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UTÓSZÓ

Ez az új gyerekimakönyv – ahogy a címe is ígéri – igazi kikötõbe visz el ben-
nünket, olyan helyre, ahonnan a hajók és utasaik elindulnak, ahol indulás elõtt
várakoznak, vagy ahová visszatérnek, hogy erõt gyûjtsenek és megnyugod-
janak. Az imádság is ilyen a keresztény életben: az ember onnan indul, oda
érkezik, vagy ha az élet, a mindennapok hullámverésében és sötétségében
nehezen ismeri ki magát, figyeli az ima világítótornyát, hogy az irányok és 
viszonyítási pontok ismét helyreálljanak.
Jó, hogy idõnként révbe jutunk. Jó, hogy a világítótornyok fénye messzire
ellátszik. Jó, hogy az utas rátalál az évszázados vagy ma született szavak 
biztonságára, amelyek révkalauzként vezetik el az imádság kikötõjébe.
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A mi könyvünk azoknak a gyerekeknek és szüleiknek, nagyszüleiknek szól,
akik a keresztény hit elsajátításában szeretnék mielõbb megcsodálni a kikötõ
esti nyugalmát, a tenger hullámzását, a napot, a szelet, a fényeket. Azoknak
szól ez az imagyûjtemény, akik az egyház, a keresztény közösségek imáiból
akarnak nyugalmat, erõt és bátorítást meríteni – mindeközben pedig a hit
legizzóbb, legmélyebb tapasztalatát elsajátítani. Vagyis nem egyszerûen egy
szépen illusztrált válogatást szeretnénk kézbe adni, hanem egyszersmind olyan
kis katekizmust is, amely a hit titkainak elsajátításában az imádság és a liturgia
elemi tapasztalatára támaszkodik. Éppen ezért magukat az imaszövegeket
egyszerû bevezetõkkel és kommentárokkal láttuk el, hogy segítségükre
legyünk a felnõtteknek, akik alig várják, hogy kézen foghassák gyermeküket
vagy unokájukat, és megmutassák neki a kikötõt. Ezeket a magyarázatokat
azonban az olvasni tudó gyermekeknek is szántuk, legfõképpen azoknak, akik
elõbb-utóbb egyedül is felkerekednek, hogy ismerkedjenek a kikötõ zegzugos,
hol ódon, hol modern, hol csendes, hol pedig nyüzsgõ utcáival.
Ezen túl pedig – elképzelésünk és reményünk szerint – könyvünket azok a
lelkipásztorok és hitoktatók is jól használhatják, akik a hitet a liturgikus
katekézis eszközeivel szeretnék átadni és megszilárdítani a gyermekekben.
Imakönyvünk ezért elsõsorban olyan alkalmakkal foglalkozik, amelyekrõl a
legtöbb gyereknek személyes tapasztalata is van. Az imák kiválasztásánál arra
törekedtünk, hogy kevés szöveget gyûjtsünk egybe: olyanokat, amelyek 
azonnal is érthetõk, mégis újra és újra elgondolkodtatnak; olyanokat, 
amelyekrõl a családban, a hittanórán beszélgetni lehet.
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Megállni és rácsodálkozni kikötõnkre: ünnep. Mind az imádság, mind pedig a
liturgikus katekézis legfontosabb feladata a belülrõl fakadó ünnep megtanítása.
Új gyerekimakönyvünk a képek és a szöveg erejénél fogva erre vállalkozik. Az
imádság révébõl indulni, oda megérkezni pedig azért fontos mindannyiunk
számára, mert a kikötõt magunkkal visszük a tengerre is.
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