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MIATYANK 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben! 
Szenteltessék m eg a te neved! ' 
J öjjön el a te országod! 
Legyen meg oa te akaratod, mint a mennyben, 

úgy a földön is! 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! 
Es bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is 

megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek! 
Es ne vigy minket a kisértésbe, de szabadíts meg 

minket a gonosztól! 
Mert tiéd oaz onszág és a hatalom és a dicsóség 

mindöföklre. Amen. 

A KET LEGFOBB PARANCSOLAT 

Mark 12, 29-31 

Minden parancsolatok között az eJsö: Az űr, a 
mi Istenünk egy Úr. 

Szeressed azért az Urat a te Istenedet teljes 
szivedból, teljes lelkedböl és teljes elmédböl és tel
jes eródbó!. Ez az elsö parancsolat. 

A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fe
lebarátodat, mint magadat. Nincs más ezeknél na
gyobb parancsolat. 

HITVALLAS 

Hiszek egy Istenben. az élet teremtőjében és 
gondviselő Atyjában. 

Hiszek Jézusban. Isten legjobb fiában. a mi igaz 
taniJtómesterünkben. 

Hiszem Iéi szentlelket. 
Hiszek az Unitárius Egyház hivatásában . 
Hiszem a bűnbocsánatot és az örökéletet. Amen . 
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Imák 

TEMPLOMBA BEMENET ELKOR 

A mi ndennapi élet gondjait és kötelességeit le
léve, ide jöttem a te szent héÍ zad~a, jó Atyám, hogy 
i tt hitem és üdvösségem ~.o l gru va l fog.la l ~~z7...am. 
Oh, milyen jólesik, hogy egyutt lehetek hlt~eh test
vereimmel s közös érzelemmel emelkedhetunk hoz-
zád, jó Atyánkho~. .., . 

Szenteld meg erzeselmet es gondolataimat, hogy 
azok méltók legyenek a szent helyhez es a va llás
hoz, melynek követője vagyok: Készítsd el? .szív~
met, mint a jó termóföldet , Igéd ha~gatásara es 
befogadására. Engedd, hogy gond.olatalIl~ eme!ke
dettek, érzéseim nemesek s elhatal'ozásalm erosek 
legyenek, hogy így lelki áldozat om kedvet találjon 
előtted , Amen, 

TEMPLOMBÓL KIJOVETELKOR 

Hálát adok neked , jó Istenem, azért a lélekemelő 
óráért, amelyet szent házadban vallásos elmélkedés 
között töltheltem. Hallottam itt szavadat, láttam di
csőségedet . Szent elhatározások ébredtek lelkem
ben J ézus követésére s a te országod munkálásál'a. 

Ne bocsáss el addig, -amig meg nem áldasz en
gemet. Aldj meg hüséggel, hogyha a világ zajában 
ismét előmbe állanának a kísértők, h ogy elvonja
nak tőled és hivatásomtól: én mégis tartsam m eg 
neked tett fogadásaimat. Vezess kézen fogva min
den léPésem ben, hogy életemben munkámrnal és 
cselekedeteimmel bizonyságot tehessek '3 bennem 
lakozó szentlélekről. Legyen atyai áldásod velem 
küzdelmimben és nyugodalmam óráiban. Amen. 
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REGGELI IMADSAG 

Istenem, jó Atyám! Téged ille t az elsö érzelem 
mely szívemböl fakad, s dicsőségedet hirdeti a~ 
elsö szó, m ely ajkamról elszáll e reggeli órában. 
Te volt;H öl'izö pásztorom az éjszakában , s te vir
rasztott.H ,í1maim fölött a sötétségben. Neked kö
szönöm az új napot s a testi és lelki el'öt, mellyel 
megajánd ékoztal, hogy vidáman és jó kedvvel indul
hassa k e l kötelességeim teljesítésére. 

Légy velem, jó Atyám, minden lépésem ben. Di
csöítsd meg erődet az en erötlenségemben, hogy 
elvégezhessem a munkát, amelyet ram bíztál. Se
gélj, hogy szóva l és cselekedettel tegyek bizony
ságot atTól, hogy a te élő templomod vagyok, te lve 
a lélek jóságával, a hit erejével, az igazság szom
jával, a szel'etet melegségével, a nyugodt lelkiisme
ret boldogságával. Amen. 

ESTBLI IMADSAG 

Gondvise l ő Is tenem, jó Atyám! A munka és küz
delem ól'áiban tóled vesszük az erót és kitartást, 
hogy hívek lehessünk mindhalálig. Fáradalmaink 
után a te szárnyaid árnyékában találhatunk csön
des nyugodalmat, Köszönöm, jó Is tenem, hogy a 
mai napon is vezérem és világoss<igom voltá l, hogy 
munkáimban támogattál, hitemben megtar' tott<iI, bá
natomban vigasztal tál, ör'ömömben at<iz.:'ltosságl'a 
tanítottál s gondviselésed kar'jain hOI'dozt.á1. 
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Reád bizom magamat, életemet, javaimat és ked
veseimet ez éjszakára is . Oh, te ki soha el nem 
fáradsz az órködésben, virrassz atyai szeretettel ál
maink felett. Ha valami jót tehettem .a mai napon, 
nyugtass meg a tiszta öntudat öröm ével. Ha pedig 
lelkii smeretem vádolna , adj erót es segítséget, hogy 
mulasztásaimat helyrehozhassam. Ne engedd, h ogy 
egy nap is elmtiljék életemból anélkül, h ogy va
lami jót ne cselekedtem volna. Istenem, én benned 
bizom. Te légy az én oltalmam és meglartásom Is
tene most és mindörökké. Amen. 

BETEGSÉGBEN 

Gondviselő Istenem ! Mennyei éde& Atyám! Hoz
zád emelked tem lélekben, s hitemnek erejével h oz
zád ragaszkQdom; mert te vagy az én egyetlen re
ményem és vigasztalásom . Meglátogattál engemet, 
Uram, mert íme elhagyott testi eróm. Az öröm és 
jókedv elköltözött szivem ból. Könnyhullatás ke
nyerem éjjel és nappal. A betegség útjában áll leg
jobb szándékaimnak és elhatározásail1Ulak. Ebben 
a nehéz helyzetben a te neved világol, mint a csil
lag a sötét éjszakában. Benned való hitem azt 
mondja nekem, hogy h a meg is lá togatsz, de el 
nem hagysz. Sát, ahol legnagyobb a szükség, ott van 
legközelebb a te segítséged. :egó vággyal várom, oh 
én szabaditó Istenem, a te jobb kezedet, hogy meg
könnyebbitse szenvedéseim terheit, letörölje éjjeli 
és nappali könnyeimet s megvigasztaljon engemet. 
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Ne engedd, jó Istenem, hogy benned való hitem 
megszégyení tsen. Az életben sok áldást halmoztá l 
reám, s ha a jót elvettem Szent kezeidből , a rosz
szat ne venném-e el? Nem volnék méltó tanitvanya 
J ézusnak, ha a keresztet panasz nélkü l nem tudnám 
hordozni. Hiszen ő tanított, hogy "boldogok, akik 
sírnak, mert megvigasztaltatnak". Ne engedd hát, 
hogy a csüggedés örvényébe essem. De tekintsd 
m~g, J ó Atyam, gyöngeségemet is, s ne látogass 
erom fe lett. Add vissza erőmet, egészségemet és 
életkedvemet, hogy munkáimat végezhessem, hiva
tásoma t beWlthessem. Űrködjél beteg gyermeked 
fö löt t, aki téged hív segí tségü l. Szabadíts meg fáj 
dalmaimtól, hogy öröm- és há laérzések között di
csóítselek téged. Amen. 

(v . A .) 
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