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PERCZEL FERENCZNE KOZMA FLÓRA 

ÚRNÖNEK , 

A VALLAsos IRODALOM LELKES 
MIVELÓjÉNEK 

TISZTELETTEL 

A SZERZÓ. 



Szluemel hou6d emelem 
Es benned bizom Uram. 

Zsol/. XXV. 

ELOSZO 
(a negyedik kiadáshoz). 

Ez a köz.k~~-velt ~öi Imakönyv, még 
~ b0.ltlogeml.eku s%e!zo;' dr., Boros György 
elet eben, három kiadást ert. Ez is mu
tatja, hogy lelki szükséget pótc,lt. 1:11. 

tízedeken át az imádságos szivek százait 
és ezreit vigasztalta meg és vezette nu
ponta egy lépéssel köz~lebb az égi Atya
h'JZ, akire jó és balsors között bizton sza
miniutunk. 

Az áldott mennyei Gondmeles, ol
talma és kegyelme 1Jan velünk életünknek 
minden idejében: az örömben és a /ajda
lomban egyaránt. ts velün~: oon ezekbe), 
a sorsdöntő napokban is J amiTcor kinek
kinek a keresztény családok körébeil 
ugyaflcsak van kiért és miért aggódnia. 
Eszünkbe jut tehát és méltán a bibliai 
jelige: 

,,szenved-é valaki tiköztetek: imád
kozzék! 

öröme vagyon-é oolakinek: énekleuel 
Dícsérje az Urat!" 
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Néhai dr. Bo,.". György piiapöldl1lk 
coolddjának hazzájánUó8a folytÓII az U .... 
táriNs E9!lh4z elhatározta, IJogy a. ,,8 z '
vetnet Hozzód Emelemcc c. lilLa.
"""yt,,,t megfeielll példótoyzzámbo" Iri
nyomat ja s a mai viszonyok között ia 
méUátt.yoa áron az imádságos mvek ér 
~ZOilljlChoz6 lelkek azámdnJ kÖiieadp. 
Bba"yáTa sok bá ... tot fog tot!dbbnJ iB 
meg";go..tal,,i, sok kllotnyet fog letörö/Ili 
• az Or orcója .lótt sok Mme8 lelki örl!
met log m.egsISfltelni Híveink ~btm, a 
mi egy igaz B6 Istenünk dica68égére! 

Ogy !egy ... ! A ....... 
K~, 19~5. febru<ir hó. 

Jó .. " Miklós 
n"Uanw.'t piIplik. 

Olvas6llnhoz. 

,.1111ildsúg II szÍ\' legőszintébb kivan
:. úga," Lenn, a sziv legmélyén fakad. Egy 
sóhaj, az égre tekintő szem, az öS5zo::kul· 
csoll kéz, legegyszeriihb és legönkénkLh 
lIlegnyiln I kozásui . 

Ezekkel a valláso:. ember nem el{'g
szik mcg. Többet kidn. Szólani óhajt. dc 
ritkán lal:"ll szavakat. Segítségért fo lyamo
dik. Elmegy III lsten házúbll , \'ag~' előveszi 
im{ldsftgos könyvét. 

Az imftdsúgos köny" seSi! II sziv ki
váns(l!{ai kif('jcZl~sér(' . Istenhez föleme
lésl~rc. 

Ez a kis iLllúdsúgos könyv is ilyeu se
/{ilségrc vttl lulkozik. A női 3ziv l:rz(' l llle i nf'~k 
{''> ki"úl13tlgailHlk hatílrlnlan tengeréboi 
iisszcgyiíjlöll nt-húnynt t~S Ilzoknt megsz6-
1:llIatja. . .. ' 

Hcndszel-c könnycn :ítlcklllthelo. EI
mt'-lkcdéssel kczdi. Az emberi szil' nem ilU 
nJindig k{'sz('n az imúdkoz{tsra. Az elUlélke-
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désl'k urra vunllllk .. ÚUI\a. hOHY c1őkészf(· 
"('k a hangulatol , Ilu'gzendilsék UZ ~rzclmc· 
kí'l. h o~y azul:'m a miudc lll1l1pi roglalko· 
"i .... az {'klviszvnyuk. II szomorú l'S al iin· 
Ul'pi alkalmak szt' rilll ('gY·l'gy im:'lbnn 
n~dlalk()zz{'k m eg II szív, 

~Iiud az e lm é lked ése k, mind al imild· 
.. úgok, rövidek , (·gy· k l' l niindes pilIanuira 
\alók: {'j{Y!'iz{'rűck, hogy hilrk i is ki iJluyí'1l 
.. ajilt .. zavaira iSllI c rjell bí'llni/k, 

T:í\'olr61 ),1'111 rcjczm'k ki mindi'n!. 
/'o;f'1ll b ('rrC' l'éloz II !'iu·l't.ii. ham'IU llrra , 
ho,.;y riilébrr'iszr II lalÚIl t' .. ak 11I1'I>III1/o(Ó, 
va llú sos áhitatot l's fö lellwlje II sziveket 
Istenhez. Az é lc l sokf,'I!' r.ltlndjlll~s filjdahuü 
közölI vigllszlalflsra. ml'gnyuj{vúsra , II jó 
Ilapokban há luudl'l sra buzdiini ir.;yckszik . 

Sze rzi; I'c nu:'li , hogy ti liszlll vnllilllos 
l'rzÍ's hasonl6t t'hrl'szl Iül. O lmjljll . hugy 
azok, kik (' künyvl'! ulva sglllj{lk , vele 
('gyütI é n 'zzí: k át , hot-:y HZ é lcl küzdelmei· 
ben mct-:szenlt'l() IIZ Is lenben vetcll hil, al' 
cvant-:l' lilllllb61 1{l»ll'Ilkuzó buzgósl'lr.l és az 
igazsúg diadnlában hel yeze tt rendIIhelei· 
I(,n bi'llllom. 

Horos (ol/őrYII, 

\I" ... mlll> hl.\II.\"IIO/. , 
'"' . --- , 

Ezeliítl iii (\\'vl'l bunÍltnl!ulII volt IIZ 

:'Ihi tat o); ma gyar nm kiiziin"lrg rendelkez{'· 
.. érl' kj., könyv,'ml'!. MI'J{t'rez ték, hORY a· 
mi t 1110Iul "~7.iv bt")J mondja, s ml' lI íUlY\{ISSu l 
t'ogadl{lk , Ne m 1'1'111('11 sok k\ 'dv('~ () rltt ~le· 
rt'z le k azok az élő l's imll sz:wak , amelyek 
vi ..... zhnllgjai voltuk alluuk az liszinte tö rek· 
,' í'M1ek, hogy II Il{li érzeicmIlek iirömbcn és 
h!'lllatball is kifl'jcz,l jc (('gyell ('Z nl. imMd· 
o;(II{O.'l kön)'\', 

Örömöm ukkor (orte cl tc töpuuljál , 
amikur Iftll :lIl1 , hogy II lilII i i"odll lmi vi· 
."Iznnyok kiiziill flilcll",lll és húllírn köte· 
h'z~ voll. 

Ez rővid vi!'iszalckinlt'., az clstl kiudiis 
lü rténcllllér{', l'gyszl'rSluind IIwgokohislI n 
mllsodik killdfl~ IIHk , 

Az611l 117, IIl1ilt'lriu "I nÖk közölI nem · 
esak lll. ulvas{lsi kl 'd\' (ol', sU'rc lem hinni. 
az {thit:tl és v/llliums Lmzgóstlg. hanem az 
íd,j ki,,,,~t·j.( i.. 'Z"'IWll IIwg l1yilu lkowll. 
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El1Ilt'k :11. iid\"ös új ir:mynak egyik lelke .. 
\ t'Ti'fl' megengedte. hogy könY\"l!IlH't hl' 

{' ... 'S Ill"'t'\"el ékeslIsc IlI . Köszönet l'rle, 
.. I:: .. mindaz!. amit kérni foglok kii-

1I~'ürgl, .. tükbcn hiltel. c l"eenditek," 

A harmadik kiadáshoz. 

.. \Z clllberir tó nagy \"ilúghilború nelll 
cS:lk :I gyönge, hanem :IZ erős szi"ekel i .. 
J-.Il'nhez fordítotlu. 

Itt II földiin minden ingott, rt'!ozkelctt, 
,.S IIZ l'llIbcrck keresték " ment ő ö\'et, II 
hullimlok között szi!{trdull ;\lIó sziklÍlt. A 
föld mélyst'-ges rejtekei be is eh 'onultak 
\"Olna, dc ott sem "oH biztos maradásuk. 

Csak e~y, csuk Ű II nagy. :\ tökéletes, 
O. aki erősebb mindeneknél, Ö, llki egye
diil nem inog: lIZ Isten marndolt menedék
lU' " a ~7.ivek ~zíllllítrn, Nt>l1lcsak a nök, 
IH'II\1:~ak :lZ anyák. aZ CI'Ö~ férfiak is meg· 
lal1\llI:lk imádkozni. )Il'gl'rezték. hogy ha 
a .. li\" ereje nem lank"d , IUl bizItlmIl roko
I.udik. d khel viselni :I legirtózlttosabb há
bol'ú idegráz6 puszi ilii sai t is , Az im6.dsiS
lIak ahha,'1 rejlik :Udú j6Il'kony~,gl\, hOlY 
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r~Jc~lleJi a.z illlúdkoz61, oda, ahol - ha CMlk 
IIc~.l<\UY pillanatra is. - megnyugvü"'l, lelki 
('rut tala!' 

Ezt a kis könyvet soll;l sem keresték 
kiv:'mtúk lIllnyia n. mint az H1I4 nyarán k< 
ti~rl . hú ború alatt l'S awt~lIl. t\' m('gh~,'~ 
p~'ldanyok. t:yors:m eltü nt ek, tijak nyoma· 
la":1 naprol-napra llehezebb leli . 

Eriinkel fdiilnllH6 :I köny\" kiadú",.1. 
1'1 mé~is. újból kindj uk . lllert fúj IIckiillk. 
h,1 a kere .. ii 1\CI1I I:dúlja meg, amil kerc .. 
,\ k~iny,· úra meg"idlozoll, ahogyamun . 
ka cs az anyaGl'. új durabokkal tls c~é· 
szen új szakasszal bö"í1etliik. 

.\z író hasznn 1.1 lelki éh'ez('1. amd}'cl 
nylljt. az :I tudat , hogy nébilny f,"jó szh'el 
megenyh it. néh{my st'bet meggyi'lgyíl. né· 
húny jó J.{ondul:llo l t'breszt. 

)\olozsv{u·. 1\)22, mil jus. 

.4 s:n:n. 


