
Hazafiak imádsága 2010 -ben
(Siklósi András közlése nyomán)

Magyarok Istene! Hozzád fohászkodunk, szeretett Urunk, aki a Világegye-
temet létrehoztad, s benne a ködös Tejútunkat, az örvénylő csillagokat, a
kopár bolygókat, lángoló Napunkat, ezüstös Holdunkat, dajkáló Földün-
ket és egünket teremtetted.
Hozzád kiáltunk, aki hegyeinket, mezőinket, tavainkat, folyóinkat, növé-
nyeinket, állatainkat s végül emberfajtánkat megalkottad, elrendezted és
igazgatod.

Téged kérlelünk mindenható Urunk, aki – bár láthatatlanul – jelen vagy
mindenütt, a zord viharokban éppúgy, mint szívünk legcsöndesebb öblei-
ben. 
Kegyelmezz nekünk, gyarló embereknek, akik gyakran nélküled tévelygünk
a világ útvesztőiben és oktalan vadként kívüled keressük az igazságot, a
szabadságot és boldogságot. Irgalmazz nekünk, akik sokszor elfefelejtjük,
hogy minden erkölcs, igazság és élet kútfője vagy, és minden világosság,
remény és melegség Belőled árad. Kívüled nincs anyag, nincs energia és
nincs lélek sem, csak a fekete, üres semmi, csak a biztos halál, a nemlét és
a pokol tátongó torka.

Könyörgök – Urunk, Istenünk – mutasd meg arcodat, sugározd ránk tün-
döklő fényedet, légy fáklyánk és iránytűnk bujdosásaink során. Emelj Ma-
gadhoz minket, vigyázd tétova lépteinket, önts bátorságot belénk és ments
meg a Sátán karmaiból. Szeress minket, és add, hogy folyton a jóra töre-
kedjünk, a szépre áhitozzunk, és mindig, mindenek fölött szeressünk Téged.

Te tudod egyedül, mennyi sorscsapás érte népünket a letűnt ezredévekben,
és csak Te látod, mennyit szenvedünk ma is. Sumér, káldeus, szabir, szkí-
ta, pártus, hun, avar testvéreink mind elfogytak az időben, de minket meg-
óvtál a pusztulástól, és nem hagytad, hogy ellenségeink elsöpörjenek.

Bűnösök, esendők vagyunk, hiszen csak Te vagy bűntelen és tökéletes; de
nem voltunk eredendően gonoszok, mint azok, akik életünkre törnek.

Történelmünk alatt soha nem vergődtünk ekkora veszélyben, soha nem
álltunk még ilyen kiszolgáltstottam és tanácstalanul, mint most. Mégis
hisszük, hogy célod van velünk, és reméljük, hogy ez a sokat próbált nem-
zet nem süllyedhet el a jövőben sem.
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Bízunk Benned, magyarok jóságos Istene, imádkozunk Hozzád, hogy vess
véget balsorsunknak, amely súlyos keresztként nyomja gyöngülő vállunkat.
Nincs erő, amely Veled megmérkőzhet, nincs olyan hatalom, 'mely legyőz-
het Téged.
Nyújts fölénk védőpajzsot, ölelj át atyai karoddal; virágoztasd föl szeren-
csétlen hazánkat. Élesítsd meg eltompult elménket, acélozd meg sorvadó
izmainkat és adj fegyvert kezünkbe, hogy szembeszállhassunk megrontó-
inkkal. Roppant üllődön kovácsold egységbe szétszóratott népünket.

Támassz sorainkból legendás hősöket, Nimródhoz, Atillához, Árpádhoz,
Hunyadihoz, Zrínyihez, Rákóczihoz fogható vezéreket, és válassz közülünk
táltos költőket, tudós férfiakat, termékeny anyákat, szorgos munkásokat,
nemzethű papokat, akik képesek minden áldozatra a magyarság ügyének
és a Te szándékaidnak szolgálatában.

Magyarok Istene, egyetlen igaz Isten! Bocsásd meg vétkeinket, hallgasd
meg könyörgésünket, tekints ránk fenséges arcoddal és ültesd el lelkünk-
be vígasztaló kegyelmedet.
Tarts meg minket ősi honunkban, a Kárpát koszorújában és csírájában
vedd a kedvét azoknak, akik ki akarnak semmizni jogos birtokunkból, és
el akarják veszejteni népünket. Óvj bennünket a nemzethaláltól, kímélj
meg az öldöklő harcoktól, de a háborúnál ezerszer rosszabb öngyilkos
békétől is.
Add, hogy egészségben, szabadságban, bőségben és boldogságban élhes-
sünk, és napjaink nyugodt, becsületes építkezéssel teljenek.

Világ Világossága, Villámló Hadúr, Mennyei Sólyom, Karcsú Csodaszar-
vas, Szentséges Korona, Áldott Rovás, Sziklából Fakadó Forrás, Friss
Erdei Illat, Édes Falusi Muzsika, Színpompás Nyári Szivárvány, Tisztaság
Fehér Lilioma, Szeretet Szikrázó Gyémántja! Kérünk, ne engedd, hogy
idegen élősködők szívják a vérünket s gátlástalanul üldözzenek és eltapos-
sanak tulajdon szülőföldünkön.

Gondoskodjál róla, hogy háboríthatatlanul növekedhessünk és erősödhes-
sünk a magunk örömére és a Te dicsőségedre. Add Urunk, hogy az idők
végezetéig megmaradhassunk féltő szeretetedben, és leborulhassunk vég-
telen bölcsességed és páratlan nagyságod előtt!

Úgy legyen!

(először Szegeden hangzott el 2006 -ban)
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neb- 3711 agásdámi Kaifazah
(námoN esélzöł sárdna isólkis)

-eGegáliv a ika ,Knuru ttetereS ,KnudokSáhof dázzoh !enetsi KoraGam
a ,takogalliC őlNévrö za ,taknutújet södöł a enneb s ,datzohertél temet

-nüdlöf ólákjad ,taknudloh sötsüze ,taknupan ólognál ,takógLob rápoł
.dettetmeret teknüge sé tek

-évön ,taknióLof ,takniavat ,tekniőzem ,teknieGeh ika ,Knutláił dázzoh 
sé detzednerle ,dattoklagem taknátjafrebme lügév s takniatallá ,teknieN

.dotagzagi

Gav nelej - lunaltatahtál ráb - ika ,Knuru ótahnednim Knülelréł degét
-ielbö bbesednöCgel KnüvíS tnim ,Gúppé nabkorahiv droz a ,ttünednim

.neb
KnügLevét delüklén narkaG Kika ,Kenkerebme ólraG ,Knüken zzemleGeł

a ,togászagi za Küssereł delüvíł tnékdav nalatko sé nebiőtSevtú gáliv a
,Küjtjelefle roSkos Kika ,Knüken zzamlagri .togásgodlob sé togásdabaS

,gássogáliv nednim sé ,Gav ejőftúł telé sé gászagi ,Clökre nednim Goh
sé aigrene Cnin ,gaNa Cnin delüvíł .dará delőleb gésgelem sé Némer

sé télmen a ,lálah sotzib a KaC ,immes serü ,etekef a KaC ,mes Kelél Cnin
.akrot ógnotát lokop a

-nüt Knár dzorágus ,tadocra gem dsatum _ Knünetsi ,Knuru _ KögröNöł
-am jleme .náros Kniasásodjub KnűtNári sé KnáLkáf Gél ,tedeNéf őlköd

stnem sé Knéleb togásrotáb stnö ,teknietpél avotét dzáGiv ,teknim zohdag
-eröt arój a notLof Goh ,dda sé ,teknim ssereS .lóbiamrał nátás a gem

.degét KnüssereS ttölöf Kenednim ,gidnim sé ,Knuzzotihá erpéS a ,Knüjdeł

,nebkevéderze tnűtel a teknüpén etré sápaCsros iNNem ,lüdeGe dodut et
-íkS ,ribaS ,suedláł ,rémus .si am KnüdevneS tiNNem ,dotál et KaC sé

-gem teknim ed ,nebődi za KatGofle dnim Knierévtset rava ,nuh ,sutráp ,at
.Kenejröpösle Kniegésnelle Goh ,datGah men sé ,lótsálutSup a látvó

ed ;seteléköt sé neletnűb Gav et KaC neSih ,KnuGav Kődnese ,Kösönűb
.Kenröt erknütelé Kika ,Koza tnim ,KoSonog neődnedere Knutlov men

men ahos ,nebLéSev arokke Knütdőgrev men ahos ttala Knümlenétröt
sigém .tsom tnim ,lunalatCánat sé nattotatlágloSił neLi gém Knutllá
-men tlábórp takos a ze Goh ,Küjlémer sé ,Knülev nav doléc Goh ,KüSSih

.mes nebővöj a le tehdeLLüs men tez
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ssev Goh ,dázzoh Knuzokdámi ,enetsi sogásój KoraGam ,denneb Knuzíb
.taknulláv őlügnöG ajmoN tnéktSereł soLús Lema ,Kanknusroslab tegév

-zőGel Lem' ,molatah naLo Cnin ,tehzőkrémgem delev Lema ,őre Cnin
.degét teh

-nereS löf dsatzogáriv ;laddorał iaTa tá jlelö ,toZjapődév Knélöf stjúN
ódavros gem dzoléca ,teknémle tlupmotle gem dstíselé .taknázah neltéC

-ótnorgem KnussahlláSebmeS Goh ,ebknüzeł trevGef jda sé takniamzi
.teknüpén ttotaróStéS ebgésGe dloCávoł nödőllü tnappor .lakkni

,zohdáprá ,zohállita ,zohdórmin ,tekösőh sádnegel lóbkniaros SSamát
Knülüzöł SSaláv sé ,tekerézev ótahgof zohizcókár ,zehiNírz ,zohidaNuh

,takosáknum sogroS ,takáNa Nekémret ,takaifréf sódut ,tekőtlöł sotlát
KenéGü gásraGam a artazodlá nednim Kesepéł Kika ,takopap űhtezmen

.nabátalágloS KandiakédnáS et a sé

dsagllah ,tekniektév gem dsáCob !netsi zagi nelteGe ,enetsi KoraGam
-knüklel le dsetlü sé laddocra segésnef Knár stniket ,teknüségröNöł gem

.tedemleGeł ólatSagív eb
nabájáríC sé nabájúroSoł tápráł a ,nabknunoh iső teknim gem strat

sé ,lóbknukotrib sogoj inzimmes Kanraka ił Kika ,Kankoza tévdeł a ddev
jlémíł ,lótlálahtezmen a teknünneb jvó .teknüpén inetjeSev Kájraka le

sokliGnö bbaSSor reSreze lánúrobáh a ed ,lótkocrah őlködlö za gem
.si lőtékéb

-sehlé nabgásgodlob sé nebgésőb ,nabgásdabaS ,nebgésSége Goh ,dda
.Kenejlet lessézektípé setelüCeb ,tdoguN Kniajpan sé ,Knüs

-raSadoC úCrał ,moLós ieNNem ,rúdah ólmálliv ,agássogáliv gáliv
ssirf ,sárrof ódakaf lóbálkiS ,sávor ttodlá ,anoroł segéstneS ,sav

gásatSit ,NávráviS iráN sápmopníS ,akiZum isulaf sedé ,talli iedre
Goh ,ddegne en ,Knüréł !ajtnáméG ózárkiS tetereS ,amoilil réhef

-sopatle sé Kenezzödlü lunalatsáltág s teknürév a KájvíS Kődöksőlé negedi
.nöknüdlöfőlüS nodjalut Kanas

-sehdösőre sé Knüssehdekevön lunaltatahtírobáh Goh ,alór lájdoksodnog
Kődi za Goh ,Knuru dda .erdegésőCid et a sé erémörö Knugam a Knüs

-gév Knussahlurobel sé ,nebdetetereS őtléf Knussahdaramgem giétezegév
!ttőle dogásGan naltaráp sé degésseClöb nelet

!neGel Gú

(nab- 12711 le ttozgnah nedegeS röSőle)
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