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A PÓPÁSZTOR AJÁNLÓ SZAVAI. 
Folyna mindIll vlJ(nn I ltlllnk 
/6 6ttrtnCfe Jdrvón mflldllnk' 
Imddkoznl mISt/! ktUtl1e • 
1I0zzdd, ol, lurettl I /J tent. 

A. IlIIddsdg olyan, mini a nyI/ó vl
rág/llm/){J. KI/drja Illaldl, szlnél a fel
stges nop sugarai e/6lt, IlIeri vágyik 
/éllyre, lIIe/egre. Az ember .z/ve az illldd
sdg-vlrilg bllllbója. Vágy/k az tgl Rny, 
az a/yal me/egstg IIldn. A sz/v érztst 
fO//elé eme/kedlk s az alak megszó/al: 
Islell , ml alydnk, kl vagy a mennyben, 
szenleltesstk meg a le neved. 

Mikor az tdesanya ossze/ogia kis 
gyermeke keztl és szól : Imádkozzdl tdes 
gyermekem / mikor a bdnalos szivll em
ber Igy sóhaji: tn Islenem ne hagyt ~I, 
segtlj meg: a sziv ószlnle Imdjdl mondja 
el. És az Imddkozó sziv megérezi ~s 
mdr II/dia ls, hollY Islen melhal/ialla 
kir/stl. 

Az Imódkozó ember Isltn I/Yermtki-
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nek érezi magdt és méli legnagyobb bd
nofában is megnyugszik. mert az lmd~
sdg megenyhiti, ha bdnatos, meggyo
gyitja ha beteg a sziv. Aki imddkozni 
tud y,ha $fm érzi magdt teljesen elha
gydttnak, sem szerencsétlennek. Még 
suglnynek sem érezi magdt, mert tudja 
hogy ó Istené, s lsten az övé, aki gon
dot visel az öv/ire. 

EzeMtt tizenhét esztendóvet, mikor a 
nagy hdboru legkegyetlenebbül dühön
gött, a harc/éren levő kedves katondink
nak szdzával küldöttük szét a kis 
imádsdgos könyvet, mert tudtuk, hogy 
jól fog esni, ha Istenhez imádkoznak. 
Jó szolgálatot tett nekik s némelyik ta
Idn m{g ma is órz; kis könyvét. 

Most nem döröl! az ápu, nem ropog 
a srapnell, de az élet meg;s nagyon ne
héz, a bizonytalanságai érezi mindenki, 
Magunkban nem vagyunk elég erósek 
me~harcolni az élet harcó./. Isten segitő 
ereJére van szükségünk. Imádkozni óhaj
tunk, mert az imádsdg megnyugtat, bal-
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dogil. Jézus is szeretett imádkozni, mert 
akkor érezte magát legközelebb Istenhez 
a jó Atyához. ' 

Oh oz ember gyarló, gyenge lén}' 
Sokszor jár a -bún{jk lisvenyén • 
Imádkozni hogyne kellene . . . ' 
Hozzád, oh ken'elem Islene l') 

Dr, Boros György, 
pUlpDk. 

_) lJllitdriuI K6d4", J. ML Ida Nao LQjoIlaMr. 
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BEVEZETÉS. 
Az "Áhitat kis könyve" cimet adtukezüj 

imakönyvnek. HasznáJóit szeretettel kér
jUk, fogadják szivesen, használják lelkUk 
épOlésére. Ugyanakkor azonban afra is 
figyelmeztetjük az unitárius imádkozó
kat, ne tévesszék szem elől hitunk alap
elv"t. Ne gondolják, hogy ez imák 
egyszerU elolvasása már imádkozás. Az 
"Ahitat kis könyve" azáhitatra csakelőké
szit minket, csak felemelkedésre készt 
de fekete beHliben, egyszerU szavaiba~ 
nem rejt olyan csodaszert, mely az 
imádkozó egyéni ihletét pótolni tudná. 

Bizonyára láttunk már mindannyian 
felszálló repUlőgépet. Mielőtt a levegőbe 
emelkedhetnék, sokáig kell a löldön 
szaladma, apró kerekein gördUlnie, hogy 
a lelszálláshoz szUkséges lenduletet el
érje. Olyan ez a könyv, mint a kerekek 
a repUlögépen. A magasba vágyó tétek 
elOször Itt lent, prózai szavak, egyszerU -.-

gondolatok kerekein gördUi, amig ol
vassa ezt az Imakönyvet. Mindez azon
ban magában véve még nem cél hanem 
csak út, csak eszköz. Célunk I mindig 
az kell, hogy legyen, ami a repUlőgépé; 
elegendö szaladás, megfetelő elolvasás 
után löl kell lendUInUnk a magasba. 
LelkUnk meg kell, hogy nyerje ez imák 
~Ivasása nyomán azt az eröt, azt az 
Ihlet~t, mety azután önálló imádkozásra 
segltl. 

Ennek az elvnek a szem elOlt tartá
sáv~l készUltek ez imádságok s épitll 
hatassal csak akkor lesznek, ha ebben 
az értelemben használja azokat azimád
kozó. 

Hiveink között városi és falusi többet 
vagy kevesebbet tanult imádko{ók van: 
nak. Reméljük, hogy e kUtönbözö sti
lusu Imák között mindenki megtalálja 
a nekivalót. 

Az imádságot meghallgató fsten Je
gyen seg,tségilt minden etmétyűtö létek 
számára I Sz. I. S. 
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