 
není chvíle, v níž by naše duše nepotřebovaly Tvé rady, Tvé pomoci – 
ó, prosíme Tě: „Pomáhej nám - pomáhej nám…“

Ó, Hospodine, Panovníku nad všemi - 
Ty pomazáváš čela svých věrných a dáváš na ně znamení jejich vykoupení krví Beránka, 
znamení jejich vyvolení za obyvatele Tvého světa, mezi anděle a strážce rajských prahů - 
ó, prosíme Tě: „Pomaž nás - pomaž nás...“

Ó, Hospodine, Spasiteli milý - 
hle, nad námi je hrozba trestů za hříchy, nad námi stojí přísná neviditelná stráž, 
která odvádí k soudu provinilé a posazuje je před váhy svaté spravedlnosti, 
aby vyslechli rozsudky, které jsou těžké pro toho, kdo není ještě hoden spásy – 
ó, prosíme Tě: „Spasiž nás - spasiž nás...“

Ó, Hospodine, v Kristu s láskou jednající - 
Tvůj příchod do Země přinesl vylití milostí lidským srdcím, že mnohá začínají okřívat a procítat 
jako květina ze zimního spánku, jako dítě právě zrozené, jako ptáčátko krmené matčinými ústy - 
ó, prosíme Tě: „Přijdi k nám - přijdi k nám...“

Ó, Hospodine, v Ježíši tolik nám blízký - 
Ty jsi přišel jako zachránce tonoucích v objetí zlé moci světa až tam, kde kyne smrt těla každému -
kde všechny lidské cesty vedou neodvratně ke hrobu a přes něj teprve vzhůru do nového života, 
do radosti a pokoje, je-li duše Tebou omilostněna a tak zachráněna – 
ó, prosíme Tě: „Zachraň nás - zachraň nás…“
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70 Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechny lidské osudy, neboť Tvá vůle je moudrým vůdcem veškerého života, 
všech jeho malých i velkých cest, všech sestupů i výstupů, 
všeho putování nekonečnými prostory ducha, kterýž je jak město krásné se zlatými věžemi, 
devaterými řekami a sedmerými jezery, s domy z krystalů a broušeného třpytivého skla, 
se zahradami líbezné krásy a se sedátky ve stínu vonných keřů.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechna lidská srdce, neboť jsou místy, nad nimiž nikdo nemá právo, 
leč jen Tvá svatá láska, ta, z níž vyšel dech jako proudy třpytivého stříbra v těch počátcích, 
kdy v Tvé mysli se vynořila touha po sličných dcerách, po lidských duších, 
jež by byly jako hejna milých krotkých holubiček kol Tvého trůnu, kol Tvých rukou, kol Tvých nohou -
všude tam, kde bude sídlit láska jako růže nad prostými květy, jako vysoké topoly podél čistých potoků.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechny lidské mysli, neboť jsou Tvými dílnami a Ty v nich pracuješ, 
jsa ukryt v malé jiskřičce, kterou dosud žádný člověk nespatřil, 
protože by jeho oči osleply od její záře, od jejího světla, od paprsků, 
jež z ní vycházejí jako nádherný lesk broušených diamantů - 
jako silný blesk šlehající z oblaků uprostřed temného bouřného zešeření.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechna lidská ústa, neboť jen Ty v nich můžeš uhladit ostré hrany 
a učinit z nich andělské hlasatelské trouby, které se ozývají v ty časy, 
kdy nastávají vážné i významné chvíle - kdy je třeba jít mezi lid a volat ku pokání, 
protože se otvírají nebeské brány, protože jsou svoláváni ti, 
kdož mohou do nich vstoupit, protože jsou již čistí jako čerstvě vydrhnutý stůl, na nějž se klade chléb - 
že jsou jako dítě právě vykoupané, jež matka zabaluje do čistých bílých plen.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechny lidské ruce, neboť jsou Tvými nástroji k vytváření, k budování, k obnově i přeměně, 
a jen Ty můžeš je učinit ještě dovednějšími, aby jejich dílo bylo povždy krásné, povždy užitečné - 
aby sloužilo a pomáhalo dobru - aby obracelo - aby hlásalo, že dovednost není v moci člověka, ale v moci Tvé, 
že tehdy dosahuje člověk vysokých tvůrčích rozmachů, když Ty uvolníš pro to sílu z tvůrčí síly své.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechny lidské city, neboť ony jsou jako harfy, jako citery - 
a jen Ty znáš všechny jejich struny a můžeš je rozezvučet jemně a tiše, něžně i dojemně - 
jen Ty můžeš z lidského cítění učinit silné proudy láskyplnosti a nadšení pro věci krásné, pro věci svaté, 
pro život naplněný obětí, pro život pokojný, mírný a tichý, jako je pohoda jarních dnů, 
jako je cesta rozkvetlým sadem, na nějž spadl právě tichý déšť.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme každý lidský žal, neboť Tebe poslouchají větrové i bouře, 
jež rozkývají lodičky lidského žití jak lehké skořápky do takových výkyvů, že ruce kormidelníka nemají síly, 
aby je zachránily, aby je převedly po ostrých hřebenech vln do tichého bezpečného přístavu, jenž není na Zemi - 
jenž je ve Tvém srdci - jenž leží u veliké řeky Tvého milosrdenství 
jako konečný cíl všech plaveb člověka v nekonečném oceánu života.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme každý lidský dech, neboť jen Ty jej prodlužuješ, ukracuješ nebo odnímáš 
a tak určuješ délku tělesného života, podle toho, zda je člověku prospěšno na Zemi žít, nebo z ní odejít, 
zdali má procházet ještě pokušením anebo rozjímat nad svými hříchy, 
litovat jich a činit pokání zde na Zemi, anebo až tam, v neznámých místech posmrtného života.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme všechno lidské snažení, neboť jsi člověka učinil pro svaté krásné dílo, 
a proto jen Ty můžeš posoudit, zdali se k němu přibližuje anebo od něho vzdaluje - 
zdali jsou v jeho stopách růže nebo kameny - zdali rozsévá pšenici nebo koukol - 
jestli jde k bráně do ozářených vyšších světů či sestupuje do temných hlubin - 
působí-li jiným radost či žal – zdali pomáhá nebo zhoršuje těžký život lidí na Zemi - 
zdali je užitečný dobrem či je jenom nástrojem svodu a pokušení jiných ke hříchu.
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Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme každý lidský hřích, neboť v Tvých rukou se obrací zlé v dobré - 
v Tvé lásce se spaluje všechno nedokonalé a z její oběti vychází spása - Tvá láska odděluje plevel od zrna - 
Tvá moudrost rozlišuje planý a suchý keř od plodných a kvetoucích jabloní, 
aby se z lidského života nic neztratilo, nic nepřišlo nazmar - 
aby z každého povzdechu, z každé kapky potu na čele, z každé práce a námahy, 
z každého utrpení vzešly plody, jež Tvá ruka, Hospodine, utrhne a vloží tam, 
kde jsou uchovávány duchovní poklady, mezi krev mučedníků, mezi zásluhy svatých - 
i tam, kde ve veliké nádrži je zachycena nejsvětější krev z oběti Beránka 
jako nevyčerpatelný zdroj milostí pro Tvé odpuštění člověku.
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71 Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme člověka se vším, co má - neboť proto trpí, a proto bojuje, že je to vůle Tvá, že je to Tvé přání - 
že jeho utrpení i boje již dávno rozvážila Tvá moudrost, určila jim průběh i délku trvání 
a změnila je ve vavřínový věnec, ve věnec vítězů, jenž bude vložen na hlavu těch, kdož dojdou k cíli - 
kdož znovu vstoupí do nebeských bran na stupeň, jenž jest již podstavcem pro nohy Tvé, pro sloupy celého vesmíru.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme dobro i zlo, jež vyplynulo ze skutků člověka a stále ještě vyplývá - 
neboť kdo odhadne míru toho či onoho, leč Ty sám - 
kdo posoudí skryté dění v lidském nitru, kdo ví, proč jsou dvě cesty života, cesta dobra a cesta zla - 
proč tekou vedle sebe dvě řeky, řeka nenávisti a řeka lásky, proč je den a proč je noc, 
proč dovoluješ svůdcům lákat člověka a odnímat mu to, co kdysi obdržel darem od Tebe - ctnosti i duševní krásu?

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme utrpení zemského života - neboť Ty se nad ním slitováváš a pro ně mnohé člověku odpouštíš, 
Ty s ním hospodaříš podle nejlepšího uvážení jako s drahocenným pokladem, jenž vyplácí viny a vyrovnává hřích, 
nad nímž Tvá spravedlnost vyřkla přísný rozsudek, který nemůže být změněn na žádné přímluvy a prosby - 
který je nutno přijmout a vyplnit co nejdříve, co nejrychleji, aby nebyl promarněn čas.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme přímluvy zbožných srdcí, která na Tobě vyprošují odpuštění a smír, Tvou milost i pomoc člověku -
neboť co platna je prosba, jejíž vyplnění přinese nebezpečí, že chvíle úlevy a oddechu 
mnohou duši znovu uvrhne do starých chyb a ona nabytou sílu znovu lehce promarní a lehce se jí vzdá, 
když si ji sama nedobývala a neví, jak nesnadné je odpuštění těžkého hříchu člověku, 
kolik je třeba za ně zaplatit na slzách, na vzdycháních, na tělesných bolestech.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme svou naději v omilostnění všech, kdož mají jiskru víry v Tebe v činnosti a za její září jdou svou těžkou cestou - 
neboť čím více doufání, čím více víry, tím větší síla prosby, tím rychleji slyšíš, tím silněji slyšíš a účinněji pomáháš - 
tím víc vycházíš vstříc a obracíš ve své ruce nemožné v možné, trest v odpuštění, 
odpuštění v milost a milost v lásku milosrdnou a soucitnou, která je nejštědřejší dárkyní.

Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme potřeby lidské duše - neboť duše je neviditelná, 
lékaři ji nevidí a nemohou jí dát léky na zhojení ran, na vyléčení neduhů, jež ji rozleptávají jako rakovina tělo - 
neboť duše je viditelná jen Tobě a jenom Ty jí můžeš dopomoci k tomu, 
aby povstala ze své mdloby a počala žít jako samostatná složka, 
jako činitel, jenž dodává jsoucnosti člověka věci nejpotřebnější: smysl a postřeh dobra, lásky a krásy života.

 
Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme svou zemskou vlast - neboť Ty ji můžeš uvést na cestu pravou, 
po níž kdysi kráčela vlast synů Abrahamových - na cestu, jíž Tvé jméno propůjčilo slávu a čest, 
jíž Tvá přízeň vydobyla místo nejlepší mezi cestami starých národů, které zabydlely Zemi - 
protože na ní byl zbudován Tvůj chrám - víra v Tebe, víra pevná, z níž podnes čerpá sílu všechen křesťanský svět.

 
Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme rozřešení sporů mezi národy - 
neboť jsi dopustil veliké těžké zkoušky na všechny obyvatele Země a jen ve Tvé moci jest jejich prodloužení nebo odvolání 
podle jejich účinků na lidi, podle toho, zda utrpením se zlepší, anebo ještě více zatvrdí - 
zdali Tebe zavolají ku pomoci, anebo Tvou pomocí pohrdnou.

 
Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme záchranu lidstva před neblahým osudem válek a bojů - 
neboť v Tobě je jediné útočiště a naděje, že nenecháš rozhodovat vůli lidstva, ale že do jeho vůle vložíš vůli svou a tak mu 
zabráníš, aby si předčasně nezničilo svá těla, své zemské příbytky i celou Zemi tak, 
že by nebyla k obývání lidmi pro rozklad hmoty, jež ji vytváří.

 
Do vůle Tvé, Hospodine - 
vkládáme konečné posouzení všeho dění zemského života - 
neboť není možno nezasvěcenému posuzovat jeho zmatky a protiklady - 
nikdo si nemůže nad ním zoufat ani se příliš radovat, 
protože to, co lidem je k radosti, Tobě je k žalosti, nad čím se Ty raduješ, pro to člověk roní slzy - 
co lidské srdce bolí a roztrpčuje, co je mu k příští cti a slávě.
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72 Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se skryje člověk - 
jako kuřátko pod křídla matčina, jako srdce milující do srdce milovaného - 
aby v ní nalezl to, co na světě marně hledá: spravedlnost, moudrost, soulad a řád 
i velikou a významnou příčinnost všeho dění.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť vkročí lidská noha - 
jako žák do šlépějí učitele, jako syn do zářného příkladu otcova - 
aby člověk poznal, co se v ní skrývá za dobrodiní pro něho, jak ona jej řídí směrem, 
kde kynou břehy nového života - kde stojí nebeský Otcovský dům, 
po němž vzdychá každé srdce, na nějž vědomě či nevědomě vzpomíná každá mysl.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se ponoří lidské duše - 
jako potůček do řeky, jako řeka do moře - aby se spojily s proudy Tvé nesmrtelné síly 
a samy získaly nesmrtelnost, jí se naplnily, jí vytvářely nové a nové způsoby života v oblastech, 
kam vstoupí jako samostatný činitel, rozmnožující Tvé činy svými.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se vrátí ten, kdo z ní vystoupil jako neposlušný syn - 
jako hřešící člověk - aby ustal zmatek a nesoulad, jež tolik tísní život, tolik ztrpčují, 
že je břemenem místo potěšením, že je kamenem místo květem - že je tmou místo ustavičným zářením světla, 
jež vydává Tvá láska tvorům za pokrm, za mateřské mléko.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se vloží trpící srdce - 
jako chorý do rukou lékaře, jako plačící dítě do náruče matky - 
aby brzy dosáhlo utišení a pocítilo, že je vyzvedá Tvá vůle z trní do míst, 
kde roste vonná mateřídouška, znamení a obraz matčiny lásky, matčiny tiché oběti, 
jejich vzpomínek na dítě, jež zápasí na světě, aby dosáhlo vítězství nade vším zlým.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se dá každý věřící - 
jako chléb na stůl, jako obraz do rámu, jenž mu dodává ucelené krásy - 
aby vynikla oddanost jejich jako zlato nad stříbro, a Ty ji odměnil tím, 
že povedeš takové duše po cestách, jež vedou přímo do nebes, 
do pokoje a radosti, jež je stálá, neboť prýští z věčné radosti, kterou dává láska.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť se postaví všichni pracovníci na duchovním poli - 
jako květ k paprsku světla, jako slepý k vidoucímu - 
aby nalezli Tvou ruku, ruku Mistra Ježíše, jenž vede k Otci, jenž se stal dveřmi ovčince, 
který je zbudován pro všechny tiché, mírné, skromné, trpělivé a poslušné ovečky.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť vstoupí všichni, kdož hledají Boha - 
jako chodec v nepohodě do teplé světnice, jako pronásledovaný do ochrany dobrých lidí - 
aby se mohla uskutečnit myšlenka o sjednocení všech, kterým zahořela jiskra ducha 
a počíná vydávat svou sílu, svůj jas na místa, kde žije člověk jako pán nad tvářností Země, 
i jako Tvůj služebník, jenž si vydobývá chléb i mzdu vlastním přičiněním.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť brzy přistoupí i ti, kdo se dosud řídí vůlí Kristova odpůrce - 
jako bloudící na správnou cestu, jako odsouzený k odpykání trestu, jenž musí být naplněn - 
aby jej Tvá vůle usměrnila k práci, jež je určena těm, 
kdo se vykupují z hříchu Tvou milostí, tryskající z ran Kristových.

Do vůle Tvé, Hospodine, 
nechť přijde celý, celý svět - 
jako poutník k cíli cesty, jako kajícnice Magdalena k nohám Ježíše - 
aby byl pozvednut a povýšen na svět, v němž je dobro a láska domovem - 
v němž je pokoj a mír - v němž budou příbytky, 
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v nichž spočine každá lidská duše a odpočine si po strastiplném životě, 
jenž plodil trní, a jenž jí nyní přinese růže…
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