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Mi Atyánk, kí vagy a mennyekben! 

Szenteltessék meg a Te neved. 
Jöjjön el a Te országod. 
Legyen meg a Te akaratod, míképen mennyben, 

azonképen itt a földön ís. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma. 
Es bocsásd meg a mi vétkeinket, míképen mi ís 

megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. 
És ne vigy minket kísértetbe. 
De szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, 

a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen! 





Jemplomi istenitisztetet 

ág. h i tű . evang . g y ü l e k e z e t e k b e n . 

Vasárnap délelőtt.* 

1. Gyülekezeti közének az énekes könyvből. 
2. Oltári ima. 
3. Második közének. 
4. Szentige (epistola) olvasás az oltárnál. 
5. Harmadik közének. 
6. Egyház i beszéd a szentírásból vett igék alapján imádsággal, 

mely e fohásszal végződik: Dicsőség legyen az Atyának, 
Fiúnak és Szentlélek Istennek, miképen kezdetben dicsőség 
vala: úgy legyen most és mindörökké. Amen. Ezután követ-
keznek a hirdetések és végül az áldás. 

7. Az istenitisztelet befejezéséül a kijövőre szóló ének. 

*A sátoros ünnepeken az egyházi beszéd bevezetése után az evangél iom 
fe lo lvasása előtt karének, vagy egy gyülekezeti közének hangzik. 

Vasárnap délután. 

1. Közének. 
2. Szentige olvasás az oltárnál. 
3. Közének. 
4. Egyházi beszéd — írásmagyarázat — a szószéken vagy kate-

chizáció az oltár előtt imádsággal, mely az Uri imával 
záródik s végül az áldással. 

5. Ének kijövőre. 
Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 1 
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Hétköznap reggel. 

1. Közének. 
2. Szentige olvasás az oltárnál. 
3. Közének. 
4. Imádság a szószéken áldással befejezve. 
5. Ének kijövőre. 

A hétköznap esti istenitisztelet ugyanazon rendben 
tartandó, mint reggel. 



I. RÉSZ. 

Oltári imák egyházi beszéd előtt. 

Advent 1-ső vasárnap. 

Irgalmas Isten, szerető mennyei Atyánk! Lelki öröm-
mel áldjuk nagy nevedet, hogy megkönyörültél a bűnös 
világon s az idők teljességében elküldéd szent Fiadat 
megváltóul hozzánk. Kérünk Uram szenteld meg szivün-
ket, lelkünket, hogy méltóképen fogadhassuk az eljövendő 
Messiást! Óh jöjj hitünk fejedelme: üdvözítő Jézus; ki a 
keseredett szívűeknek vigasztalást, a megtérő bűnösöknek 
bocsánatot, e nyomorúság völgyétől búcsúzóknak meny-
országot hirdetsz. Fogadd el szállásul hivő keblünket. Te 
légy vezérünk örömben, bánatban s hordozz mindenkoron 
az istenfélelem és szeretet ösvényén, hogy így eljuthassunk 
a halál révén át ama szebb világba, hol a választott hivek 
serégével boldogan zengjük: hozsánna, mindörökké. Amen! 

Advent 2-ik vasárnap. 

Menynek, földnek Ura, mindenható Isten! Te benned 
imádjuk az alkotót, ki életre hivsz a semmiségből és 
hódolattal valljuk, hogy Te vagy az örökkévaló igaz biró, 
ki e földi élet elmultával minden embert itélőszéked elé 
számadásra vársz el. Uram, mi gyarló gyermekeid meg-
hajlunk végzésed előtt s bizalommal tesszük le sorsunkat 
kezedbe. Esedezve kérünk, világosíts, erősít minket lelked 

1* 



által, hogy a bűnnek hatalmától mindjobban megszaba-
duljunk s nyugodt szívvel haladhassunk a jövendő felé. 
A hit legyen a mi fegyverünk, melylyel legyőzhetjük e 
világ kísértéseit, a Krisztus a mi hü vezérünk, ki béke-
tűrésre tanít a szenvedések keresztfája alatt. Te voltál 
minden időben a mi hajlékunk. Te vagy a mi bizodal-
munk, míglen e nyomorúság völgyén elközelget a mi vált-
ságunk szent Fiad a mi Urunk Jézusban. Amen. 

Advent 3-ik vasárnap. 

Gondviselő Isten, jóságos mennyei Atyánk! Háladással 
dicsőítjük nevedet, hogy szent Fiadban a bűnös világnak 
megváltót adtál, ki által a töredelmes szivüek ismét meg-
találják tehozzád az utat. Kérünk Uram támogass minket 
Szentlelkeddel, hogy méltók lehessünk atyai áldott ke-
gyelmedre. Segélj, hogy a mi hitünket, melylyel lelki 
fejedelmünkhöz ragaszkodunk, sem a kételkedés, sem a 
sorsnak változásai meg ne ingathassák soha. Üdvözítő 
Jézus, jöjj, munkálkodjál közöttünk! Oszlasd lelki szemeink-
ről a tudatlanságnak és bűnnek homályát, hogy tisztán 
felismerhessük és követhessük benned életünk vezérét. 
Nyisd meg füleinket szentigéd hallgatására; és nyújts 
szivünknek vigasztalást, mikor szenvedünk, megnyugtatást, 
ha a lelkiismeret szorongat, az örökélet reményét, mikor 
az utolsó harcra int a halál. Te magad gyámoius, hogy 
hű bizonyságot tehessünk rólad s megdicsőíthessünk éle-
tünkkel itt és az örökkévalóságban. Amen. 

Advent 4-ik vasárnap. 

Végtelen bölcsességü Isten, szerető mennyei Atyánk! 
Buzgó hálával áldozunk előtted, hogy üdvözítő kegyel-
medet szent Fiadban kijelentéd és benne megmutatád ama 



lelki fejedelmet, ki hű követőit hozzád vezéreli örök bol-
dogságra. — Óh Uram, Te magad segélj minket, hogy a 
mi Megváltónk követésére szenteljük földi életünket. Adj 
erőt, hogy ne e mulandó világnak tetszése, hanem a mi 
Urunk Jézusnak megdicsőítése legyen szivünknek fő 
gyönyörűsége. Ő róla tegyünk bizonyságot lelki alázatos-
sággal, élő hittel jó és balsorsunkban, mind halálig, hogy 
egykoron ő is bizonyságot tehessen mellettünk igazságos 
itélőszéked előtt és elvehessük általa a hűségnek herva-
datlan koronáját a Te szent országodban. Amen. 

Karácsony 1-ső napján. 

Örökkévaló Isten, irgalmas mennyei Atyánk! Háladás-
sal és örömmel magasztaljuk szent nevedet e nagy ünne-
pen, mely atyai szereteted kijelentésére és a világ meg-
váltójának születésére emlékeztet bennünket. Áldott légy 
örökké, hogy megkönyörültél rajtunk és szent Fiadban 
üdvözítő kegyelmednek zálogát küldötted el hozzánk. 
Megtartó Ur Jézus Krisztus! Kérünk, ihlesd meg érzel-
münket, akaratunkat, hogy méltóképen fogadhassunk, 
mint szabadítót a bün és halál hatalmától. Te légy 
nekünk a sötétségben világosságunk, a szomorúságban 
örömünk, lelki szegénységünkben gazdagságunk, az élet 
háborúságaiban békességünk és a halál harcán a mi dia-
dalunk. Tarts meg a hozzád való hűségben, hogy ha 
majd egykor ítéletre jösz, akkor is a Te választott híveid 
között találtassunk, kik téged az Atyával és a Szentlélek-
kel egyben örök boldogságban magasztalnak. Amen. 

Karácsony 2-ik napján. 

Mindenható Isten, jó és kegyelmes Atyánk! Hozzád 
emelkedik lelkünk és imádásodra nyílnak meg ajkaink, 
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ίο úgy szeretted e világot, hogy megváltóul neki egy-
szülött szent Fiadat adád. Gyermeki bizodalommal könyör-
günk, hogy Te magad indíts minket lelkeddel, Üdvözítőnk-
nek: az Ur Jézusnak keresésére és hü követésére. Add, 
hogy az ő evangélioma legyen a mi ösvényünknek szövét-
neke, gondolatainknak, szavainknak és tetteinknek meg-
szentelője, hogy ő általa erősödjünk a hitben, gyarapod-
junk az előtted való kedvességben. Teremts bennünk új 
szivet, hogy téged dicsőítsünk mennyei Atyánk egész éle-
tünkkel az áldásért, amelyben részeltetsz, a hitért, mely-
lyel nékünk üdvösséget ígérsz a mi Megtartónkban: az 
Úr Jézusban. Amen. 

Karácsony után való vasárnap. 

Irgalomnak atyja, jó Isten! Dicsőségedet hirdetik az 
egek, bölcsességednek és szeretetednek bizonyságait tárja 
elénk váltságunk története. Hála néked, hogy az idők tel-
jességében elküldéd megtartásunkra szent Fiadat. Kérünk, 
éleszd hitünk szövétnekét, hogy ezzel szivünkben buzgón 
keressük és megismerhessük Üdvözítőnket, ki leszállott a 
földre, hogy lelkünket felemelje az éghez. Add, hogy 
hiven kövessük őt, mint lelki fejedelmünket, ó legyen 
nekünk gyengeségünkben erősségünk, a kétségek homá-
lyában világosságunk, az igazság követésében vezérünk, 
a szenvedésekben vigasztalónk. A Te boldogító kegyelmed, 
mely ő benne megjelent: nyugodjék meg rajtunk és tanít-
son megőriznünk a hitet és jó lelkiismeretet mind a mi 
Urunk Jézus Krisztus napjáig. Amen! 

Az esztendő utolsó estéjén. 

Örökkévaló szent Isten! Te voltál nekünk hajlékunk 
minden időben. A Te esztendeid soha el nem fogynak; az 



vagy, aki voltál és lész mindörökké: mindeneknek alko-
tója és gondviselő Atyja. Mi, a mulandóság porszülöttei, 
hálát rebegünk előtted mindazon áldásért, melyet köze-
lebb ezen esztendőben is kiárasztál reánk. A Te jobb 
kezed oltalmazott minden testi, lelki veszedelmek ellen, 
irgalmad tartá nyitva előttünk a hitnek forrását, melyből 
vigasztalást meríthettünk, Szentlelked gyámolított köteles-
ségünk teljesítésében, a Te ajándékod a békesség szivünk-
ben s házunkban. Áldott légy jóságos mennyei Atyánk és 
kérünk tarts meg minket tavábbra is boldogító szerete-
tedben. Szentelj meg, hogy az új évre megújult szivet és 
lelket vihessünk át, hogy gyarapodjunk az igaz kegyes-
ségben és a Te néped maradjunk a mi Urunk Jézus 
Krisztus által mindörökké. Amen. 

Újév napján. 

Mindenható Isten, irgalmas mennyei Atyánk! Imádá-
sodra borulunk le ez új esztendő kezdetén és kegyelmed 
ajtaján zörgetünk, mert a mi szivünknek erős vára és a mi 
reménységünk Te vagy mindörökké. Gyermeki bizodalom-
mal könyörgünk: áldd meg ezen évet, hogy ennek napjai 
is hirdethessék rajtunk megújult gondviselésedet. Te kisérj 
bennünket Üdvözítő Jézus; gyámolíts, ha a megpróbál-
tatás napjai virradnak reánk, tartsd fenn hitünket a szen-
vedés keresztje alatt is. Te őrizd meg Istennek Szentlelke 
szivünkben a kegyességet, lelkünkben a békességet. Szen-
teld meg gondolatainkat, szavainkat s tetteinket, hogy bot-
lás nélkül járhassunk az igazság ösvényén és a mennyei 
Atyának hű és engedelmes gyermekei lehessünk ez élet-
ben és az örökkévalóságban. Amen. 



Újév után való vasárnap. 

Jó Istenünk, Atyánk! Áldott légy örökké, hogy szent 
Fiadban kinyilatkoztatád üdvözítő kegyelmedet és elromol-
hatlan alapra helyezted a mi hitünket. Ε hittel esede-
zünk, tarts meg minket oltalmadnak védő szárnya alatt. 
Atyai szent kezed óvja a veszedelmektől a szülőknek 
örömét és reményét, melyet gyermekeikben nyújtottál 
nekik. — Terjeszd tovább közöttünk az igazság és békes-
ség uralmát, vess gátot a gonoszság ostromának, mely 
híveidnek boldogsága ellen támad. — Maradjon meg mind-
nyájunkon a Te irgalmad, vezéreljen bennünket Szentlel-
ked, hogy szivünk, lelkünk téged dicsőíthessen, most és 
mindörökké. Amen. 

Vízkereszt napján. 

Világosságnak örök kútfeje, szent Isten! Hálát adunk 
néked, hogy az evangéliomnak világa által minket is el-
vezérlettél szent Fiadhoz: az Ur Jézushoz és általa ki-
árasztád reánk atyai szeretetednek áldott gazdagságát. 
Kérünk Uram, terjeszd tovább a Krisztusnak tudományát 
a földön és építsd általa országodat ott is, hol még a 
pogányság sötét éjszakája borong. Szentlelked hivja, 
gyűjtse, világosítsa a népeket, hogy megismerjenek téged 
igaz Atyának lenni és akit elbocsátottál, a Jézus Krisz-
tust. Tápláld bennünk az élő és munkás hitet, hogy 
örömmel kövessük Üdvözítőnket és neki szenteljük ked-
ves ajándékul szivünket, lelkünket. Dicsőítve légy álta-
lunk mennyei Atyánk szent Fiaddal és Szentlelkeddel 
egyetemben most és mindörökké. Amen. 



Vízkereszt után 1-ső vasárnap. 

Szent Isten, örökkévaló mennyei Felség! Alázattal 
könyörgünk, áraszd ki áldásodat a téged imádó hivek 
gyülekezetére. Erősítsd hozzád való hűségünket, hogy e 
világnak örömei és gondjai el ne vonjanak minket szol-
gálatodtól, hanem keressük mindenek előtt a Te országo-
dat és annak igazságát. Vezéreljen bennünket a Te jó 
lelked a mi Urunk Jézus nyomdokán, hogy téged dicsőí-
teni s azokban foglalatoskodni, amelyek a Te dolgaid, 
legyen fő gyönyörűségünk. — Áldd meg mostan is buz-
góságunkat, midőn összegyültünk szent házadban, hogy 
itt az áhítat óráin lelki épülést és vigasztalást találjunk. 
Hallgasd meg esdeklő fohászunkat s ajándékozd nekünk 
jóltevő kegyelmedet szent Fiad, a mi Urunk Jézusért. Amen. 

Vízkereszt után 2-ik vasárnap. 

Végtelen bölcsességü Isten, mennyei Atyánk! Te magad 
rendeléd a házasságot az emberi nemnek fenntartása, jóra 
nevelése és boldogítása végett. Áldjuk felettünk őrködő 
gondviselésedet s kérünk add, hogy a házasság legyen 
mindenütt hű és szerető sziveknek a Te szent nevedben 
kötött szövetségük. Üdvözítő Ur Jézus, jöjj, szenteld meg 
és áldd meg most is az alakuló családokat, hogy marad-
janak mindenkor a békesség hajlékai, a jó erkölcsöknek 
őrzői, a hit, remény és szeretetnek élő templomai. Nyújtsd 
ki segélyre kezedet, ott, hol a nyoruság ostromolja a 
házat, vigasztald a szomorkodókat, üdvözítsd a szent ne-
vedben elhalókat, hogy lelki örömmel áldjanak téged a 
hivek most és mindörökké. Amen. 
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Vízkereszt után 3-ik vasárnap. 

Megtartó Ur Jézus Krisztus, hitünk fejedelme! Te 
érettünk elhagytad dicsőséged királyi székét, megjelentél 
emberi alakban, hogy megtörjed amaz égből hozott drága 
ajándéknak: a hitnek erejével a bűnnek és nyomorúság-
nak hatalmát. Bizodalommal esedezünk: jöjj el mihozzánk 
is, mikor reánk nehezül a szenvedés terhe és zaklatott 
szivünk szabadulást keres. Gyújtsad új lángra csüggedő 
hitünket, hogy ennek világánál megtalálhassunk téged. 
Taníts szent példáddal alázatosságra, beketürésre, tárd 
fel lelkünk előtt evangéliomodban a vigasztalásnak szent 
forrását, amelyből új reményt s erőt meríthetünk a győ-
zelemre a nemes harcon. Végül szabadíts meg bennün-
ket minden gonosztól és vígy át a halál révén az örök 
üdvösségre. Amen. 

Vízkereszt után 4-ik vasárnap. 

Üdvözítő Ur Jézus, világ megváltója! Téged kérünk, 
ki hatalmaddal elnémítád a fergeteg zúgását s lecsende-
sítéd a háborgó tengert: nyújtsd ki felénk is védő keze-
det, midőn a nyomorúság habjai általmennek rajtunk 
és lelkünket a csüggedés tördeli. Hozz enyhülést aggódó 
szivünknek, segélj a szenvedések és kísértések harcain a 
hit által győzedelmeskednünk. Maradj velünk Uram mind 
halálig és ha majd eljutunk az élet tengeréről ama csendes 
révparthoz: a sirhoz, emeld fel lelkünket ledőlt porsátorá-
ból a mennyei Atyának hajlékaiba örök üdvösségre. Amen. 

Vízkereszt után 5-ik vasárnap. 

Irgalomnak kútfeje, szent Isten! Örök dicsőség neved-
nek, ki szent Fiad által üdvösséget igérsz az igaz hívek-
nek és nem fáradsz el a béketűrésben, hanem a bünösö-



— l i -

két is megtérésre inted és bocsánatra várod. Kérünk, 
erősíts minket a hűségben a kísértések között. Gyámo-
líts a hozzád vivő uton, hogy bármikor szólítson a halál 
bírói széked elé, hol Ítéletet tartasz jók és gonoszok fe-
lett: mi nyugodt lélekkel állhassunk meg ott, s bemehes-
sünk országodba a mi megtartónk: az Ur Jézus által. 
Amen. 

Vízkereszt után 6-ik vasárnap. 

Mindenható Isten, mennyei Felség! Imádásodra boru-
lunk és háladással magasztaljuk bölcsességedet, hogy szent 
Fiadat már földi életében is megdicsőítéd és ezáltal meg-
mutatád benne lelki fejedelmünket, ki nekünk szabadu-
lást hozott a bün, halál hatalmától. Kérünk, gyámolíts ben-
nünket lelked erejével, hogy Üdvözítőnknek hivei marad-
hassunk örömben, bánatban mindvégig. Az ő evangélioma 
legyen világító szövétnekünk; az ő érdeme üdvösségünk-
nek záloga. Dicsőítsük meg őt élő hittel, hogy ha majd 
itt napunk lealkonyul, minket is maga mellé vegyen és 
a nyomorúság völgyéből felemeljen a mennyekbe, hol őt 
szinről-szinre meglátandjuk és a választottak seregével 
dicsőítni fogjuk mindörökké. Amen. 

Hetvened vasárnap. 

Bölcs és jó Isten, mennyei Atyánk! Fogadd hálánkat 
gondviselésedért, hogy szent Fiad tudományában meg-
ismertetéd velünk emberi rendeltetésünket. Tudjuk Uram, 
hogy e földi élet munkamező és hogy ezen tanúsított 
hűségünkért jutalmul itt a megelégedést, a siron túl az 
üdvösséget nyerjük: könyörgünk azért adj józan értelmet 
és hívő szivet, hogy intő szódra figyelmezzünk és köte-
lességünket mindig szemünk előtt tartsuk. Őrizz meg irigy-
ségtől, zugolódástól, segélj, hogy béketűréssel hordozhas-
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suk a napoknak terhét és neved imádásával szentelhessük 
meg úgy az öröm, mint a bánat óráit. Hogy ha pedig 
eljön életünk estéje és a munka mezejéről számadásra 
hivsz el : találjunk nálad irgalmat szent Fiad: az Ur Jézus 
által. Amen. 

Hatvanad vasárnap. 

Gondviselő Isten, szerető Atyánk a Krisztusban! Di-
csőítve legyen örökké nagy neved ama drága kincsért, 
melyet szent igéidben nyújtottál minekünk. Alázattal ké-
rünk, áldd meg hirdetését és terjeszd általa országodat a 
föld minden határain. Félelmed lakozzék szivünkben és 
tegye ezt a szent Fiad által elhintett magnak: az evan-
géliomnak jó termő földévé, úgy, hogy életünk igazságban 
s felebaráti szeretetben mutathassa annak áldott gyümöl-
cseit. Ne engedd, hogy meghidegüljünk szent beszéded 
iránt és hitünk virágát elfojtsák, mint tövisek, a rossz-
indulatok. Sőt add, hpgy néked legyen szentelve minden 
gondolatunk, cselekedetünk és megnyugodjék rajtunk ál-
dásod, most és mindörökké. Amen. 

Ötvened vasárnap. 

Buzgó szívvel magasztalunk Üdvözítő Jézus, ki a hoz-
zánk való szeretetből eltűrted a világ hálátlanságát és 
kész voltál halálra menni, mint engesztelő áldozat, a mi 
bűneinkért, Óh vond magadhoz evangéliomod ereje által 
lelkünket; indítson szenvedésed emléke irántad igaz szere-
tetre és az igazság mellett állhatatosságra akkor is, ha a 
nyomorúság keresztje nehezülne reánk. — Add óh meny-
nyei Atyánk, hogy a Krisztus legyen a mi életünk, így 
ha jön a halál, e boldogító hittel fogadjuk: új életre tá-
madunk a sírból és a dicsőültek seregében áldjuk az Atya, 
Fiu, Szentlélek egy Istent mindörökké. Amen. 
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Böjt 1-ső vasárnapja. 

Megváltó Ur Jézus, áldott Üdvözítőnk! Hálát adunk 
néked végtelen szeretetedért, melyről értünk hozott áldo-
zatoddal tettél bizonyságot s melylyel a megtérőnek ke-
gyelmet szereztél az igaz Bíró széke előtt. Kérünk, tedd 
hathatóssá bennünk szenvedésed emlékezetét s indíts általa 
mindnyájunkat igaz törödelemre. Add, hogy ebből merít-
hessünk a jóra erőt a kereszthordozásban, megnyugovást 
ά menyei Atya akaratján. Ha megkísért a sátán, szent 
példád tanítson győzni felette és mint jó angyalok, a hit 
és a tiszta lelkiismeret kisérjenek el végső célunkhoz, hol 
a híveket a menyország fogadja örök üdvösségre. Amen! 

Böjt 2-ik vasárnapja. 

Áldott légy könyörülő szent Isten, ki megváltóul el-
küldéd a mi Urunk Jézust, hogy áldozatával megszaba-
dítson a bűnnek átkától: a kárhozattól, minket. Leboru-
lunk előtted és könyörgünk, vésd szivünkbe az ő szenve-
désének emlékezetét, hogy így tanuljuk megutálni a bünt, 
mely az ő halálát okozta és szeretni az igazságot, mely-
ről ő kész volt a kereszt fájdalmaival is bizonyságot tenni. 
Add, hogy az ő szent érdemében megnyugovást találjunk 
az utolsó órán is és mint az ő választott hivei eljuthas-
sunk egykor a te örökkévaló mennyei hajlékodba. Amen. 

Böjt 3-ik vasárnapja. 

Sebhedt sziveknek orvosa, Megtartó Ur Jézus! Hála-
adással dicsőítjük nevedet, hogy magadra vetted a mi 
bűneinknek büntetését és szent érdemeddel megnyitottad 
előttünk az üdvözülés útját. Lelked gyámolítson, hogy 
szent igéid megtartása és példád követése legyen igaz 
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dicsőségünk. Tőled tanuljunk alázatosságot, nálad keres-
sünk erőt, mikor e világ és saját gyarlóságunk kisért. 
Reád tekintsünk, mint hű vezérünkre és tőled el ne sza-
kíthasson semmi hatalom. Te légy vigasztalónk a halál 
óráján s üdvözítőnk az örökkévalóságban. Amen. 

Böjt 4-ik vasárnapja. 

Mindeneknek Ura, kegyelmes Isten! Te szent Fiad-
ban szabadítót adtál e világnak, hogy az ő élete és halála 
felrázza az emberiséget a bűnnek álmából és evangélioma 
visszatérítse a lelki nyomorúság pusztájáról hozzád. Meg-
alázzuk magunkat végtelen irgalmad előtt és kérünk, 
erősíts bennünket a hitben, hogy ez által reánk nézve 
is üdvösség forrása lehessen a mi Urunk Jézus szent 
tudománya és önfeláldozása. Tanítsa a hála szivünket, 
lelkünket dicsőítésedre, hogy így mint a Te hű gyerme-
keid egykor túl a mulandóság határán új életet s üdvös-
séget nyerhessünk a Te örökkévaló országodban. Amen! 

Böjt 5-ik vasárnapja. 

Örökké áldandó Isten, irgalomnak Atyja! Hála néked, 
hogy szent Fiadat közbenjáróul elküldéd és általa min-
ket atyai szeretetedről bizonyosokká tettél. Ö benne van 
a mi megigazulásunk záloga, az ő evangélioma mutatja 
előttünk az ég felé az utat. Ő vigasztal, erősít a kísérté-
sek között és szószólónk leszen az Ítélet óráján. Add azért 
mennyei Atyánk, hogy hiven kövessük lelki vezérünket: 
a Krisztust; tőle tanuljuk meg a szeretet nagy paran-
csának betöltését, az igazság megőrzését szavainkban, 
tetteinkben mind halálig. így jól végezzük földi pályán-
kat és egykor részesei leszünk a Te szent Fiad: az Ur 
Jézus által szerzett örök üdvösségnek. Amen. 
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Virágvasárnapja. 

Üdvözítő Jézus, világ megváltója! Tiszteletedre bo-
rulunk le e szent helyen és áldunk végtelen jóságodért, 
hogy eljöttél szabadításunkra és az örök üdvösség remé-
nyével szenteléd meg földi pályafutásunkat. Óh tedd ma-
gadévá szivünket és készíts minket kiváltképen való né-
peddé, mely jó cselekedetre igyekszik. Evangéliomod vilá-
gosítsa meg ösvényünket, hogy hiven követhessünk téged 
örömben, bánatban és a hit, remény, szeretet legyen ama 
hervadatlan koszorú, melylyel néked: lelki fejedelmünknek 
áldozunk. Légy vezérünk ez életben és ha meghalunk, 
vígy át ama dicsőbb hazába: az örökkévalóságba. Amen. 

Nagypéntek. 

Mindenható Isten, könyörülő mennyei Atyánk! Magun-
kat megalázva imádjuk nevedet, hogy elfogadtad az en-
gesztelő áldozatot, melyet a mi lelki fejedelmünk: a 
Krisztus hozott érettünk. Ő magára vette a mi bűneinknek 
büntetését, hogy nekünk birói széked előtt irgalmat sze-
rezzen, hogy minket megmentsen a halál félelmétől és a 
kárhozattól. Kérünk Uram, indíts megértésre Jézus szen-
vedésének szent emlékezete által. Add, hogy megismerjük 
üdvözítő érdemeit és neki szenteljük szivünket hálaáldo-
zatul, hogy egészen az ő tulajdonai legyünk, az ő orszá-
gában ő alatta éljünk igazságban és örök boldogságban 
Amen. 

Húsvét 1-ső napja. 

Igaz Isten, menynek, földnek Ura! Magasztalásodra 
gyültünk közös buzgósággal templomodba e napon, mely 
a mi Megváltónknak: a Krisztusnak diadalát hirdeti 
halálon, poklon. Áldott légy mennyei Atyánk, hogy a Te 
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szentedet nem hagytad a koporsóban, hanem feltámasz-
tád és ezáltal az örök élet reményét mi bennünk is 
megerősítetted. Add, hogy az igaz hit egyesítsen min-
ket a halált győző vitézzel: az Ur Jézussal, ő legyen 
erősítőnk az igazságban, bátorítónk az utolsó harcon. 
Dicsőítsük meg őt hűségünkkel, ki értünk meghalt és 
feltámadott, hogy ő is megdicsőítsen minket a Te orszá-
godban örök üdvösséggel. Amen. 

Húsvét 2-ik napja. 

Jóságos Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk néked, 
hogy szent Fiadat: a mi Urunk Jézust feltámasztása által 
dicsőséggel koronáztad meg és így az igazságot s romol-
hatatlanságot világosságra hoztad. Add, hogy a mi szi-
vünkben is feltámadjon a Krisztus és neveljen oly életre, 
amely Te előtted kedves. Légy kísérőnk földi vándorlá-
sunk utján Üdvözítő Jézus! Vigasztalj meg, ha kesergünk, 
őrizz meg a kísértések között a bukástól, tarts meg a 
hitben és jó lelkiismeretben mind végig. Maradj velünk 
akkor is, ha reánk borul a halál éjszakája és vígy át rajt 
új életre a Te országodba, hol a választottak dicsőülten 
magasztalnak téged az Atyával és a Szentlélekkel együtt 
mindörökké. Amen. 

Húsvét után 1-ső vasárnap. 

Áldott legyen nagy neved Mindenható Isten, hogy 
szent Fiadnak életre keltésével a halálból a mi váltsá-
gunk munkáját tökéletessé tetted. Ihless meg kérünk a 
buzgóság lelkével, hogy teljes legyen örömünk hitünk 
fejedelmének megdicsőítésén. Jöjj el mihozzánk is üdvö-
zítő Jézus; tartsd meg keblünkben az élet háborúságai 
között is a békességet. Leheld reánk lelkedet, hogy ennek 
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vezérlete alatt megmaradhassunk az istenfélelemben és a 
szeretetben. Hogyha pedig eljön utolsó óránk: bocsáss el 
akkor a halálnak utján boldog reménységgel az üdvözül-
tek hónába, hol a mi örömünk tebenned tökéletes és 
örökkévaló leend. Amen. 

Húsvét után 2-ik vasárnap. 

Dicséret és dicsőség néked szent Isten, hogy végetlen 
szeretetedet egyszülött Fiadban, a mi Urunk Jézusban ki-
nyilatkoztatád. Taníts kérünk Szentlelked által igaz hű-
ségre a mi főpásztorunkhoz, ki életét adta váltságul éret-
tünk. El ne szakasszon tőle e földnek se öröme, se bá-
nata; maradjunk ő vele, mert csak ő általa nyerhetünk 
bűnbocsánatot és juthatunk el a Te országodba. Légy 
őrizőnk, gyámolítónk Megváltó Krisztus, míg bevégezzük 
földi vándorlásunkat, akkor pedig vígy át az üdvösség 
kies mezejére, hol téged dicsőült alakban láthatunk és 
veled egyesülünk mindörökre. Amen. 

Húsvét után 3-ik vasárnap. 

Nagy Isten, bölcs és irgalmas Atyánk! Gyarlóságunk 
érzetében magunkat megalázva imádunk téged, kinek 
szeretete mindenekre kiterjed az égen és a földön. — Ké-
rünk, teremts bennünk űj szivet szent Fiad tudománya 
által és add, hogy felismerjük bölcs céljaidat e mulandó 
élet minden változásaiban. Emeld fel magadhoz lelkünket 
a hit erejével, mikor a fájdalom lever és engedd azon 
bizalommal fogadnunk a keserű pohárt, hogy híveidnek 
siralmuk egykor örömre fordul. Te benned bizunk jó 
Atyánk; hallgasd meg buzgó fohászunkat és áraszd ki 
reánk kegyelmedet szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. 
Amen. 

Qyurátz Ftrenc: Kézi Agenda, III. 2 
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Húsvét után 4-ik vasárnap. 

Áldott legyen szent neved jó Isten, ki nekünk a mi 
Urunk Jézusban Üdvözítőt adál és őt a váltság munká-
jának bevégzése után megkoronáztad örök dicsőséggel. 
Bizalommal tekintnük fel az egekre, mert onnét a Meg-
tartó Krisztus segedelmét várjuk és ott, ha majd földi 
életünk ösvénye megszakad, a mi lelkünk is új, boldog 
hazát talál. Kérünk irgalmas Atyánk, gyámolíts erőtlen-
ségünkben, hogy ingadozás nélkül követhessük hű vezé-
rünket: Jézust és általa bemehessünk országodba, hol az 
új, megdicsőült élet napja zavartalan világol mindörökké. 
Amen. 

Húsvét után 5-ik vasárnap. 

Minden áldásnak kútfeje, szent Isten! Tőled jött az 
idők teljességében Megváltónk: az Ur Jézus, ki megismer-
tette velünk atyai jóságodat, megtanított hozzád imád-
kozni és azon ígérettel biztat, hogy amit az ő nevében 
kérünk, Te azt megadod nékünk. Gyermeki hálával ma-
gasztalunk szeretetedért és kérünk mennyei Atyánk, tedd 
Szentlelked templomává szivünket, éleszd benne a hitet, 
hogy imádságunk kedves áldozat legyen előtted, midőn 
nálad a jóra erőt, bánatunkban vigasztalást, vétkeinkért 
bocsánatot keresünk. Gondviselő kezed vezéreljen életünk 
ösvényén s ha megválunk e porhazától: bocsáss be a Te 
országodba szent Fiad: az Ur Jézusért. Amen. 

Áldozó csütörtök. 

Áldott legyen szent neved Ur Jézus, világ Megvál-
tója. Te az Atyától jöttél szabadításunkra; lefizetted szen-
vedéseddel váltságunknak díját és miután legyőzted lel-
künk ellenségét: az örök halált, visszatértél ismét a mennyei 
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Atya dicsőségébe, hova elvárod igaz híveidet is, mikor 
bucsut vesznek a mulandóságtól. Óh maradjon velünk a 
Te lelked, Megtartó Krisztus! Ez vezessen és erősítsen 
minket, hogy a szenvedések le ne verjenek, a bün el ne 
tántorítson azon útról, melyen egykor mi is orságodba 
jutunk, hol megtaláljuk a hűség jutalmául az örök üdvös-
séget. Amen. 

Áldozó csütörtök után való vasárnap. 

Hozzád térünk és buzgó áhítattal magasztalunk óh 
Mindenható Isten, ki a benned bízóknak legfőbb oltalmuk 
és szerető Atyjuk vagy. Te saját képedre alkottál; a kár-
hozattól szent Fiad által megváltottál bennünket és az 
ő evangéliomában mennyei polgárságunk zálogát adtad 
minékünk. Ne engedd Uram, hogy jóságodról megfeled-
kezve hűtlenül elszakadjunk tőled; sőt gyámolíts, hogy 
a kísértések között győztesen megállhassunk és hitünkről 
igaz élettel tegyünk tanúságot. Vigy előbbre minden nap-
pal a megtérésben, hogy ösvényünk a Te országodhoz is 
mindig közelebb vezessen szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
által. Amen! 

Pünkösd 1-ső napja. 

Dicsőség néked magasságos Isten, ki az evangéliom 
első hirdetőire kiárasztád Szentlelkednek ajándékát és 
ezáltal megalapítád a Krisztus anyaszentegyházát. Szen-
telj meg, kérünk mennyei Atyánk minket is, híveid sere-
gét. Növeld értelmünk világát, hogy mindig jobban meg-
ismerjünk téged, emeld hitünket, hogy a mi Urunk Jézus 
nyomdokán .lélekben és igazságban imádjuk nevedet. 
Küldd el gyámolításunkra Szentlelkedet, hogy ez legyen 
vezérünk; erősítsen a kísértések óráin, bátorítson, ha csüg-
gedünk és tegyen bennünket a menyország választott 

2* 
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polgáraivá, kiknek kegyelmet és üdvösséget igérsz szent 
Fiad: a Megváltó Ur Jézus által. Amen! 

Pünkösd 2-ik napja. 

Háladással áldozunk előtted jó Isten, hogy lelked 
erejével a mi Urunk Jézus evangéliumát győzelemre se-
gítéd és általa tovább terjeszted a világosságot és az 
üdvözítő hitet. Kérünk, töltsd ki mi reánk is a Szentlélek 
ajándékát, hogy mi is megértve intő szódat, buzgón mun-
kálkodhassunk a Te országodnak építésén és így a Krisz-
tus láthatatlan anyaszentegyházának méltó tagjai lehes-
sünk. Légy erősségünk gyöngeségünkben, adj győzelmet 
e világ kísértései és saját testünk gyarlósága felett, hogy 
szolgálatodban folytathassuk és végezhessük földi életün-
ket. Hallgasd meg mennyei Atyánk szivünk esdeklését 
szent F iad: az Ur Jézusért. Amen. 

Szentháromság vasárnapja. 

Örökkévaló Isten: Atya, Fiu, Szentlélek, teljes Szent-
háromság! Alázattal valljuk be, hogy gyarló szemeink 
előtt hozzájárulhatlan világosságban lakozol. Te magad 
vagy a tökéletesség, melyet emberi véges elménkkel tel-
jesen fel nem foghatunk. De hitünk világánál megisme-
rünk Uram Téged munkáidban. Tebenned imádjuk a világ 
Teremtőjét, lelkünk Megváltóját és életünk Megszentelő-
jét. Tőled száll alá miden jó adomány; kérünk, fogadj 
minket, gyarló gyermekeidet, irgalmadba, adj erőt szent 
akaratod teljesítésére, vezess mindhalálig ösvényeden és 
túl a sir homályán mutass helyet országodban, hol szinről-
szinre meglátandunk és dicsőítünk mindörökké. Amen! 
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Szentháromság után 1-ső vasárnap. 

Hálaadó szívvel dicsőítjük nevedet Mindenható Isten, 
ki nem szűnsz meg atyai szeretettel gondoskodni rólunk. 
Kezeidből vettük az életet, a Te adományod erőnk, egész-
ségünk és minden jó nap, amely reánk virrad. Add né-
künk Uram vezérül Szentlelkedet, hogy bűneinkből meg-
térjünk és akaratod teljesítésében keressük boldogságun-
kat. Ne engedd, hogy elmerüljünk a földiekben és így 
elveszítsük az eget. Téged imádjunk, Téged szeressünk 
mindenek felett, néked szolgáljunk, hogy ekép, ha majd 
mulandó pályánk véghatárán testünk sirba száll; lelkün-
ket angyalaid emeljék a mennyekbe örök üdvösségre, 
szent Fiadnak: a mi Urunk Jézusnak érdemeiért. Amen! 

Szentháromság után 2-ik vasárnap. 

Áldott légy mindeneknek Ura, mennyei Atyánk, ki 
elküldötted szent Fiadat és és általa megigazulásra és 
üdvösségre hivsz bennünket. Kérünk, Te magad igazgasd 
szivünket, hogy amaz ó Ádámtól: a bűntől mind jobban 
megszabadulhassunk és hivó szódat gyermeki engedelmes-
séggel kövessünk jó és balsorsunkban. Segélj, hogy neved 
imádásával, szent parancsod hű megtartásával végezhes-
sük életünket és ha eljön értünk követed: a halál, vigye 
lelkünket a Te országodba, szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Amen. 

Szentháromság után 3-ik vasárnap. 

Mindenek felett uralkodó Isten, gondviselő Atyánk! 
Szivünk, ajkunk Téged dicsőít, s végtelen jóságodat hir-
deti, melylyel számunkra váltságot szerzettél és a megtérő-
ket újra atyai kegyelmedbe fogadod szent Fiad: az Ur 
Jézus által. Kérünk: vezess, oktass minket lelkeddel, 
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hogy a hitnek áldott mezéjéről le ne tévelyedjünk, hanem 
állhatatosan megmaradjunk a mi főpásztorunk: a Krisztus 
mellett. Segélj, hogy e drága kincseket: a lelki békes-
séget és a benned való bizodalmat megtarthassuk mind 
a mi boldog végünkig. így ha majd elszólíttatunk innét a 
Te országodba: teljes lesz a mi örömünk és tökéletesb 
életben dicsőíthetünk téged mindörökkön örökké. Amen ! 

Szentháromság után 4-ik vasárnap. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Magunkat megalázva 
esedezünk hozzád: készítsd el szivünket, hogy örömmel 
fogadhassuk be vigasztaló és megszentelő igédet. Add, 
hogy a mi lelki fejedelmünknek: a Krisztusnak paran-
csolatja és példája tanítsanak minket könyörületre a szen-
vedők, szelídségre hozzánktartozóink és megbocsátásra 
az ellenünk vétkezők iránt. Erősíts, hogy legyőzhessük a 
rosszra kisértő indulatokat s hivek maradhassunk hozzád 
és az igazsághoz mind halálig, hogy egykor, mint ama 
dicsőbb világnak: a menyországnak polgárai áldhassunk 
Téged mindörökké. Amen! 

Szentháromság után 5-ik vasárnap. 

Kegyelemnek, áldásnak örök forrása, jó Isten! Áhíta-
tos szívvel szentelünk ünnepet dicsőítésedre, ki atyaiképen 
gondoskodol rólunk és az örök élet igéivel táplálod lel-
künket. Kérünk áldd meg buzgóságunkat és tégy erősekké 
a mi Urunk Jézusnak követésében, hogy az ő nyomdo-
kán jólvégezhessük mi is legfőbb tisztünket: szent ne-
vednek szívvel és élettel megdicsőítését. Legyen velünk 
és védjen jobb kezed minden testi, lelki veszedelmek ellen, 
mig itt élünk és ha meghalunk, nyisd meg lelkünk előtt 
országod ajtaját szent Fiad: az Ur Jézus érdeméért. Amen! 
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Szentháromság után 13-ik vasárnap. 

Szentséges Isten, mindeneknek Ura! Te igaz vagy 
minden tetteidben, nem lakik Tenálad a gonosz. Megáldod 
és üdvösségre várod az igazat, de nyomorúság és szoron-
gató veszedelem lesz sora ítéletedből minden gonoszt cse-
lekvő embernek. Óh, világosítsd elménket, szenteld meg 
akaratunkat, hogy hiven betölthessük törvényedet mind 
halálig. Add, hogy a Te félelmed, mely megzőriz a bűntől, 
lakozzék szivünkben, a szeretet, mely mindeneknek jót 
akar, legyen utmutatónk. Áldj meg földi életünkben, 
dicsőíts meg országodban, szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Amen. 

Szentháromság után 7-ik vasárnap. 

Kegyelemben gazdag Isten, mennyei Atyánk! Hozzád 
emelkedik hálafohászunk, ki alkalmas időben megnyitod 
kezeidet és betöltöd jóvoltoddal a földnek minden lako-
sait. Te vagy szivünknek bizodalma, Te benned örvendez 
a mi lelkünk, óh áldott Istenünk. Kérünk Uram, ne tekintsd 
érdemetlen voltunkat, hanem légy irgalmas és tarts meg 
továbbra is atyai szeretetedben. Vonj el lelked által a 
bűnnek szolgálatától, add, hogy néked éljünk, a Te 
országodat keressük és neved imádásával szenteljük meg 
az életet és mindazon javait, melyeket boldogításunkra 
nyújtasz. Fogadd kedvesen lelki áldozatunkat szent Fiad: 
az Ur Jézus nevében. Amen. 

Szentháromság után 8-ik vasárnap. 

Örök dicsőségben lakozó Isten, kiben nincsen válto-
zás, sem a változásnak árnyéka. Áldjuk nevedet, hogy 
szent Fiad által bizonyosokká tettél minket bűneink 
bocsánatáról és evangéliomában megmutattad az üdvös-
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ségnek útját. Szentelj meg kérünk, hogy rólad soha el ne 
feledkezzünk, hanem akaratod szemünk előtt legyen és 
megtartson a hozzád való hűségben halálig. Add, hogy 
életünk, mint egy jó fa teremje az igazságnak, szeretet-
nek, hűségnek gyümölcseit és így méltóknak találtassunk 
üdvözítő kegyelmedre szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Amen! 

Szentháromság után 9-ik vasárnap. 

Hála neked jó Istenünk, Atyánk, ki e szent napra 
békében felvirrasztál és béhozál templomodba, hogy itt 
az örök élet igéivel tápláljad lelkünket. Alázattal esede-
zünk, jöjj elénk kegyelmeddel, midőn hozzád közeledünk. 
Minket gyarlóságunk terhe nyom: atyai kezed legyen 
gyámolunk; mi magunkra hagyatva könnyen tévedünk: 
Szentlelked erősítsen a kísértések között. Tartsd ébren 
lelkiismeretünket, hogy ne a rossz indulatnak, hanem az 
igazságnak szavára hallgassunk és hű sáfárok legyünk 
mindazokban, miket reánk biztál. Ha néked szolgálunk, 
bármikor {int a halál: nyugodtan mehetünk itélőszéked-
hez, mert ott a híveket üdvösségre fogadod szent Fiad: 
az Ur Jézus által. Amen! 

Szentháromság után 10-ik vasárnap. 

Mindenható Isten, élet, halál Ura! Alázattal közele-
dünk hozzád, mert gyarlóságunkról is vallást kell tennünk 
előtted. Irgalmas Atyánk vagy, késedelmes a haragra, de 
igaz biró is, ki ítéletet tartasz minden lélek felett. Kérünk, 
ébreszd fel bennünk lelked által a törödelmet, hogy el-
hagyjuk bűneinket, megtérjünk és így megoltalmaztassunk 
a veszedelemtől a Te busulásod napján. Félelmed tanítson 
harcolni a kisértő ellen, óvakodni a bűntől, mert ez bün-
tetlen nem marad és rettenetes dolog az élő Istennek 
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kezébe esni. Kegyelmed őrködjék felettünk mindvégig és 
ha majd pályafutásunkat itt bevégeztük: add meg nékünk 
a mi Urunk Jézusért az örökélet koronáját. Amen. 

Szentháromság után 11-ik vasárnap. 

Mindenható Isten, ki előtt a setétsg is világosság, 
ki szivünkben olvasol: kérünk, tarts meg minket a Te 
félelmedben és az alázatosságban. Őrizz a lelki kevélység-
től, mely törvényed megvetésére és embertársaink iránt 
szeretetlenségre késztet. Adjad, hogy szent Fiad áldozata, 
ki a bűnösökért halt meg és a megtérőnek bocsánatot 
szerez: indítson töredelemre és tanítson megbecsülni 
hosszutürésedet. Segélj, hogy mint engedelmes gyermekeid 
végezhessük utunkat itt a bujdosás mezéjén és kegyel-
medből megigazulva, választott hiveid között dicsőíthes-
sünk Téged országodban mindörökké. Amen! 

Szentháromság után 12-ik vasárnap. 

Lelki-testi áldásoknak osztogatója, jó Isten! Hálát 
adunk gondviselésedért, melylyel mindeddig életünk ös-
vényén kisértél, bajainkban segedelmet nyújtottál és sze-
reteted bizonyságaival örvendeztetted szivünket. Lelked 
gyámolítson, hogy az alázatosság utján megigazulásra 
juthassunk és mint megtérő gyermekeiden, nyugodjék 
meg rajtunk atyai kegyelmed. Nyisd meg a hit által lelki 
szemeinket, hogy bölcsességed és jóakaratod jeleit fel-
ismerjük a keserűségben is. Nyisd meg ajkainkat szent 
neved magasztalására, keblünket igéid befogadására. Add, 
hogy dicsőítésedre szenteljük tehetségeinket, egész éle-
tünket szent Fiadnak: a mi Urunk Jézusnak hű követése 
által. Amen! 
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Szentháromság után 13-ik vasárnap. 

Örökké áldandó Isten, örök szeretet! Te vagy Terem-
tőnk, Megtartónk, szivünknek minden öröme, reménye a 
Te atyai jóvoltodnak bizonysága. Kérünk, segélj szent lel-
ked által, hogy gyarlóságunkon mindinkább erőt vehes-
sünk és megigazulván a mi Urunk Jézus érdeméből, a 
szeretetben tisztán megőrizhessük reánk lehelt képedet. 
Emlékeztess azon igazságra, hogy mint a Te gyermekeid, 
egymásközt testvérek vagyunk, azért szelídség, jóakarat 
vezéreljenek tetteinkben embertársaink iránt, hogy így 
méltókká lehessünk üdvözítő kegyelmedre itt és az örök-
életben. Amen. 

Szentháromság után 14-ik vasárnap. 

Leborulunk szined előtt Mindenható Isten, kitől alá-
száll minden jó adomány, kinek kezében van életünk, 
halálunk. Alázattal kérünk, ne ítélj minket érdemünk 
szerint, mert be kell vallanunk, hogy amaz eredendő bün : 
a gyarlóság sokszor erőt veszen rajtunk. Ne vond meg 
tőlünk irgalmadat, támogass lelkeddel, hogy legyőzhessük 
rosszra késztő indulatainkat és a mi Urunk Jézusban új 
életet éljünk, amely Te előtted kedves. Kisebbek vagyunk 
minden jótéteményeidnél, azért el nem feledkezünk a 
hálaáldozatról. Téged imádunk, neked szolgálunk, mert 
Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. 

Szentháromság után 15-ik vasárnap. 

Kegyelmes Isten, szerető mennyei Atyánk! Háladó 
szívvel hirdetjük, hogy Te vagy az áldásnak kútfeje. 
Atyai szemeid virrasztanak felettünk: meghallgatod kéré-
sünket és érdemünk felett megadod azt, ami testi-lelki 
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boldogításunkra szolgál. Áldott legyen neved, irgalomnak 
Atyja, dicsőítésed hangzik a mi ajkainkon és jóságod 
magasztalásában örvendez a mi lelkünk. Kérünk, tarts 
meg ezután is gondviselésed szárnyai alatt és szenteld 
meg indulatainkat, hogy hálaadással fogadhassuk jóltevő 
kezednek minden ajándékát. Gyámolítsd hitünket, őrizz 
meg a bűnbeeséstől, add, hogy néked szolgáljunk ez 
életben, országod polgárai lehessünk túl a halálon szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus által. Amen. 

Szentháromság után 16-ik vasárnap. 

Végtelen hatalmú Isten, mindeneknek Ura! Te gyuj-
tád meg életünk szövétnekét, akaratodra hull vissza tes-
tünk oda, honnan vétetett: a porba. — Hála néked hosszu-
türésedért, mely időt enged a megtérésre és üdvösségünk 
keresésére a Krisztus által. Kérünk mennyei Atyánk, indíts 
magunkba szállásra a mulandóság jelei által, hogy meg 
tagadván a bűnnek szolgálatát, hozzád térjünk a töröde-
lem utján és jókor gondoskodjunk az örökkévalókról. Lel-
ked vezéreljen, hogy bármikor vesse ágyunkat koporsóba 
a halál: tiszta szívvel bucsuzhassunk a földtől, s lelkünk 
új hazát találjon a menyországban. Amen! 

Szentháromság után 17-ik vasárnap. 

Dicsőítve legyen szent neved Üdvözítő Jézus, ki el-
jöttél e világra, hogy sebeinket orvosold, terhünket köny-
nyebbítsd és a megtérés utján a mennyei Atyához vezess 
örök üdvösségre. Kérünk, add mi nékünk a Te lelkedet, 
az igazságnak és szeretetnek lelkét, hogy téged követni, 
hitünkről a szeretet tetteivel bizonyságot tenni legyen min-
denkor örömünk. Gyámolíts, hogy uralkodhassunk gyarló-
ságunk felett, légy szószólónk, midőn bocsánatért esdek-
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Ilink a seregek Urához. Tartsd fenn bennünk azon boldog 
reménységet, hogy ha itt híveid maradunk, túl a siron 
veled egyesülünk új, örök életben. Amen! 

Szentháromság után 18-ik vasárnap. 

Örökkévaló mennyei Felség, szent Isten! Te vezérled 
gondviselő kézzel sorsunkat a földön, Te készítettél szá-
munkra túl a halálon romolhatatlan hajlékot. Dicsőség 
szent nevednek, reánk kiárasztott kegyelmedért. Érezzük 
Uram gyarlóságunkat, bevalljuk, hogy ha van is bennünk 
akarat a jóra: önmagunktól azt véghez nem vihetjük. 
Téged kérünk azért: szentelj meg, hogy a bün szennyé-
től mind jobban megtisztuljunk és mindenek felett Téged 
szerető, hű gyermekeid lehessünk. Taníts akaratod telje-
sítésére, hogy életünk a felebaráti szeretetnek is hű be-
töltését mutassa és így méltó legyen üdvözítő kegyelmedre 
a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Szentháromság után 19-ik vasárnap. 

Üdvözítő Jézus, világ Megváltója! Áldott légy, ki 
eljöttél, hogy megtartanád, a mi elveszendő vala: meg-
orvosoltad a tört sziveket, felemelted az elesetteket és a ke-
gyelem hirdetésével megnyugtattad a megtérő bűnösöket. 
Kérünk, jöjj el mi hozzánk is szent segedelmeddel. Erősíts 
a keresztviselésben, óvj meg a kétségbeeséstől és őrizd 
meg töredelmes lelkünkben az Istennel való békességet. 
Add, hogy az élő hitnek jó tettei ékesítsék életünket és 
választott híveiddel egykor üdvözítő kegyelmed fogadjon 
a Te örökkévaló szent országodban. Amen! 



- 29 — 

Szentháromság után 13-ik vasárnap. 

Szent és igaz Isten, Tied a hatalom, Tied a dicsőség. 
Hálaáldozatra jöttünk szined elé, ki nekünk teremtőnk, 
gondviselőnk vagy és szent Fiad evangélioma által örök 
üdvösséget igérsz. Kérünk, újítsd meg bennünk az erős 
lelket, szenteld meg érzelmeinket, hogy megértsük intő 
szódat és keressük mindenek előtt a Te országodat. Táp-
láld szivünkben a buzgóság tüzét, hogy nevednek imá-
dása, szent parancsod megtartása legyen életünk fő gondja. 
Maradj velünk, hű vezérül Jézus, taníts győzni lelkünk 
ellensége: a bün felett és ha eljutunk a halál árnyéká-
nak völgyébe: vidd lelkünket a Te mennyei szent orszá-
godba. Amen! 

Szentháromság után 21-ik vasárnap. 

Üdvözítő Jézus, lelkünk Megváltója! Szivünk örömé-
vel és hálaadásával magasztalunk Téged, ki alászállottál 
a földre, hogy előttünk megnyisd a mennybe vezető 
utat; megvívtad a halál harcát, hogy nekünk új életet 
szerezz. Hozzád térünk segedelemért minden bajainkban. 
Erősítsd hitünket, légy paizsunk a kísértés óráin, bátoríts, 
ha csüggedünk a megpróbáltatás idején, vigasztalj, ha 
fájdalom szaggatja keblünket súlyos veszteségek felett. 
Maradj velünk, hogy általad megigazulva és diadalmas-
kodva ama nemes harcon, megláthassuk a hűség meg-
dicsőülését a Te örökkévaló országodban. Amen. 

Szentháromság után 22-ik vasárnap. 

Bölcs és igaz Isten, mennyei Atyánk! Gyöngesé-
günk érzetében lelki alázattal járulunk szined elé és esde-
kelve kérünk: légy irgalmas bíránk, midőn számot adunk 
előtted sáfárkodásunkról. Erősítsd hitünket, mely törvé-
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nyedre emlékeztet és tanít, hogy téged féljünk és paran-
csolataidat megtarsuk, mert ez a mi fő tisztünk. Add, 
hogy legyen vezérünk tetteinkben, egész életünkben az 
igaz szeretet, mely nem cselekszik éktelenül, nem gondol 
gonoszt. Szentséges jelenléted érzete indítson arra, hogy 
amint mi is bocsánatért könyörgünk hozzád: tudjunk 
mi is megbocsátani azoknak, akik ellenünk vétettek. 
Szentlelked gyámolítson, hogy megmaradjunk a mi Urunk 
Jézus nyomdokán örömben, bánatban s megtarthassuk a 
jó lelkiismeretet és a veled való békességet mind a mi 
boldog végünkig. Amen. 

Szentháromság után 23-ik vasárnap. 

Szerető mennyei Atyánk, gondviselő Isten! Áldott le-
gyen örök bölcsességed, mely az emberi társadalmat fenn-
tartja, ezáltal alkalmat nyújt a tökéletesbülésre és arra 
int, hogy közös buzgósággal egyengessük az utat szent 
országod előtt. Alázattal esedezünk lelked gyámolításáért, 
hogy háladással fogadhassuk atyai intézkedésedet. Félel-
med igazgassa szivünket, hogy megadjuk néked, ami a 
Tied és a felső hatalmasságnak, ami az övé. Legyen 
keblünk az élő hit temploma, mely Téged dicsőít a tör-
vény tiszteletével, az igazság követésével mindhalálig. 
Hallgasd meg buzgó fohászunkat és áldj meg bennünket 
szent Fiad: az Ur Jézus által. Amen! 

Szentháromság után 24-ik vasárnap. 

Dicsőítve legyen neved, Megváltó Ur Jézus, kiben 
nyilvánvalóvá lett a mennyei Atyának örök szeretete. Te 
irgalmat gyakoroltál a földön minden tetteidben: örömre 
fordítottad a siralmat és megmutattad hatalmadat a halál 
birodalma felett. Kérünk, hallgass meg minket is, midőn 
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fájdalomtól sújtott szivünk segedelemért esdekel. Te légy 
erősségünk gyengeségünkben, s vigy a bűnből a hit által 
megtérésre. Add, hogy nyomdokidon mi is engedelmes-
séggel bizonyítsuk hű követőidnek magunkat. Mikor pedig 
elérünk a halál végére, mutass lelkünknek megnyilatkozott 
eget és emeld hozzád örök üdvösségre. Amen! 

Szentháromság után 25-ik vasárnap. 

Elfogyhatlan irgalmu Isten, jó Atyánk! Te szent és 
igaz vagy s igaz a Te ítéleted, megfizetsz mindenkinek 
cselekedetei szerint; megáldod az igazat és büntetéssel 
sújtod a megátalkodott népet. Hallgass meg, midőn gyönge-
ségünk érzetében lelked gyámolításáért esdekelünk, hogy 
megbecsülni tudjuk az időt, melyet hosszutürésed szá-
munkra enged és törödelmes szívvel keressük a Krisztus 
által a Te kegyelmedet. Add, hogy szentigéid tanítsanak 
az igazság megőrzésére, ápolják hitünk világát, hogy a 
szorongatás napjain Te nálad menedéket leljünk: végül 
pedig a halálban megszabadulva minden gyarlóságtól, 
eljuthassunk az örök üdvösségre. Amen! 

Szentháromság után 26-ik vasárnap. 

Megváltó Jézus, uraknak Ura, királyoknak Királya! 
Tudjuk evangéliomodból, hogy egykor megjelensz az egek 
dicsőségével Ítéletet tartani jók és gonoszok felett. Te 
magad segélj kérünk oly életre, melyre áldás száll majdan 
az itélő székről. Őrizz meg minket a rossz indulatok rab-
ságától s minden oly cselekedettől, melyet tilt a mennyei 
Atyának törvénye. Könyörülj gyengeségünkön, szerezz 
érdemeddel megtérő szivünknek megigazulást, hogy az Ítélet 
napján mi is jobb kezed felől állhassunk és a mi Atyánk-
nak áldottaival bémehessünk országodba. Amen! 
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Szentháromság után 13-ik vasárnap. 

Mennynek, földnek Ura, mindenható Isten! Kérünk, 
tartsd szemünk előtt azon igazságot, hogy szent végezé-
sedből e földi élet csak előkészítés egy tökéletesebb világra, 
melynek napja a siron túl virrad fel. Add, hogy ha előbb, 
avagy utóbb eljön követed: a halál, itt találja nálunk a 
hitet és a jó lelkiismeretet. Segélj Uram, hogy jól hasz-
náljuk fel a kegyelem idejét. Törekedjünk megszabadulni 
hibáinktól; istenfélelem és a felebaráti szeretet vezessenek 
minden tetteinkben. És Te óh mennyei Atyánk! légy 
irgalmas hozzánk, bocsásd meg bűneinket és a halál 
után fogadj be országodba szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
által. Amen! 

Jllkalmí oltári imák. 

Jó aratás után. 

Minden áldásnak kútfeje, jó Isten! Összejöttünk szent 
házadban, hogy közös áhítattal mutassuk be etőtted 
hálaáldozatunkat felettünk őrködő gondviselésedért. Te 
benned biztunk eleitől fogva, mert tied a hatalom, aka-
ratod vezérli a természetet, hogy annak idején munkánk 
után megadja gyümölcsét. Háladással magasztaljuk szent 
nevedet mindeneknek Ura, ki nem feledkezel el benned 
bizó gyermekeidről s megnyitottad ez évben is áldásod 
tárházát előttünk. Ne hagyd felejtenünk, hogy minden jó 
adomány és tökéletes ajándék onnét felülről száll alá 
Tetőled, a világosságnak atyjától. Adj erőt, hogy a Te 
kegyelmedből nyert javakat mint hű sáfárok dicsőítésedre 
használhassuk. Minden áldást, amit boldogulásunkra 
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nyújtasz, vezessen minket közelebb Te hozzád s indítson 
a Te országodnak keresésére, szent Fiad a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen! 

Szük aratás után. 

Teremtő és fenntartó Isten, mennyei Atyánk! Jóvol-
todnak bizonysága minden áldás, mely bennünket mun-
kánk után megörvendeztet. Gyöngeségünkre emlékeztet-
nek az aggodalmak, melyek súlyosabbá teszik napjaink-
nak terhét. A csüggedés elől nálad keresünk menedéket, 
midőn mezeinkhez csatolt reményeinkben csalódtunk. — 
Hitünk megérteti velünk biztató szódat: hivj engemet se-
gítségül nyomorúságod idején, én megszabadítlak tégedet. 
Alázattal esedezünk hozzád mostan is Uram, enyhítsd a 
szük aratás által keltett nehéz gondjainkat. Nyugtasd meg 
lelkünket a hit által, hogy a Te atyai kegyelmedet nem 
vonod meg tőlünk. Áldd meg amit a föld gyümölcsében 
nyújtottál. Tartsd távol tőlünk a zugolódást. Adj erőt az 
engedelmességre Atyai szent végzésed előtt. Őrizd meg 
hajlékunkban a békességet, szivünkben a hitet, szeretetet, 
reményt, hogy a kevésen is hű sáfároknak találtassunk s 
egykor megláthassuk a hűség örök jutalmát szent Fiad: 
a mi Urunk Jézus érdeméért. Amen! 

A reformáció emlékünnepén. 

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Hálát adunk 
végetlen jóvoltodért, hogy a hit, remény, szeretet forrását: 
az evangéliomot a hitjavítás által ismét világosságra hoz-
tad és nyitva tartod a hivek serege előtt. Kérünk, éleszd 
szivünkben a buzgóságot szent igéd hallgatására, hogy 
ebben megismerjük az igazságot és az igazság megőriz-
zen minket a tévelygéstől s megtartson a lelki szabadság-

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 3 
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ban, amelyre szent Fiad hívott el mindnyájunkat. Neveld 
ragaszkodásunkat szentegyházadhoz, e drága örökséghez. 
Munkálkodjék ebben a Te lelked, egyesítsen hitünk feje-
delmével : Jézussal, aki által végül elnyerjük a mennyei 
polgárságot is az örökkévalóságban. Amen! 

Háború idején. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Hatalmadat látjuk 
megnyilatkozni a természetben, midőn romboló vihar 
váltja fel az éltető napfényt. Gondviselésedért fohászko-
dunk, mikor a békesség sirja felett kitört háború pusztu-
lást áraszt szét országokra, népekre. Jövel Uram, légy 
menedékünk a veszedelem napjain, szüntesd az életirtó 
hadvésznek dulását. Fedezz bennünket szent kegyelmed 
szárnyaival, enyhítsd aggodalmainkat. Add, hogy a súlyos 
megpróbáltatás felkeltse szivünkben a törödelmet s a lelki 
alázatosság utján hozzád térve tanuljunk Téged lélekben 
és igazságban imádni. Oltsd meg a gyülölségnek, a vi-
szálynak tüzét a nemzetek között. Szentlelked munkál-
kodjék mindenütt a szivekben, hogy kicsinyek és nagyok 
embertársaikban elismerve testvéreiket, e fohásszal borul-
janak le előtted: „Dicsőség a magasságban az Istennek, 
a földön békesség és az emberekhez jóakarat". Hallgasd 
meg buzgó imánkat szent Fiad: a mi Urunk Jézusért. Amen! 

Súlyos csapások idején. 

Irgalomnak Atyja, jó Isten! Szomorú napok követ-
keztek el reánk. Aggodalomtól ostromolt lelkünk hozzád 
szomjúhozik, nálad keres vigasztalást, ki lesújtasz, de fel 
is emelhetsz. Midőn a veszedelem hullámai fenyegetve 
zajlanak köröttünk, gyöngeségünk érzetében esdekelve 
kérünk, jöjj, nyújtsd felénk oltalmazó karodat. Csendesítsd 
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le a bajnak romboló viharát, oszlasd el bánatunk fellegeit. 
Adj erőt, hogy a szenvedések között is megtarthassuk a 
hitet, mellyel irgalmad ajtaján zörgetünk, béketűréssel 
fogadhassuk a nehéz meglátogatást. Mennyei Atyánk, ne 
hagyj feljebb kisértetnünk annál, mint elviselhetjük. Nyiss 
utat benned bizó népednek a szabadulásra. Te reád vet-
jük minden gondjainkat, nálad keresünk menedéket ez 
életben, üdvösséget az örökkévalóságban szent Fiad: az 
Ur Jézus által. Amen! 

Nemzeti ünnepen. 

Mindenek felett uralkodó Isten, Tied a hatalom, téged 
illet a dicsőség. Örvendező sokaság gyűlt össze e szent 
helyen s hálazsolozsrríát zeng magasztalásodra, ki né-
pednek mindeddig segítségül voltál. Néked köszönjük e 
drága örökséget: a hazát, melynek kebelén háborítlan 
fáradozhatunk a magunk és hozzátartozóink boldogulásán. 
Áldott légy mennyei Atyánk, ki a vészteljes időkön átsegítél 
s megengedted, hogy népünk közös reményét megvaló-
sulva láthatjuk és e napon szegények, boldogok, mint 
testvérek szabad hazában szentelhetünk nemzeti öröm-
ünnepet. Kérünk Uram, tartsd meg hazánkat továbbra is 
gondviselésed szárnyai alatt. Add, hogy békesség, meg-
elégedés lakozzék ennek határai között. Uralkodjék itt 
istenfélelem és emberszeretet, maradjon sértetlen az 
egyetértés, emelkedjék az igazság tisztelete. Áraszd ki min-
denekre a Te atyai áldásodat, megtartó kegyelmedet a 
mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen! 

Bűnbánati ima. 

Szent és igaz Isten! Szined előtt arcra borulva fo-
hászkodunk: emlékezzél meg a Te irgalmasságodról és 

3* 
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jóvoltodról, mely öröktől fogva van. A számadás gondo-
lata magunkba szállásra indít. Előtted, ki szivünk mélyé-
ben olvasol: alázattal teszünk vallomást, hogy a kísértés 
sokszor gyöngének talált az igazság követésében, gyakran 
vétettünk törvényed ellen. — Keblünkben bűnbánattal 
könyörgünk: ne ítélj minket ügy, amint érdemeljük, légy 
irgalmas nekünk bűnösöknek. Szent Fiadnak engesztelő 
áldozata nyissa meg előttünk az utat üdvözítő kegyelmed-
hez. Bocsásd meg bűneinket, nyugtasd meg lelkünket a 
Te békességeddel. Adj erőt a hűségre, hogy néked szol-
gálni, téged lélekben és igazság imádni legyen minden-
kor főkötelességünk, s hogy megtarthassuk a hitet és jó-
lelkiismeretet mind a mi boldog végünkig a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen! 

Az egyházi esztendő utolsó vasárnapján. 

Világalkotó, gondviselő Isten! Szent nevedben kezd-
tük meg, szent nevedben zárjuk be ezen véget ért egy-
házi esztendőt. Áldott légy, hogy ennek folyamán atyai 
kegyelmeddel támogattál. Nyitva tartád a hozzád szom-
júhozok előtt szent házadat, hol a hivek lelki épülést, a 
bánkódók yigasztalást találnak s a boldogok bemutatják 
hála áldozatukat. Dicsőség legyen néked Urunk Iste-
nünk, mindazon áldásért, melyet szentigéd hirdetése és a 
hit által életünkre árasztál. Alázattal kérünk: bocsásd 
meg tévedéseinket, melyekkel törvényed ellen vétettünk. 
Szentlelked vezessen a törödelem utján megtérésre. Te 
vagy a mi reménységünk, tarts meg továbbra is atyai 
irgalmadban és ha földi vándorlásunk véget ér : fogadj 
be minket a Te örökkévaló országodba, szent Fiad a mi 
Urunk Jézus érdeméért. Amen! 
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A polgári év utolsó vasárnapján. 

Örökkévaló Isten, égnek, földnek Ura! A gyorsan 
folyó idő hirdeti, hogy életünk vándorlás a bujdosás me-
zején. A mulandóság tudata megaláz, de hitünk felemel 
és hozzád vezet mindeneknek Ura, kiben nincsen válto-
zás, sem a változásnak árnyéka. Buzgó imádságban ma-
gasztalunk gondviselésedért, mely ezen alkonyuló évnek 
folyamán is felettünk őrködött. Hála néked minden testi, 
lelki áldásaidért, melyekben részeltettél. Irgalmadért ese-
dezünk, midőn elmúlt napjaink gyarlóságunkról tesznek 
bizonyságot ellenünk. Maradjon velünk a Te békességed, 
mely minden értelem felett van, hogy szolgálatodban be-
tölthessük tisztünknek minden igazságát s pályafutásunkat 
bevégezve eljuthassunk az üdvösség hónába szent Fiad: 
a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Az év utolsó estéjén. 

Örök hatalmú, mindenek felett uralkodó Isten! Imá-
dásodra jöttünk szent házadba egy pályavégzett esztendő 
utolsó estéjén. Minden elmúlt napjaink a Te elfogyhatlan 
jóvoltodat hirdetik. Dicsőítésedre emelkedik szivünkből a fo-
hász, ki nékünk ezen évben is menedékünk voltál. Alázattal 
könyörgünk, bocsásd meg gyarlóságunkat, tévedéseinket, 
melyekkel ez év folyamán gondolatban, szóban, cseleke-
detben ellened vétettünk. Emlékeztess bennünket ezen év-
nek eltűnése által is azon igazságra, hogy egymást követő 
napjaink, esztendeink mindig közelebb visznek a minden 
halandók utján az örökkévalósághoz, ahol mindnyájun-
kat a Krisztusnak Ítélőszéke várja. Éleszd keblünkben a 
reád támaszkodó, boldogító hitet, hogy az elmúló év sír-
jától szebb jövendő zálogát vihessük magunkkal tovább 
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életutunkon. Újuljon meg rajtunk az új évvel a Te meg-
áldó, megszentelő kegyelmed szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által. Amen! 

A templom építésének emlékünnepén. 

Mennyei Atyánk, jó Isten! Hálafohásszal borulunk le 
e szent hajlékban, melyet dicsőítésedre emelt a hozzád 
szomjúhozó hivek élő hite. Kérünk, ki eddig felette őr-
ködtél, fedezd továbbra is gondviseléseddel. Munkálkod-
jék e templom által közöttünk ezután is a Te szentlelked, 
hívja, gyűjtse, világosítsa és az igaz hitben tartsa meg a 
népet. Add, hogy az itt hirdetett ige legyen hathatós és 
mint a jótermő földbe hullott mag, hozzon jó gyümöl-
csöket a megtérésben, a hozzád való hűségben és a fele-
baráti szeretet jótetteiben. Engedd, hogy megtalálják itt a 
bűnbocsánat vigasztalását azok, akik a törödelmet hoz-
zák ide áldozatul. Szivünkben a Te békességeddel távoz-
zanak innét, akiket megfárasztott az életharc. Megváltó 
Jézus, maradj velünk, éleszd lelkünkben a hitet, szeretetet, 
reményt, hogy a Te ösvényed követésére szenteljük éle-
tünket és ha a mulandóságtól bucsut veszünk: általad 
bémehessünk a mennyei Atya örökkévaló hajlékába. Amen! 



Jemplomi imák egyházi beszéd után. 

-A. d v e n t . 

Délelőtt. 

1. 

Mindeneknek Ura, irgalmas Atyánk! Lelki örömmel 
magasztaljuk nevedet ezen új egyházi esztendő kezdetén, 
mely a Te szent Fiadnak eljövetelére emlékeztet és örök 
jóságodnak megújulását hirdeti rajtunk. Hála néked, hogy 
megemlékeztél ígéretedről és szabadítót küldöttéi a mi 
Urunk Jézusban, ki evangélioma által a bűnből meg-
térésre, a félelemből bizalomra, a sötétségből világosságra 
hiv. Áldott légy Uram örökké, Téged dicsőítsen szivünk, 
ajkunk a Krisztusban megjelent kegyelmedért. Kérünk, 
tarts meg bennünket gondviselésedben. Kisérjen atyai ir-
galmad ez új egyházi éven át, hogy ennek minden napja 
élessze keblünkben azon hitet, hogy az Urnák szemei az 
igazokon és az ő fülei azoknak kérésén. 

Áldd meg koronás királyunkat bölcsességgel és népei 
boldogságát előmozdító erővel. Áldd meg hazánkat, en-
nek minden rendű és vallású lakosait, add, hogy ural-
kodjék köztük az egyetértés, éledjen a felebaráti szeretet. 

Jövel Jézus, lelki fejedelmünk, légy segítségül, ki 
vagy a magasságban! Foglald el szállásul szivünket és 
taníts példáddal igazságszeretetre, a mennyei Atya aka-
ratján való megnyugvásra és hivatásunk hű betöltésére. 
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Legyen anyaszentegyházunk a Te lelkednek munkamezeje. 
Tedd áldottá evangéliomod hirdetését, neveld általa a 
hívekben a kegyességet. Midőn felgyülekezünk a Te ne-
vedben az imádság házába: szenteld meg lelki áldoza-
tunkat, hogy itt a bűnös törödelemre induljon, a megtérő 
általad megigazulást, a szenvedő vigasztalást leljen. Ter-
jeszd tovább a földön országodat: az igazság és békesség 
országát. Éleszd a hitnek világát, hogy mindenek, eljus-
sanak a mennyei Atyának ismeretére és annak dicsőítése 
legyen minden halandónak fő gyönyörűsége. 

Maradj velünk üdvözítő Jézus! Légy gyámolunk 
erőtlenségünkben, védelmezőnk a kísértés óráin, vigaszta-
lónk a meglátogatás napjain. Munkáld megigazulásunkat, 
áraszd ki reánk szent érdemednek megváltó hatalmát, 
hogy így egykor mi is befogadást nyerhessünk a mennyei 
Atyának örökkévaló hajlékába. Dicsőség legyen stb. 

Szeretetnek kútfeje, jó Isten! Feljöttünk házadba, 
nagy neved dicsőítésére. Jó minékünk itt lennünk, mert 
itt éled bennünk azon hit, hogy közel vagy hozzánk, szent 
és igaz Isten. Kérünk, ihless meg bennünket hajlékodnak 
szentsége által. Add, hogy a lelki áldozat óráin magunkba 
szálljunk és bűneinkről vallást tevén, alázattal boruljunk 
le előtted. Nyújts hirdetett igéidben az igazságot éhező-
nek és szomjuhozónak megelégítést, a megtérőnek bocsá-
natot, a csüggedőknek új erőt s reményt. Indítsd a boldo-
got háladásra elvett áldásidért és midőn a szenvedő el-
rebegi panaszát: biztasd, hogy nálad befogadást talál, ki 
irgalmadnak ajtaján zörget. 

Ki szent Fiadban megváltót ádtál e világnak: kérünk,·, 
gyámolíts lelkeddel, hogy néked háladatos gyermekeid és 
a mi vezérünknek: az Ur Jézusnak hű követői lehessünk.'-» 
Nyisd meg evangélioma előtt szivünket, s add, hogy ez 
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legyen ösvényünk igazgatója, lelkünknek világossága és 
megszentelője egész életünknek. Éleszd hitünket, hogy 
ewe támaszkodva biztosan haladhassunk a mulandóság-
nak homályfedett utain is az általad elénk tűzött célhoz: 
a tökéletességhez. Tégy erőssé Üdvözítőnk azon remény-
ben, hogy az elsiető· idő meghozza egykor az igazaknak a 
váltságot és mikor újra eljössz hatalommal és dicsőség-
gel: eltörölsz a hivek szemeiről minden könyhullást és 
halhatatlanságba öltözteted a mulandó életet. 

Támogasson életünk vándor utján Uram gondviselő 
kezed, óvj meg súlyos csapásoktól, lelkünket veszélyez-
tető kísértésektől. Legyen áldásod királyunkon, őrködjél 
hazánk, egyházunk felett, áldd meg minden embertársainkat, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

3. 

Üdvözítő Jézus, lelki Fejedelmünk! Áldott legyen 
szent neved, hogy a hozzánk való szeretetből elhagytad 
égi dicsőségedet és eljöttél e világra, hogy megtartanád, 
ami elveszendő vala. Ki felöltötted emberi természetün-
ket, részt vettél földi bujdosásunk terheiben, kérünk, pél-
dáddal taníts minket állhatatosságra az igazság mellett 
és igaz szeretetre embertársaink iránt. Igazgasd gondola-
tunkat, szenteld meg akaratunkat, hogy nyomdokidat kö-
vetni legyen dicsőségünk és el ne szakíthasson Tőled sem 
magasság, sem mélység, sem élet, sem halál. Ha földi 
örömeink virága lehervad s a szerencsének lealkonyult 
napja után a bánat sötét éjjele borul reánk: nyisd meg 
lelki szemeinket, hogy ekkor is felismerhessük sorsunk 
egén mint biztató csillagot: az isteni kegyelmet. Nyisd 
meg füleinket intő szavaid előtt, szabadíts ki a csüggedés 
békjóiból és erősíts, hogy béketűréssel fogadhassuk a 
mennyei Atyának ostorozó kezét. Segélj, hogy mindjobban 

\ s o P R Ű 



— 4 2 -

meghaljunk a bűnnek és néked éljünk, ki meghaltál és 
feltámadtál értünk. 

Gondviselő Isten, szerető Atyánk! Mi gyarló gyerme-
keid vagyunk, kik a Te irgalmadat szomjúhozzák. Vezé-
relj Szentlelkeddel,. hogy életünk legyen, amint Te aka-
rod: tökéletesbülés' és mindig teljesebb egyesülés a mi 
Megváltónkkal. Áldd meg közöttünk az ő evangéliomának 
hirdetését és terjeszd általa a hit, szeretet és igazság ha-
talmát. Áldd meg uralkodó királyunkat, hazánkat és egy-
házunkat. Légy vigasztalója a szenvedőknek, gyámola az 
elhagyott szegényeknek, üdvözítője a meghalóknak. Légy 
mindnyájunknak irgalmas Atyánk; légy a mi szivünknek 
kősziklája és a mi reménységünk szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által mindörökké. Dicsőség legyen stb. 

4. 

Örök dicsőségben lakozó Isten! -Hátaimadat hirdetik 
az egek, jóságodat magasztalják a mennyben az angyalok 
és a földön az emberek, kik ä hitnek világánál megisme-
rik benned a bölcs és gondviselő Atyát. Örvendez a mi 
lelkünk a Te nagy neved imádásában, ki úgy szerettél 
minket, hogy szent Fiadat küldötted el megváltóul hoz-
zánk. Áldott légy, hogy ő általa véget vetettél a lelki sötét-
ségnek, megmutattad az üdvözülés útját és megtörted a bűn-
nek, halálnak hatalmát felettünk. Add, kérünk, hogy háladás-
sal fogadhassuk ama testbe öltözött igét: a Krisztust, 
kiben nyilvánvalóvá lett atyai kegyelmezi. Az ő evangé-
lioma legyen forrás, amely hitünket neveli, melyből erőt 
merítünk a harcra a sátán kísértése ellen, az engedel-
mességre a meglátogatás idején. Az ő példája tanítson 
alázatosságra és mindenekben szent neved dicsőítésére. Az 
ő lelke ápolja keblünkben az igazság szeretetét, hogy 
féljünk mindent tudó szent felséged előtt gonoszt csele-
kedni, hogy mindenkor a Te törvényednek: az igazság-
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nak és szeretetnek szavára hallgassunk. Vidd tovább a 
földön szent Fiad tudományának világosságát, hogy azok 
is, kik még a bálványimádás utjain tévelyegnek: meg-
ismerjenek Téged, igaz Atyjukat és akit el bocsátottál, a 
Jézus Krisztust. Add áldásodat királyunkra, hazánkra; 
fedezze védő karod anyaszentegyházunkat, tartsd meg 
ebben a buzgóságnak, szeretetnek lelkét. Hallgasd meg 
mindazokat, akik gyermeki bizalommal esedeznek hozzád. 
Nyújts vigasztalást a megkeseredett szívűeknek, légy kö-
nyörülő Atyjuk az árváknak, őrzőjük .az özvegyeknek. 
Orvosold a betegeket s üdvözítsd a meghaiokát szent Fiad: 
a mi Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

-A. (1 ν e η t . 

Délután. 

1, 

Örök világosság, mindenható Isten! Ismét megjelen-
tünk színed előtt az új egyházi év első napján, hogy szent 
nevettet dicsőítsük és áldásodat kérjük ösvényünkre, mely 
tovább vezet, mignem parancsodra egykor a sir partján 
megszakad. 

Hála néked mennyei Atyánk, hogy megkönyörültél 
a bűnbe és nyomorúságba hanyatlott világon, hogy meg-
váltót adtál neki szent Fiadban. Alázattal esedezünk, ter-
jeszd ki reánk is lelkednek megszentelő hatalmát, hogy 
atyai intésedet megértsük és örömmel üdvözöljük a szaba-
dításuhkra jött lelki fejedelmet. Legyen az ő példája éle-
tünknek jóra vezető csillaga, szent tudománya az élő 
hitnek, vigasztalásnak kútfeje, halhatatlan érdeme a mi 
megigazulásunknak záloga. 

Ε világnak minden öröme csak hervadó virág: igaz 
boldogságra a Krisztus megváltó szeretete vezet. Add 
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Uram, hogy megmaradjunk Üdvözítőnk mellett és neki 
szenteljük szivünket, lelkünket. Ö gyámolítsa hitünket ez 
adventi napokon is, hogy mindig világosabban megismer-
hessük, mi legyen ama Te jó, szent és tökéletes akara-
tod. Legyen boldogságunk neved imádása, hallgassunk 
buzgón és fogadjuk szivünkbe a templomodban hirdetett 
igéket. Maradjon velünk irgalmad, őrizd meg a békessé-
get hajlékunkban, a buzgóságot egyházunkban, építsd kö-
zöttünk a szeretet által a Te országodat. Oltalmazz meg 
e nap hátralevő részében s a jövendő éjszakán is min-
den csapástól, mely megkeseríthetné életünket. Ha pedig 
bölcsességed megpróbáltatást bocsátana reánk: légy mel-
lettünk és tartsd távol a szenvedésben is a kétségbeesést 
tőlünk. Segélj, hogy a hitnek fegyverével győztesen végez-
hessük az élet minden harcát s egykor elvehessük a hűség 
koronáját szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. 

2. 

Dicsőítve legyen örökké szent neved mindenható 
Isten, ki szent Fiad elküldése által váltságot szereztél ne-
künk bűnösöknek az örök kárhozattól. Lelki alázattal 
imádjuk atyai jóságodat és esedezünk, vonj magadhoz a 
hit erejével, ébreszd bennünk a fiúságnak érzetét, hogy 
akaratodat teljesítve, ösvényeden járva, méltókká lehessünk 
a mi Urunk Jézusban kinyilvánított irgalmasságodra. 

Hitünk fejedelme, megváltó Krisztus! Te vagy re-
ménységünk, szereteted a mi üdvösségünknek záloga. 
Jövel, légy vezérünk, míg az itt elénk tűzött határhoz: 
a sirhoz elérünk. Mig e testben élünk, amaz ó Ádám: a 
gyarlóság sokszor kisért; az indulatoknak engedve köny-
nyen botlunk, gondolatban, szóban és cselekedetben vé-
tünk a mi Istenünk és Atyánk akaratja ellen. Te erősíts 
jó igyekezetünkben, hogy mindig jobban megszabaduljunk 
a gyarlóság hatalmától és épüljünk abban, ami szent és 
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kedves Isten előtt. Te benned bízzunk, hűségünkkel Téged 
dicsőítsünk, ki földre szállottál, hogy utat készíts előttünk 
a mennyek országába. — Itt gyakran siralom váltja fel az 
örömöt, reményeinkben csalódunk és gyakran keseregve 
tapasztaljuk, hogy ez élet a nyomorúság völgye. Te taníts 
szent példáddal béketűrésre a nehéz napokban és tartsd 
fenn azon hitünket, hogy a mennyei Atya nem feledke-
zik meg benne bízó gyermekeiről és hogy a keresztviselés 
is javukra szolgál az istenfélőknek. Gyámolíts, hogy az 
öröm virágai és a fájdalom tövisei között is biztosan ha-
ladhassunk ama végcél: a Te szent országod felé. Vi-
gasztalj, mikor bánkódunk és bátoríts az új élet remé-
nyével, ha a minden halandók utján távoznunk kell innét. 

Engedd Uram, hogy e szent nevedben megkezdett 
napot békességben és jó lelkiismerettel végezhessük. Azon 
boldogító remény kisérjen el templomodból, hogy Te 
vagy a mi paizsunk, Te megóvsz minden testi-lelki ve-
szedelmektől, megtartasz atyai kegyelmedben most és 
mindörökké. Mi Atyánk stb. 

3. 
Hű és igaz Isten, áldott mennyei Atyánk! Néked tar-

tozunk háladással, mert kezedből vettük az életet és ennek 
minden eltölt napja atyai kegyelmedről beszél. Előtted 
tárjuk fel esdeklő szivünket, mert tőled reménylünk min-
den jó adományt itt e mulandó életben és üdvösséget túl 
a halálon. Dicsérettel áldozunk néked mindenek felett 
azon jóságodért, melyet szent Fiadnak e világra elküldé-
sével és a mi megváltásunkkal tettél örökre nyilvánvalóvá. 
Hódolattal magasztalunk, hogy az evangéliom által elvon-
tad lelkűnkről a félelem éjszakáját, szent országod pol-
gáraivá avattál és e bujdosás mezején a bizalom bátorító 
szövétnekével vezérelsz. Áldott légy, hogy megismertetted 
velünk felsőbb rendeltetésünket, megnyitottad előttünk a 
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megtérés útját, amelyen a törödelem bocsánatot talál. 
Nyugodt szívvel hordozzuk hivatásunknak terheit és még 
a szomorú napokban is fenntartja erőnket azon hit, hogy 
Te mindenekben javunkat akarod és amit a mi Urunk 
Jézus nevében kérünk tőled, azt megadod nékünk. Szen-
telje meg Uram az emlékezés elfogyhatlan irgalmadról 
a mi lelkünket, hogy ne csak ismerjük, hanem teljesíteni 
is törekedjünk akaratodat jó- és balsorsunkban. A szere-
tet egyesítsen szent Fiaddal, kiben nékünk váltságunk, 
azaz bűneinknek bocsánata vagyon. Tőle tanuljunk sze-
lídséget, alázatosságot, az ő evangélioma leheljen szivünkbe 
űj erőt, hogy a kísértés bűnbe, a fájdalom keresztje két-
ségbe ne ejtsen. Add, hogy megmaradjunk az igazság 
ösvényén és nyugodtan gondolhassunk a jövőre. Bármikor 
hiv is számadásra a mi Urunk, ki világosságra hozza a 
sötétség titkait: legyen velünk mint őrangyal a jó lelki-
ismeret és vezesse a választottak számára készített örök 
hajlékokba. 

Vigy közelebb mennyei Atyánk mai szent napod 
ünneplése által is e célhoz. Segélj, hogy szivünkben tart-
hassuk a hallott igéket és mig itt keblünkből s ajkaink-
ról buzgó ima emelkedik hozzád: az élet mezején tetteink 
is dicsőítsenek Tégedet. Engedj békességben eljutnunk a 
közelgő estére, végy körül oltalmaddal az éjszakán, éb-
ressz fel ép testtel és lélekkel a jövő reggelen és áldj 
meg mindnyájunkat szereteted bizonyságaival szent Fiad: 
a mi Urunk Jézusért most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

4. 
Szent Isten, mennyei Felség! Téged keresünk e nap 

délestjén is, összejöttünk hajlékodban, hogy éneket zeng-
jünk dicsőítésedre és igéid hallgatásával űj erőt nyerjünk 
akaratod teljesítésére. Örömmel sietünk Uram e helyre, 
mert itt lelkünk neved imádása által megihletve, a mu-
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laridóság porából kiemelkedik és közelebb érzi magát 
hozzád, a világosság és szeretet örök forrásához. 

Hódolattal valljuk be, hogy Tied a hatalom, Tőled 
jön minden áldás. Nálad van az üdvösség is, amelynek 
reményével biztatod azokat, kik ama lelki vezér: a 
Krisztus példája és tanítása szerint szolgálnak néked. 

Téged kérünk Üdvözítő Jézus, ki szabadításunkra 
jöttél, vond magadhoz szivünket, keltsd fel bennünk a 
törödelmet, a jóra való igyekezetet és vezess megigazu-
lásra a hit által. Te a lelkiismeret nyugalmával és a 
mennyei Atya szeretetébe helyezett bizalommal boldogítod 
követőidet: jöjj hozzánk, nevelj hű népeddé minket is, 
hogy megőrizhessük az Istennel való békességet siralmas 
és örvendetes napjainkban. Érezzük jó szándékunk mel-
lett gyarlóságunkat; Te légy erősségünk, taníts béke-
tűrésre az élet bajai közt, hogy mi is engedelmességgel 
vegyük a mi Atyánk, Istenünk kezéből a keserű pohárt is. 

Legyen kedves előtted mai lelki áldozatunk is. Add, 
hogy buzgó áhítattal készüljünk ama közelgő ünnepre, 
mely nagy örömöt: a Te születésed emlékezetét újítja 
meg bennünk. Szentelj meg minden keblet, minden csa-
ládot, hogy hozzánk való szereteted indítsa az összetarto-
zókat egyetérésre, a viszálykodókat békességre, a bűnö-
söket megértésre. Szállj be azoknak szivébe, kik éhezik 
és szomjúhozzák a kegyelmet, melyet a bűnbánó lelkek-
nek szent vacsorádban ígértél és készítsd el őket aszta-
lodnak méltó vendégeivé. Maradj mindnyájunkkal, Uram ! 
Támogass, mig itt a véghatárhoz elérünk és ha megha-
lunk, fogadj örökkévaló országodba. Mi Atyánk stb. 
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Κ a r á c s ο η y . 

Délelőtt. 

1. 

Szent Isten, örök szeretet! Dicsőség a magasságban 
néked, ki az idők teljességében elbocsátád szent Fiadat 
és benne visszaadtad lelkünknek a bün miatt elvesztett 
békességét. Öröméneket zengnek ajkaink e napon, mert 
ez a mi Urunk Jézusnak születését hirdeti, ki véget vetett 
a lelki sötétségnek, megismertette a mi Teremtőnkben a 
mennyei Atyát és az örök élet reményét hozta vigasztalá-
sul a földi vándorlás viszontagságai között megfáradt 
híveknek. 

Áldott légy Üdvözítő Jézus, Istennek szent Fia! Le-
borulunk előtted és dicsőítjük végtelen szeretetedet, hogy 
felöltötted halandó természetünket és szegénnyé lettél, 
hogy mi meggazdagulnánk szegénységed által. Hitünk 
világánál, melyet Te gyujtotttál lángra, bizalommal tekin-
tünk az égre, honnét az örök bölcsesség gondviselő kéz-
zel intézi sorsunkat és ahol a mi lelkünk, ha itt romla-
tag sátorától bucsut vesz, új és boldog hazát talál. 

Mindenható Isten! mi gyarló, bűnös emberek vagyunk, 
méltatlanok a Te jóságodra: alázattal könyörgünk, szen-
teld meg minden érzelmeinket, hogy méltó szállást talál-
jon nálunk a mi lelki fejedelmünk és avattassék általa 
keblünk a kegyesség és igazság élő templomává. Ő igaz-
gassa szivünket és vezesse a bűnből törödelemre, a kétel-
kedésből élő hitre, hogy így mindig közelebb juthassunk 
Te hozzád és az üdvösséghez, melyet készítettél azoknak, 
kik elfogadják kegyelmedet és megtérő lélekkel dicsőíte-
nek Téged. Áldd meg mennyei "Atyánk anyaszentegyhá-
zunkat, amelynek feje amaz újszülött király: az Ur Jé^üs. 
Engedd, hogy élessze i t t h i r d e t e t t evangéliom a hitet, 

w » 
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szeretetet, reményt, nevelje a hűséget az igazsághoz és 
egyengesse szegények, boldogok előtt az utat országod-
hoz. Vedd körül áldásoddal uralkodó fejedelmünket, tartsd 
fenn hazánk egén a békesség napját. Terjeszd tovább a 
föld minden határain szent Fiad tudományának világos-
ságát, hogy egyesüljenek a közel és távol levő népek 
szent neved imádásában és a szeretet törvényének hű 
megtartásában. Add, hogy ez ünnep, melyen atyai irgal-
mad megdicsőült: ébresszen részvétre a szegények iránt, 
megemlékezésre azokról, kiket a szenvedés keresztje ter-
hel ; szentelje meg a nyugalmat a szívben, az egyetértést 
a családban. Hallgasd meg buzgó imánkat szent Fiad: 
az Ur Iézusért. Dicsőség legyen stb. 

2. 

Gondviselő Isten, jó Atyánk! A hivő szív áldozatá-
val járulunk színed elé, üdvözítő kegyelmedért, melyet a 
mi Urunk Jézus születésében ajándékoztál e világnak. 
Éneklésnek és szabadulásnak hangja van most az igazak-
nak sátorában; az Urnák keze hatalmasan cselekedett, az 
Urnák jobb keze felmagasztaltatott. Óh bizonnyal ez a 
nap, melyet az Ur rendelt; örvendjünk és vigadjunk ezen. 
Hála néked jó Isten, hogy midőn a bűnnek átka a féle-
lem siralomvölgyévé tette a földi életet és a büntető 
igazság mint Cherub verte el lángpallosával az éden ajta-
jától a boldogtalan embert: Te megkönyörültél a tévely-
gőkön, nem akartad a bűnösnek halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen. Téged dicsőít a mi békességünk, ki 
Megváltót adtál az idők teljességében és általa szereteted 
bizonyságaival mindnyájunkat űj életre hívtál. Te benned 
bízunk, hitünk a szenvedésekben is jóságodra emlékeztet 
és még a halál árnyékának völgyében is az örök üdv re-
ményével boldogít bennünket. Nagy neved magasztalásá-
val szentelünk Uram néked ünnepet és lelki örömmel hir-

Oyurátz Ferenc: Kézi Agenda, 111. 4 
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detjük, hogy jó vagy és irgalmasságod örökké megmarad. 
Áldott, aki jött az Urnák nevében, áldott légy meg-

tartó Ur Jézus! Örök dicsőség neked, ki ember fiává let-
tél, hogy minket Isten fiává nevelj, felvetted a nyomorúság 
jármát, hogy megkönnyítsd a mi terheinket, áldozatul ad-
tad magadat, hogy nekünk megigazulást szerezz. Kérünk, 
fogadd el szállásul keblünket, tisztítsd meg a bűntől és 
eszközöld újjászületésünket. Ne engedd elfelednünk, hogy 
nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott az ég 
alatt más név, amely által megtartatunk, mint a Te neved. 
Téged a szeretet hozott el szabadításunkra: tanítson 
ezen igazság minket is jóakaratra embertársaink iránt. 
Te engedelmes voltál mind halálig: add, hogy tőled ta-
nuljunk mi is megnyugvást a mennyei Atya akaratján. 
Születéseddel megszenteléd emberi természetünket; segélj, 
hogy nyomdokaidat követve tisztán megőrizhessük ezt mi 
is magunkon a gonoszság szennyétől. Töltsd bé szivünket 
istenfélelemmel, szeretettel, hogy megtarthassuk a hitet 
és jó lelkiismeretet életünk végéig és ha majd innét el-
költözünk, fogadj bé mennyei szent országodba. Dicsőség 
legyen stb. 

Κ a r á c s o n y . 

Délután. 

1. 

Mindenható Isten, könyörülő Atyánk! Hálaimára nyíl-
nak szined előtt ismét ajkaink jóvoltodért, melyet reánk, 
a föld gyarló szülötteire kiárasztasz, különösen pedig 
amaz örvendetes hírért, hogy ma született nekünk a Meg-
váltó, ki az Ur Krisztus. Tied a dicsőség, hogy a bün 
miatt elvesztett nyugalmát az ember ismét megtalálta. 
Téged magasztal öröménekünk jó Atyánk, ki megkönyö-
rültél és a bölcsességed által választott időben váltságot 



— 51 -

szereztél a bűnös világnak. Tőled jött a várt Messiás, 
ki mint égi világosság, megtörte a lelki sötétséget, mint 
szabadító, elvette bűneinknek átkát és mint hű kalauz, 
megmutatta az utat az elveszett édenhez. Óh bizonnyal 
nagy dolgot cselekedett mi velünk a Mindenható. Meg-
nyílt az ég, hogy ne,künk Üdvözítőt adjon, megnyílik egy-
kor, hogy földi kötelékeiből bontakozó lelkünket magába 
fogadja. Íme nem halunk meg, hanem élünk és hirdetjük 
az Urnák nagyságos dolgait a választott hivek seregében. 
Magasztalja a mi lelkünk a menynek, földnek alkotóját, 
ki megújította velünk szövetségét és szent Fiának elkül-
désében szerető Atyának ismertette magát. 

Kérünk jó Isten, Te magad nyisd meg keblünket a 
mi lelki fejedelmünk előtt és add, hogy bűneinkből meg-
térve, a hittől megihletve örvendezhessünk a mi Urunk 
Jézus születésén. Áldott légy megváltó Krisztus, kit a 
szeretet hozott le hozzánk a földre. Teremts bennünk új 
szivet, hogy a szeretet vezessen nyomdokidon minket is 
könyörületre a szenvedők, bocsánatra ellenségeink iránt. 
Nyújtsd karodat, mikor az élet rögös utjain meglankadunk 
és vigasztalj meg, ha a veszteségek bánatkönnyeket fakasz-
tanak szemünkben. Hozd el égi ajándékul szívünkbe, 
házunkba ama Te áldott békességedet, melyet híveidnek 
ígértél. Engedd, hogy háborítlanul tölthessük lelki épülé-
sünkre születésednek ünnepét, nyugodjék meg áldásod 
mindnyájunkon most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

2. 

Kegyelmes Ur Isten, mennyei Atyánk! Háladásra buz-
dítanak előtted karácsonyi szent ünnepeink, melyek lé-
lekben oda visznek amaz újszülöttnek üdvözletére, kiben 
Megváltót adtál e világnak. Örömmel tölti meg szivünket 
a mi hitünknek nagy titka: az Isten megjelent testben, 
megigazíttatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, pré-

4* 
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dikáltatott a pogányoknak, hittek δ benne a világon és 
felvitetett az ő dicsőségébe. Téged magasztalnak az üd-
vözültek seregei, Téged imádunk mi is gyarló gyermekeid, 
ki szent Fiad születése által békességet hirdettél a föld-
nek. Te benned bízunk és felülemelkedünk a kétsége-
ken, melyekkel sorsunk változása gyakran kisért, mert 
tudjuk, hogy atyai szemekkel tekintesz reánk és javunkra 
fordítod még az élet keserűségét is. Nyugodt lélekkel foly-
tatjuk vándorlásunkat itt a változások honában. Ha meg-
fáradunk, a mi Urunk Jézusnál új erőt találunk, ha a 
lelkiismeret vádol: megvigasztal a hit, hogy a Krisztus 
szószólónk és ő általa a megtérőket bocsánatra várod. 

Szenteld meg Uram váltságunknak tudata által gon-
dolatainkat, akaratunkat. Legyen szivünk amaz új Ádám-
nak élő hajléka, ó vezessen, ő tanítson mindenek előtt 
Istennek országát keresni, felebarátainkat igazán szeretni, 
hogy elmondhassuk mi is: élek már, nem én, hanem a 
Krisztus él bennem, aki mind életemben, mind halálom-
ban nyereség nékem! 

Az ünnep napjai elmúlnak, de add mennyei Atyánk, 
hogy szeretetednek emlékezete lelkünkben megmaradjon 
és neveljen bennünket a Te igaz és háladatos gyerme-
keiddé. Áldd meg mindazokat, kik e napokban közel és 
távol lelki áldozatra színed elé gyűltek. Áldd meg azokat, 
kik szent Fiad vacsorájában megújíták a veled kötött szö-
vetséget; engedd, hogy midőn az ő asztalától a bűnbo-
csánat reményével és a jóban való gyarapodás feltételé-
vel távoztak: legyen nekik az ő hitük szerint. Áldd meg 
azokat is, kiket nehéz terheik visszatartottak hajlékodtól, 
kik a betegség bilincseiben sóhajtanak szabadításod után. 
Térítsd meg a bűnösöket, éleszd fel az e világ gondjai 
között megkérgesült szivekben a hamvadó hitet. Marad-
jon meg a Te békességed, jóakaratod mindnyájunkon, 
szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. 
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Az év utolsó estéjén. 

Mindenható Isten, gondviselő Atyánk! Hódolattal 
közeledünk hozzád, hogy bemutassuk hálaáldozatunkat és 
a mi Urunk Jézus nevében zörgessünk kérésünkkel irgal-
mad ajtaján. 

Te Ura vagy az időnek, Ura az életnek és halálnak. 
Minek előtte a hegyek lennének és formáltatnék e föld 
és mind az egész világ, mindöröktől fogva Te vagy óh 
erős Isten! A mi időnk pedig gyorsan elsiet, mint a fo-
lyam és megemésztjük a mi esztendeinket, mint a beszé-
det. Nyomunkban jár a halál: e kérlelhetetlen ellenség, 
ki minden évvel egy-egy köteléket vág el, mi e földhöz 
csatol és a viszontagságok mindig érthetőbben hirdetik, 
hogy itt alant csak jövevények, vándorok vagyunk, mint 
voltak a mi atyáink. A mulandóság hatalma elől hova me-
nekülhetnénk Uram, mint Te hozzád, kinek szeretete az 
áldás kiapadhatatlan forrása és karod meg nem rövidül 
soha. Reád támaszkodunk, a mi szivünknek kősziklája és a 
mi reménységünk Te vagy óh Isten, mindörökké. 

Áldott légy jó Atyánk, ki hiven gondoskodtál lelki-
testi életünkről. Felnyittatád templomodat, hirdettetéd 
szent igéidet és ezekkel ápoltad szivünkben a hitet,' sze-
retetet, reményt. Ha a kétségek háborgattak: a Te házad 
megnyugtatott; ha gyarlóságunk érzete bántott: törödel-
mes szivünk szent Fiad asztalánál bocsánatot talált. 

Áldott légy a szenvedésekért is, melyekkel meg-
látogattál. Atyai kezei/ nyújtja a keserű pohárt is és mi 
engedelmességgel fogadjuk azon hitben, hogy a Téged 
szeretőknek üdvösségükre szolgálnak mindenek. 

Áldott legyen gondviselésed, mely megoltalmazta ha-
zánkat a fenyegető veszedelmek ellen. Hála néked, hogy 
hiven őrködtél egyházunk felett és tovább építéd általa 
országodat e földön. Áldott légy szent Isten, hogy meg-



- 5 4 - — 

őrizted egészségünket, erőnket, melylyel győztesen hor-
dozhattuk el a napok hévségét és terhét. Néked köszön-
jük munkánk után a jutalmat, neked rebegünk hálát 
megtartott kedveseinkért és minden örömóráért, melyet 
osztályrészül nyujtál békés hajlékunknak. Óh bizonnyal 
kisebbek vagyunk Uram minden jó tetteidnél, miket velünk 
tettél: Tied a hatalom, Tied legyen a dicsőség örökké. 

Mindenható Isten! ki eddig oltalmazónk voltál: ké-
rünk, ne vond meg ezután se tőlünk jóltevő karodat. Bo-
csásd meg vétkeinket, melyekkel tudva, vagy tudatlan 
vétettünk ellened. Indíts minket is kibékülésre azokkal, 
akik megbántottak és bocsáss el bennünket megvigasz-
talva, megáldva a mi házunkba, hogy békességben és 
általad megszentelt reménnyel üdvözölhessük az új-évet. 
Leljen meghallgatást nálad buzgó imánk, szent Fiad: a 
mi Urunk Jézus nevében. Dicsőség legyen stb. 

U j - é v I i t i ρ j a . 

Délelőtt. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Imádásodra borulunk 
le ez új-évnek első reggelén. Mindeddig Te segítettél, 
hajlékunk Te voltál minden időben, Téged dicsőítünk, 
hozzád esdeklünk most is. Te szent és igaz vagy, mi 
bűnös voltunk érzetében szomjúhozzuk a Te irgalmadat. 
Mielőtt tovább indulnánk utunkon: nálad keresünk Uram 
biztatást és nem bocsátunk el, mignem megáldasz ben-
bünket. Ha Te kegyelmedbe fogadsz, nem rettegünk, mert 
ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? A jövendőt sürü ho-
mály fedi el gyönge szemünk elől, de bármit hozzon is 
reánk végzésed, mi gyermeki engedelmességgel fogadjuk, 
tudván, hogy ki az Urban bizik, meg nem csalatkozik. 
Kérünk, jó Atyánk: áldd meg ezen esztendőnek kezdetét, 
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folyamát és végét. Éleszd bennünk a hitet, amely Hozzád 
emel, hogy a Te szentséges jelenléted érzete tartóztasson visz-
sza minden gonosztól. Szent Fiad evangélioma legyen útmu-
tatónk, hogy e földnek sem örömei, sem göröngyei közöttel 
ne feledkezzünk fő hivatásunkról: a Te dicsőítésedről. Te-
mesd el az ó-évvel a mi bűneinket, teremts keblünkben új 
szivet és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. Tégy hívekké 
kötelességünk^ teljesítésében, kisérjen áldásod a munka 
mezején. Taníts uralkodni indulatainkon, vonj el min-
den oly örömtől, amely beszennyezi a lelket. Ha a meg-
látogatás napjai következnek reánk: hallgasd meg könyör-
gésünket és ne hagyj feljebb kisértetnünk annál, mint el-
viselhetjük. Engedd jó Atyánk, hogy békesség és megelé-
gedés lakozzék velünk egy fedél alatt; legyen a mi házunk 
a hitnek temploma, melyben minden sziv Téged dicsőít. 

Áldásodat kérjük uralkodó királyunkra: adj erőt, böl-
csességet néki népei boldogítására. Áldd meg hazánkat, 
óvd meg határait a duló háborúktól s minden más nehéz 
csapásoktól. Áldd meg egyházunkat, add, hogy szent igéid 
hirdetése által éleszthesse a hitbuzgóságot, ápolhassa a jó 
erkölcsöket. Áldd meg az ifjúság oktatóit lelki erővel, az elöl-
járókat rendszerető hűséggel; áldj meg minden rendű mun-
kást a maga körében óhajtott előmenetellel. Áldj meg kicsi-
nyeket és nagyokat, ifjakat és véneket nyugodt lelkiismerettel. 

Reád vetjük Uram minden gondjainkat, Te nem 
hagyod el a benned bízókat. Te vagy a mi hű pászto-
runk, azért semmiben meg nem fogyatkozunk. Még ha 
szinte a halál árnyának völgyében járunk is, nem félünk, 
mert a Te botod és vessződ megvigasztal minket. 

Üdvözítő Jézus, szent nevedben kezdjük meg ez évet. 
Jöjj el velünk: vigasztald a kesergőket, gyámolítsd a lan-
kadókat, indítsd törödelemre a bűnösöket. Kisérjen mind-
nyájunkat a Te jóra vezérlő lelked s boldogítson itt és 
az örökkévalóságban. Dicsőség legyen stb. 
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U j - é ν Η a p J Η. 

Délután. 

Örökkévaló Isten, irgalmas Atyánk! Hozzád siet, 
előtted áldoz közös buzgósággal híveid serege ez új-év 
első napjának alkonyán is. Téged imádunk a mi Urunk 
Jézus nevében itt az esztendő kezdetén, mert hatalmadra 
támaszkodik, mint sziklára a mi reménységünk, kegyel-
medtől várunk minden lelki-testi áldást az életre. 

Te voltál eddig vándorlásunkban gyámolítónk, meg-
óvtál sok veszedelemtől, felemeltél, ha elestünk és a re-
mény balzsamával orvosoltad fájó sebeinket. Tőled kérünk 
segedelmet most is, midőn a mulandóság tengerén tovább 
indulunk. Újuljon meg rajtunk atyai kegyelmed és bocsáss 
el megáldva, megszentelve a reánk váró útra. Nem tudjuk, 
vájjon örvendetes, vagy siralmas napokban lesz-e gazdag 
ez esztendő, de bármit hozzon magával, Uram, tarts meg 
minket e hitben, hogy sorsunkat Te intézed és soha nem 
vagy távol a benned bízóktól. Ha vétekre késztetne a 
rosszindulat: a Te félelmed tanítson győzni felette és őrizze 
meg tisztán a bűntől szivünket. A szeretet indítson türe-
lemre, hogy megmaradjon házunkban a békesség, rokon-
ságunkban az áldott egyetértés. Áldj meg erővel, egészség-
gel, hogy akadály nélkül munkálkodhassunk a magunk 
s mások boldogításán. Add, hogy neved imádásával, 
igazságszeretettel szenteljünk meg minden napot ez évben 
és háladással fogadjuk áldásodat, a mi mindennapi kenye-
rünket. Áldj meg mindnyájunkat, hogy nevedben kezdve 
és folytatva ez évet: lelki örömmel hozhassuk meg ennek 
végén a hála áldozatát. Ha pedig ez lenne utolsó eszten-
dőnk e porhazában: legyen meg Uram akkor is a Te 
akaratod. Mi kezeidbe ajánlva lelkünket, veszünk bucsut 
e földtől és Te fogadj magadhoz új életre, szent Fiad: 
az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. 
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Vízkereszt napja. 

Délelőtt. 

Világosság kútfeje, mindenható Isten! Téged dicsőít 
az ég és a föld, Téged magasztal a mi érző szivünk és 
gondolkodó lelkünk is, mert Te vagy Teremtőnk, gond-
viselő Atyánk, Tőled száll alá minden áldás. Te adtál 
szent Fiadban a bünbeesett emberi nemzetnek Megváltót, 
ki a bűnöst megtérésre hivja és szebb jövendő reményével 
vezéri mindnyájunkat éltünk vándorutján. Áldott legyen 
bölcsességed, mely a föld göröngyei között is az ég felé 
egyengeti előttünk az ösvényt. Áldott legyen kimeríthetlen 
irgalmad, mely a bünt megbocsátja és a megtérő előtt 
megnyitja az üdvösség ajtaját. Könyörgünk mennyei Atyánk, 
adj józan értelmet, hogy megismerjük és háladással fogad-
hassuk rólunk való gondoskodásodat. Add, hogy a hit 
legyen a mi vezérlő csilagunk üdvösségünk szerzőjéhez : 
Krisztushoz és nála találjanak bennünket úgy derült, mint 
borult napjaink halálig. 

Fogadd kedvesen hozzád térő híveidet, Jézus! Áldo-
zatul adjuk szivünket: őrizd meg a bűnnek hálójától, 
ápold benne az Isten félelmét. Néked szenteljük lelkünket. 
Te váltottad meg a kárhozattól: legyen örökre a Te tulaj-
donod. Néked ajánljuk egész életünket. Te légy vezérünk 
Isten országához, erősítőnk a sátán ellen való harcon, 
vigasztalónk a szenvedés keresztje alatt, megtartónk a 
halálban. 

Terjeszd tovább evangéliomod által a lelki világos-
ságot, vonj magadhoz a megtéres utján minden népeket. 
Áldásod legyen koronás királyunkon, őrködjél hazánk, 
egyházunk felett. Vedd oltalmadba azokat, kik a nyomo-
rúság terhe alatt roskadoznak, légy gyámola az elhagyot-
taknak, orvosold a sebhedt sziveket, keltsd fel az új élet 
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napját azoknak, kiknek szemeire itt a halál sötétsége 
borult. 

Tarts meg szeretetedben mindnyájunkat most és 
mindörökké. Dicsőség legyen stb. 

Délután. 

Szerető mennyei Atyánk, jó Isten! Téged magasztal 
lelkünk, Te benned örvendez szivünk, ki atyai gonddal 
kisérsz földi pályánkon és mikor itt halandó testünk sirba 
tér: lelkünket új, dicsőbb életre veszed magadhoz. Áldott 
légy teremtő és megtartó Isten, ki emberi nemünkről akkor 
sem feledkeztél meg, mikor bűnbe esve tőled elszakadt, 
hanem elküldéd szent Fiadat, ki a riiegtérő bűnösöknek 
irgalmat hirdet, a meghalóknak üdvösséget igér. Óh bi-
zonnyal eljött hozzánk a Krisztusban a Te világosságod 
és a Te dicsőséged feltámadott rajtunk. 

Bevalljuk Uram gyarlóságunkat, hogy ama lelki sötét-
ség: a bűn miatt mi is gyakran letévedünk ösvényedről. 
Kérünk, Te magad tégy buzgókká neved imádásában, 
állhatatosakká a jónak gyakorlásában. Félelmed óvja szi-
vünket a »•gonosztól és tanítson készséggel hallgatnunk 
intő szavadra. Lelked támogasson, mikor gyöngék vagyunk 
szolgálatodban és emeljen hozzád, ha indulataink a fQJdi 
örömök rabjává akarnának tenni. Add, hogy a benned 
helyezett bizodalom Jegyetr*a forrás, amelyből a kísértések 
között új erőt, a szomorú hapokban béketűrést és reményt 
merítünk. Szentlelked indítson minket is a mi Urunk Jézus 
keresésére, segéljen, hogy áldozatul vihessük neki a hit-
nek aranyát, a dicsőítésnek tömjénét és a törödelmes 
szívnek mirrháját. 

Boldogíts bennünket jó Atyánk szereteted bizonysá-
gaival. Őrizd meg testünk egészségét, lelkünknek nyugal-
mát. Fedezd védő karoddal hajlékunkat, hozzánk tartozóin-
kat; engedd, hogy végezhessük ezen imádásoddal meg-
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szentelt napot is a háladás buzgó fohászával. Oltalmadba 
ajánljuk minden embertársainkat, tarts meg kegyelmedben 
most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Böjti vasárnapok. 

Délelőtt. 

1. 

Hálaadásnak áldozatával jelenünk meg színed előtt 
mennyei Atyánk és leborulva magasztaljuk nevedet, hogy 
a mi Urunk Jézusban a megigazulás és üdvözülés remé-
nyét küldötted el drága ajándékul e nyomorúságnak völ-
gyébe. Óh, keltsd fel szivünkben a buzgóságot, szentelj 
meg, hogy méltóképen dicsőíthessük jóságodat és örömmel 
fogadhassuk szent Fiadat lelki vezérül. 

Megváltó Jézus Krisztus! Engedd, hogy a böjti napok 
felújítsák bennünk szenvedésednek és szeretetednek emlé-
kezetét, melylyel feláldoztad érettünk magadat. Egyengesd 
megtérésünk útját és tégy buzgó híveiddé, hogy általad 
megigazítva, nyugodt lélekkel fogadhassuk egykor az ítélő-
szék elé hívó halált. Te alászállottál hozzánk, hogy bűneink-
ből megtérésre vigy; adj erőt, hogy mi hitünkkel felemel-
kedhessünk hozzád és veled együtt megdicsőíthessük a 
mennyei Atyát. Megvívtad előttünk a harcot a sátán ellen, 
add, hogy példádból merítsünk mi is a győzelemre re-
ményt. Ha az életgondok reánk nehezülnek és a nélkü-
lözés lázadásra késztet Isten szent törvénye ellen: ne en-
gedj a csüggedés s a bün csábító szavára hallgatnunk. 
Legyen előttünk drágább a lélek üdve a test muló örömei-
nél. Te lemondtál a dicsőségről, hogy szenvedésed árán 
nekünk menyországot szerezz; add, hogy mi is készek 
legyünk éretted lemondani e föld minden örömeiről. Te 
engedelmes voltál mindhalálig, segélj, hogy türelemmel 
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tudjuk mi is hordozni a reánk mért keresztet. Áldásodat 
kérjük királyunkra, áldd meg seregeknek Ura hazánkat, 
támogasd a reá bízott szent munkában egyházunkat. 

Foglald el szivünket Szentlélek, hogy mi is örömben, 
bánatban az Istent imádjuk és csak ő neki szolgáljunk. 
Erősítsd a gyöngéket, oltalmazd a szenvedőket a kétségbe-
eséstől. Maradjanak velünk mennyei Atyánk vigasztaló 
angyalaid: a hit, remény és a jó lelkiismeret, melyek a 
hűség megdicsőítésével biztatnak nálad az örökkévalóság-
ban. Dicsőség legyen stb.. , 

2. 
Áldott légy örökkévaló Isten, mindeneknek Ura! kL 

nem hagytad a bünbeesett embert rendeltetése iránt tu-
datlanságban és az örök halál .hatalmában, hanem sza-
badító vezért adtál néki szent Fiadban. 

Uram, minket gyarlóságunk a földiekhez köt és or-
szágod keresésében gyakran meglankaszt. Kérünk, tekints 
irgalmas szemekkel fogyatkozásainkra ^s lelkeddel segélj 
oly életre, amelyre a mi Urunk Jézus példája és evan-
gélioma tanít. Add, hogy az üdvözítő hitet, e drága ado-
mányodat, sértetlenül megtarthassuk mindvégig. Ez legyen 
életharsunkban az erő és vigasztalásnak forrása, ez óvja 
szivünket a bün hálójától^ s buzdítson legfőbb törvényed-
nek, a szeretetnek betöltésére, hogy áldás lehessen éle-
tünk azokra nézve, kiket reánk biztál. Mikor a szenvedés 
napjain esdeklő fohászunkra..késik onnan fölülről a válasz: 
hitünk tanítsQti békén tűrni és imádkozni,, mignem meg-
hallgatsz és megáldasz bennünket. Ez vezessen hozzád 
megtartó Ur Jézus aggódó szivünkkel, ki az elesettet fel-
emeled, a törödelmes lelket megnyugtatod és örömre 
változtatod a keserűséget. Add, hogy a hitnek, ez égtől 
nyert útitársnak karján örüljünk és gyászoljunk. Segélj, 
hogy hallgassuk buzgón szentigédet, éleszd égbe emelő 
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hitünket, tégy állhatatosakká az imádkozásban és ihlesd 
meg szentséges jelenléted érzetével Téged imádó szi-
vünket. 

Nyugodjék meg áldásod uralkodó királyunkon, gond-
viselő karod védje, boldogítsa hazánkat, egyházunkat, 
gyámolíts szent Isten minden jó törekvésünkben: jöjj elénk, 
ha csüggedünk, szabadításoddal. Hallgasd meg a keser-
gőket, küldj segélyt oda, hol a szeretet karjai bizalommal 
viszik zsámolyo.d elé a szenvedőt. Áldj meg mindnyájun-
kat, erősíts a hitben, hogy megdicsőíthessünk ez életben 
és a halál révén így fogadjon lelki fejedelmünk: bizzál, 
a te hited megtartott téged. Dicsőség legyen stb. 

3. 

Örökkévaló Isten, irgalmas Atyánk! Te késedelmes 
vagy a haragra, nem gyönyörködöl a büntetésben. Hála-
adással magasztaljuk nevedet, hogy megemlékeztél rólunk, 
feltártad előttünk kegyelmed ajtaját és a mi Urunk Jézus-
ban gyermekeiddé fogadtál. Legyen néked szentelve min-
den gondolatunk, s add, hogy a fiúság érzete emelje fel 
lelkünket a gyarlóság bilincseiből a Te szolgálatodra és 
dicsőítésedre, ki szent és tökéletes vagy. Hű vezérünk, 
Jézus! Téged kérünk, őrizd szivünket minden rosszindu-
lattól. Fegyverezd le lelkünk ellenségét: a sátánt, hogy 
meg ne foszthasson ama drága kincstől: az Istennel való 
békességtől. Óvj meg a gonosz társaságtól, ne engedd, 
hogy eltántorítsanak a rossz példák, amelyeknek követése 
a késő bánat keserű gyümölcseit termi. Ne zárjuk el szi-
vünket a mennyei Atyának parancsa előtt, sőt add, hogy 
az ő törvénye legyen a mi lábainknak szövétneke. 

Evangéliomod tanítson a magunk megismerésére, 
hogy így törödelemre indíttassunk és bűneinkből megtérve, 
hű követőid maradjunk halálig, A Te engedelmességedet 
mutassa béketürésünk, akkor is, ha a mennyei Atya os-
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toroz és öröm helyett a fájdalom poharát adja ajkainkra. 
Ápold bennünk jó Isten lelkeddel mindama szent 

feltételt, melyet a buzgóság órái keltenek. Fedezz gond-
viseléseddel -és védj minden veszedelemtől, mely meg-
ingathatná bizodalmunkat Te benned. Oltalmazd meg haj-
lékunkat, városunkat (helységünket), hazánkat súlyos csapá-
soktól. Nyugodjék meg áldásod koronás királyunkon. Őrizd 
meg a közügyek vezetőiben az igazság szeretetét, az alatt-"* 
valókban a törvény tiszteletét. Terjeszd ki kegyelmedet 
szegényekre, boldogokra, kicsinyekre és, nagyokra, hogy 
mindnyájan egy szívvel-zengjük: áldott az Ur a mi Is-
tenünk, ki megtartott- minket szent Fia: az Ur Jézus által. 
Dicsőség legyen stb. 

4 > · ' * -
Seregeknek Ura, szent Isten! Törödelemmel járulunk 

szined elé és bocsánatért könyörgünk hibáinkra, melyekkel 
ellened vétettünk. Hitünk vigasztal, hogy Te irgalmas vagy 
a megtérőkhöz, s nem fordulsz el a bűnbánat utján hozzád . 
sietőktől. Hála neked, hogy az idők teljességében meg-
emlékeztél ígéretedről és szent Fiad által megmutattad 
az utat, mely "a nyomorúság völgyéből ama tökéletesebb 
világba, a menyországba vezet. Megnyugszik azért Te 
benned a mi lelkünk, megtartó Istenünk, szivünk minden 
gondolatja Téged dicsőít és sem· élet, sem halál, semmi 
hatalom el nem szakíthat minket a Te ·szerététedtől, mely 
a Krisztusban, vagyok. - . ~ ·. . ' 

Áldott légy Ur Jézus/ k i . hozzánk való szeretetedet 
úgy életedben, mint halálodban megdicsőítéd, Háladással 
magasztaljuk a Te szent 'nevedet, ki jóságoddal fenntartod 
azon bizalmunkat, hogy az istenfélők nincsenek elhagyatva 
és aki felkeres Téged lélekben: az nálad a fáradalom 
után, megnyugovást, bánatában vigasztalást talál, ő rködj 
felettünk is, hogy ha vándorutunkon mi is a nélkülözés 
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pusztájára jutnánk, se bűnbe, se kétségbe ne essünk, 
hanem Te hozzád térjünk és Te nyújtsd felénk jótevő 
karodat. Legyen bár osztályrészünk a föld javaiból csekély: 
add, hogy a keveset is szentelje meg a háladás, tegye 
áldottá a megelégedés. 

Gondviselésedbe ajánljuk koronás királyunkat, tedd 
áldottá uralkodását népeire nézve. Nyugodjék meg áldásod 
hazánkon, szent egyházunkon. Oltalmazd városunkat (köz-
ségünket) minden veszedelem ellen. 

Erősíts, boldogíts bennünket jó Isten szent Fiad evan-
gélioma által, hogy minden akadályon diadalmaskodva 
végezhessük pályafutásunkat és egykor minden földi ba-
joktól megszabadulva bémehessünk a Te üdvösségedbe. 
Dicsőség legyen stb. 

5. 
Örök dicsőség nevednek mindenható Isten, ki meg-

könyörültél rajtunk és szent Fiad által megnyitottad előt-
tünk az utat a bűnből a megigazulásra, a hitetlenségből 
élő hitre, a halál félelméből új élet reményére. Bevalljuk 
Uram gyengeségünket, hogy buzgóságunk tüze a földi 
gondok között könnyen elhamvad, s gondolatban, szóban, 
cselekedetben gyakran megfeledkezünk parancsolatidról. 
Kérünk, támogass Szentlelked ajándékával, hogy a bünt 
elkerülhessük, megőrizhessük a jó lelkiismeretet. Add, 
hogy a mi Urunk Jézusnak példája mindenkor szemünk 
előtt legyen és evangélioma szivünkben világoljon holtig. 
Szentlelked vezéreljen, hogy igazság lakozzék ajkunkon, 
erről tanúskodjanak cselekedeteink még akkor is, ha ezért 
e világ üldözéssel támadna ellenünk. 

Áldott Üdvözítőnk, Te* elfogadtad a vereséget, melyet 
bűneinkkel mi érdemeltünk meg: véreddel váltottál meg 
a kárhozattól minket. Segélj, hogy mindezért mi is áldo-
zatot hozhassunk néked a rosszindulatok megtagadásával 
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és nyomdokidnak hű követésével. Tégy buzgókká szent 
beszéded hallgatásában és megtartásában. Add, hogy el-
fogyhatlan hűséggel tiszteljük a mennyei Atyát és a Te 
példád szerint ne keressük a magunk, hanem csak az Ő 
dicsőségét. Övé legyen hálárlk minden elvett jóért: Öt 
magasztalja béketürésünk a szenvedésekben. 

Tőled kérünk áldást koronás királyunkra. Gondvise-
lésed őrködjék hazánk, szentegyházunk felett. Tarts távol 
minden vészt városunktól (községünktől). Atyai kegyelmed 
kisérjen mindnyájunkat földi vándorlásunkban, s túl a 
siron fogadj be mennyei országodba szent Fiad: az Ur 
Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

Λ 

Böjti vasárnapok. 

Délután. 

Mindenható Isten, áldott Atyánk az Ur Jézusban. 
Templomodba gyülekeztünk e délesti Órában is, hogy itt 
Téged közös buzgóságtól ihletett lélekkel dicsőítsünk és s 

gyermeki bizalommal féltárjuk előtted esdeklő szivünket. 
Megalázzuk magunkat Uram ázined elÖtt, mert Te 

szent és igaz vagy, mi pedig bűnös emberek vagyunk. 
Te mindenek felett uralkodol és· Ítélsz: mi pedig csak a 
reánk bízottak sáfáraikép szolgálunk a földön és szám-
adással tartozunk bírói székednél. Érezzük mennyei Atyánk, 
hogy néked köszönhetünk, tőled várhatunk mindent, mi 
áldottá teszi az életet. Te adsz erőt kötelességünk vég-
zésére, eloszlatod bánatunk fellegét a hit napja által és 
mikor tévedéseink után törödelemmel fordulunk hozzád, 
megnyugtatod háborgó szivünket és atyai kegyelmednek 
édes reményével bocsátasz tovább utunkon. 

Uram, minden jóra tőled kérünk erőt: lelked élessze 
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szivünkben a hála szent tüzét, hogy el ne feledkezzünk 
rólad, sőt egész életünkkel Téged dicsőítsünk, ki bajaink-
ban meghallgatsz és szabadításoddal megörvendeztetsz 
minket. Hódolattal magasztalunk, hogy szent Fiadat meg-
váltásunkra küldéd, ki magára vette a mi bűneinknek 
büntetését, hogy nekünk irgalmat szerezzen az igaz bírói 
szék előtt. Add, hogy ezen hit őrizzen meg a vétektől, 
tanítson az ő szent példája követésére, hogy vele enge-
delmes gyermekeid maradjunk akkor is, mikor örülünk, 
akkor is, mikor fenyítő kezed súlyát érezzük. 

Áldd meg jó Atyánk közelebb e mai szent napnak 
alkonyát, oltalmazz meg a jövendő éjszakán is minden 
kárvallástól, s kisérj az új hét munkás napjain jóltevő 
kegyelmeddel. Hallgasd meg buzgó imánkat, melylyel atyai 
szeretetedbe ajánljuk magunkat s minden embertársainkat 
szent Fiad: a mi Urunk Jézus nevében. Mi Atyánk stb. 

2. 

Mindeneknek Ura, bölcs és hatalmas Isten! Ne feled-
kezzél el rólunk és a Te orcádat ne rejtsd el előttünk, 
mert mi irgalmasságodra szorulunk életünkben, halálunk-
ban. Nem tagadjuk gyarlóságunkat, sőt bevalljuk, hogy 
bűnös emberek vagyunk és ha úgy Ítélsz, mint szigorú 
biró, úgy csak büntetést várhatunk. De bizodalommal 
folyamodunk hozzád, mert Te szerető Atyánk vagy, meg-
térő gyermekeidnek megbocsátasz és megvigasztalod a 
keseredett szivet. Örök hála néked a váltságért, melyet 
szent Fiad evangéliomával és engesztelő áldozatával szer-
zettél mi nékünk. Tőled kérjük a gyámolítást égi vezé-
rünknek: az Ur Jézusnak hü követésére, ki megvilágo-
sítja lelkünket, példájával dicsőítésedre tanít és szent ér-
demével üdvösséget szerez a benne hívőknek. Kisérj ben-
nünket Uram áldásoddal, általad kimért ösvényünkön. Lel-
künk Téged vár, mert Te vagy a mi segítségünk és 

Qyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 5 
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paizsunk. Te benned vigad a mi szivünk, nyugodjék atyai 
jó kedved rajtunk, amiképen bízunk Te benned. Oltal-
mazz meg kétségbeejtő csapásoktól, tartsd fenn lelki-testi 
erőnket, hogy háborítlan végezhessük kötelességünket, 
őrködjél hajlékunk, hozzánktartozóink felett a reánk 
borulandó éjszakán és vigy át egészségben, megújult re-
ményben a holnapi napnak reggelére. Éreztesd jóságodat 
a nyomorultakkal, enyhítsd a betegség láncai alatt gyöt-
rődők fájdalmát, engedj a haldoklóknak boldog kimúlást, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 

3. 
Hála néked mennyei Atyánk, hogy megkönyörültél e 

bűnös világon és szent Fiadban: ama testté vált örök 
igében kinyilatkoztattad irgalmadat, mely a megtérőnek 
megbocsát és a bün miatt elvesztett boldogságát ismét 
visszaadja. 

Mi gyöngék vagyunk Uram; támogass, hogy az élet 
kísértései között ne tévedjünk azon útra, melyen a lelki-
ismeret vádja és a késő bánat elrabolják a szívnek nyu-
galmát. Kérünk, áraszd ki reánk Szentlelked erejét, éb-
reszd általa buzgóságunkat nevednek imádására, akara-
tunkat parancsod teljesítésére. Add, hogy hitünk mindig 
teljesebben egyesítsen életünk vezérével: az Ur Jézussal. 
Őt kövessük, ő hozzá ragaszkodjunk, hogy általa eljut-
hassunk a megigazulásra. Erősíts a hitben, hogy elkerül-
jük a bünt, mely tőle elszakít, keressük az igazságot, 
mely méltó híveit mutatja bennünk. 

Téged imádunk, Te benned bizunk mennyei Atyánk, 
Tied a hatalom, Te mentesz meg minden gonosztól. 
Hordozz ösvényeden és emlékezzél meg, mikor reánk 
tekintesz a Te irgalmasságodról és jóvoltodról, mely 
kezdettől fogva van. Tedd hathatóssá közöttünk igédet a 
velők oszlásáig, hogy rontsa meg bennünk a gyarlóság 



- ö n -

erejét és emelje a szent életre való törekvést. Add, hogy 
e mai napról is a Te kegyelmed zálogát: a megújult 
hitet és a lelki békességet vihessük tovább magunkkal. 
Fedezz oltalmazó kezeddel, hogy ne férhessen hozzánk 
semmi veszedelem. Segélj, hogy szelídséggel, szeretettel 
őrizzük hajlékunkban az egyetértést és örvendő szívvel 
láthassuk hivatásunk terheinek hordozása nyomán a Te 
áldásodat. Szenteld meg nappalunkat, éjjelünket s tarts meg 
atyai szeretetedben most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

4. 

Irgalmas Isten, mindeneknek Atyja! Hálaadással ma-
gasztalunk ismét templomodban, dicsőítésedre zengünk 
éneket, mert Te vagy a tökéletesség, az örök szeretet, 
mely áldást osztogat, a Mindenható, ki életre hivhat a 
halálból. 

Megalázzuk magunkat Uram, midőn bemutatjuk előt-
ted lelki áldozatunkat. Ismered a mi gyarlóságunkat és 
tudjuk, hogy ha érdemünk szerint ítélsz, megemésztetünk 
a Te haragod miatt és a Te busulásod miatt megronta-
tunk. De törödelemmel esedezünk: térj hozzánk a Te 
jóvoltoddal és légy kegyelmes megtérő gyermekeidhez. 
Könyörület lakozik Te nálad, szereteted nyilatkozik meg 
a mi megváltásunkban a Krisztus által. Jöjjetek azért hivei, 
imádjuk őt, boruljunk le arccal, hajtsuk meg térdeinket a 
mi teremtő Urunk előtt, mert ő a mi Istenünk és mi az 
ő mezejének nyája és az ő kezének juhai vagyunk. 

Áldj meg bennünket Uram lelked ajándékával: az élő 
hittel, hogy méltók lehessünk az áldozatra, melyet szent 
Fiad hozott érettünk. Add, hogy őt szeressük, az ő példája 
mutassa előttünk az utat országodba. Ha e világ törvé-
nyed megszegésére késztet: ő reá tekintsünk s tőle tanul-
junk hűséget, ha mi is keresztet hordozunk: az ő enge-
delmessége intsen megnyugvásra szent akaratodon. Az ő 

5* 
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evangélioma legyen világító szövétnekünk, vigasztalónk, 
hogy halálunk óráján az ő megváltó érdemébe vetett bi-
zalommal vehessünk bucsut e siralom völgyétől. 

Kisérj mennyei Atyánk elmúló napjainkon elfogyhat-
lan jóságoddal, őrizd házunkat, hozzánktartozóinkat min-
den csapástól, hogy oltalmad alatt testi-lelki békességben 
tölthessük e nap hátralevő részét, a jövendő éjszakát és 
holnap megújult szívvel dicsőíthessünk Tégedet, a mi 
Urunk Jézus nevében. Mi Atyánk stb. 

5. 

Könyörülő Isten, mennyei Atyánk! Alázattal közele-
dünk hozzád, mert nem titkolhatjuk el gyarlóságunkat, 
sőt be kell vallanunk, hogy ösvényedről könnyen letéve-
dünk és sokszor vagyunk rólad megfeledkező, hálátlan 
gyermekeid. 

De hova mennénk Uram mégis Te tőled, hol keres-
hetnénk lelkünk sebeire gyógyító balzsamot? Leborulunk 
színed előtt és hivő lélekkel így fohászkodunk: irgalmas 
és kegyelmes az Ur, késedelmes a haragra. Nem mind 
örökké feddődik és nem tartja meg mind örökké az ő 
haragját; nem a mi bűneink szerint cselekszik velünk és 
nem fizet nekünk a mi álnokságunk szerint. Áldott légy 
örökkévaló Isten, kinek szereteted el nem fogy, béketüré-
sed el nem fárad, ki atyai szeretettel fogadod a törödel-
mes szivet. 

Midőn vallást teszünk fogyatkozásainkról, egyszer-
smind könyörgünk, adj erőt, hogy indulatainkon uralkod-
hassunk és kerüljük mindazt, amit törvényed tilt. Szent 
Fiad példája nevelje hűségünket hozzád és a szeretetet 
embertársaink iránt. Ő vonjon el a bün szolgálatától, vi-
gyen megtérésre és erősítsen meg jó feltételeinkben. Tartsa 
fenn azon reményünket, hogy ha bár ottan-ottan a szenve-
dés keresztje alatt sóhajtunk is : elhagyatva a mennyei 
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Atyától nem vagyunk. Vigasztalj a nehéz napokban azon 
hittel, hogy szent segedelmeddel támogatsz és boldog-
ságunk eszközlőjévé teszed még a keserűséget is. 

Áldásodat kérjük magunkra s minden felebarátunkra. 
Fedezz gondviseléseddel és védd meg a jöhető csapásoktól 
lelki-testi életünket e mai nap alkonyán s a jövendő éjen 
is. Virrasszon mellettünk gondviselésed és őrizzen meg 
békességben, most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Virág-vasárnap. 

Délelőtt. 

Hitünk fejedelme, üdvözítő Jézus! Örömmel vár Té-
ged e napon Sión, hozsannával üdvözöl, mint királyát, 
a hivek serege. Lelki eljöveteledre szentelünk mi is ünne-
pet óh világ Megváltója. Esedezve kérünk, jöjj hozzánk: 
legyen a mi szivünk a reád váró Sión és szenteld ezt élő 
templomoddá. Törödelmünk egyengesse előtted az utat, 
hitünk legyen a pálmaág, szeretetünk a virág, amelylyel 
Téged fogadunk és lelkünkből keljen a hála szózata. Ál-
dott légy üdvösségünknek királya, ki eljöttél hozzánk az 
Urnák nevében! Óh, ne fordulj el tőlünk, érezzük, hogy 
nálad nélkül elhagyatottak vagyunk. A kisértő könnyen 
megsebez, ha magunkban talál, a szenvedés keresztje le-
ver, ha isteni erőd nem gyámolít, a halál, az örök enyé-
szet éjszakája reánk, ha Te nem hozod fel belőle az új 
élet napját. Csak ott, hol Te jelen vagy a hitben: van 
áldás, van Istennel való békesség. Te voltál a mi atyáink-
nak is őrző pásztoruk, biztató vezérük, fogadj minket is 
védő karjaidba. Tisztítsd meg keblünket minden oly 
indulattól, amely ellenedre vagyon, éleszd benne az Isten 
félelmét, a szeretetet, reményt. Szent példád tanítson, 
hogy ha örömrózsák fakadnak is utunkon; akkor is lelki 
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alázatossággal haladjunk a végcél: a mennyei Sión felé. 
Hol a fájdalom ürömpohara vár reánk, ott is engedel-
mességgel dicsőítsük meg a mennyei Atyát. 

Add, hogy lelkünk hű maradjon hozzád örökké és 
szent neved tisztelete legyen dicsőségünk örömben, bánat-
ban a sírig. Szenteld házunkat is lelked hajlékává; éb-
reszd benne a hitbuzgóságot, őrizd meg a békességet. 
Oltalmazd anyaszentegyházadat, e drága örökséget és ter-
jeszd általa a világosság és igazság uralmát. Áldd meg 
koronás királyunkat s hazánkat. Áldj meg szent Isten, jó 
Atyánk mindnyájunkat. Boldogíts lelki-testi életünkben és 
ha földi vándorlásunkat bevégezzük, fogadj be üdvössé-
gedbe szent Fiad, a mi Urunk Jézus által. Dicsőség 
legyen stb. 

Délután. 

Örök dicsőségben lakozó mennyei Felség, szent Isten! 
Összegyültünk ismét ez ünnep délestjén színed előtt, hogy 
szent igéid hirdetésén épüljünk és buzgó imában esdekel-
jünk hozzád, kinél a csüggedő új erőt, a megtérő bocsá-
natot talál. Leborulva magasztaljuk atyai bölcsességedet, 
hogy szent Fiadban hűséges lelki vezért adtál, kinek 
nyomdoka az örömvirágok és fájdalomtövisek közt is biz-
tosan visz szent országod felé. 

Add Uram, hogy a szerencse verőfényében is úgy 
megőrizhessük mi is az alázatosságot, mint lelki fejedel-
münk a pálmaágakkal behintett ösvényen. Engedd, hogy 
a nyomorúság napjain is oly állhatatosak maradjunk szol-
gálatodban, amint béketűréssel ürítette Ő a keserű pohárt. 

Itt a földön minden változandó; itt a virág közelé-
ben a tövis: a muló örömöt bánat követi. Üdvözítő Jézus, 
taníts példáddal hűségre az igazsághoz, hogy tiszta lelki-
ismerettel fogadhassuk úgy a derült, mint a gyászba öl-
töztető siralmas napokat. Nem tudjuk mit hoz a jövendő, 
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mikor vet véget ösvényünknek ama kikerülhetetlen ellen-
ség: a halál. Add, hogy a számunkra engedett időt jól 
használjuk fel tisztünk betöltésére úgy, hogy bármikor 
kelljen innét távoznunk: a hit, szeretet, remény herva-
datlan virágai ékesítsék utolsó utunkat, mely a mulandó-
ság határaiból az örökkévalóságba vezérli lelkünket. 

Szenteld meg mennyei Atyánk e napnak hátralevő 
részét is. Ébressz kegyes érzelmeket bennünk, hogy méltó-
képen készüljünk a közelgő nagy napoknak: a mi Urunk 
Jézus halála és feltámadása emlékének megünneplésére. 
Ébreszd szivünkben az alázatosságot, törödelmet, hogy 
szent Fiad asztalához járulásunk előtted kedves áldozat le-
hessen. Tarts meg atyai gondviselésedben minket s minden 
embertársainkat most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

]>í a g y p é n t e k . 

Délelőtt. 

Fájdalommal gyászolunk e napon hű vezérünk Jézus 
ártatlan szenvedésed felett, mely az emberi hálátlanság-
nak égre kiáltó jele. Törödelemre indít bennünket a gol-
gothai gyásznap, melyen Téged, ki szolgai formát öltöt-
tél fel, hogy példáddal és szent tudományoddal a bünbe-
esett embert a megigazulás utján üdvösségre vinnéd: 
szeretetedért e világ tövissel koszorúz és keresztre szegez. 
De fájdalmunkat megszenteli a hit, midőn a mennyei 
Atya kegyelmére emlékeztet, ki úgy szerette e világot, 
hogy szent Fiát adta megváltóul neki. 

Hála néked Üdvözítőnk, ki irgalmat hoztál az égből 
és szenvedéseddel lefizetted a váltságdijat a mi bűnein-
kért. Örök dicsőség nevednek, hogy elfogadtad a tövist, 
azért, hogy nekünk biztosítsd az üdvösség koronáját, 
halálra mentél, hogy megnyisd előttünk az örök életnek 
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ajtaját. Bevalljuk előtted érdemetlen voltunkat és kérünk, 
Te magad segélj lelkeddel, hogy méltó háladással emlé-
kezhessünk megváltó szeretetedről. Add, hogy megtanuljuk 
mi is példádból a mennyei Atyának engedelmességgel 
dicsőítését. Ha nekünk is a fájdalom :poharát kell ürítenünk: 
hozzád térünk és Te a hit által önts új erőt csüggedő 
lelkünkbe. A megtérőnek a halál révén is menyországot 
ígértél: ha a lelkiismeret vádol, alázattal esedezünk mi 
is előtted és Te mosd le szent, véreddel bűneinket, hogy 
szenvedésed nekünk is kiengesztelődést hirdessen. Ki ellen^ 
ségeiden szeretettel győztél: ébressz befinünk is ily szere- f 

tetet, hogy imádságunkban áldást tudjunk kérni azokra, * 
kik ellenünk vétettek. Az igazságról kész"voltát- haláloddal 
is bizonyságot tenni: legyen lelkünk előtt véres kereszted 
és tartson meg minket i s ' a mi Urunk Istenünk törvénye 
mellett mind halálig. Áldott légy irgalomnak Atyja, jó Isten, 
ki Megváltót adtál e világnak. Erősíts Üdvözítőnk követé-
sében, hogy kegyelmed áldásaiban részt vehessünk és 
bémehessünk egykor országodba, melyet megígértél szent 
Fiad: az Ur Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

Délután. 

Életnek és halálnak Ura, szent Isten! A szenvedő 
igazság dicsőítésére szentelünk ma ünnepet, mert e nap 
a keresztfán meghalt Üdvözítő halálára emlékeztet, ki bünt 
nem tett és-szájában álnokság nem találtatott. Ismerjük 
Uram törvényedet, mely a bünt büntetéssel spjtja és ke-
gyelmed nélkül csak rettegéssel gondolhatunk itélőszékedre, 
mert érezzük, hogy önön erőnkből a bűntől meg nem 
szabadulhatunk. De törödelmes szivünkben a félelmet 
bizalom váltja fel. Hódolattal dicsőítünk Téged, mert a 
golgothai áldozat azt hirdeti, hogy örök igazságod ki van 
engesztelve és a megtérő előtt megnyílt az üdvösség 
forrása: a Te atyai kegyelmed. 
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Hozzád emelkedik szivünk mennyei Felség, hal-
adással magasztal megváltott lelkünk Téged, ki szent 
Fiad áldozatában újra gyermekeiddé fogadtál; hála néked 
lelki Fejedelmünk: Jézus, ki evangéliomodban leraktad 
reményünknek ronthatlan alapkövét és haláloddal elvetted 
rólunk a mi bűneinknek átkát. A tieid vagyunk, mert Te 
benned nyertünk új életet; a büntetést, melyet mi érde-
meltünk, Te vetted magadra, Te viselted a mi békessé-
günk vereségét, sebeidben talált bűntudattól vert lelkünk 
gyógyulást. Segélj, hogy szenvedésed emlékezete meg-
feszítse bennünk a rossz kívánságokat, indítson bűnbánatra 
és tegyen háladatos híveiddé. Példáddal éleszd szerete-
tünket Isten és felebarátaink iránt. Legyünk igaz hiveid 
a béketűrésben, s fogadjuk engedelmességgel a mennyei 
Atyától az ürömpoharat is. Legyünk követőid a megbocsá-
tásban és tudjunk imádkozni ellenségeinkért is. Add, hogy 
ha majd elközelg halálunk: mint Téged, minket is a jól 
végzett kötelesség érzete kisérjen az utolsó harcra és veled 
mi is tiszta lelket ajánlhassunk a mi Istenünk és Atyánk 
kezeibe. Mi Atyánk stb. 

Húsvét ünnepei. 

1. 

Mindenható Isten, bölcs és szerető mennyei Atyánk! 
Örömmel magasztaljuk atyai jóságodat, mely e szent na-
pon hirdetett történetben a mi jövendő megdicsőülésünk-
nek zálogát is mutatja. 

A nagypénteki gyásznapot győzelmi ünnep váltja fel, 
a sir némaságát a feltámadás öröméneke töri meg. Lel-
künk boldogan hangoztatja Krisztusnak üres sirja felett: 
halál, hol vagyon a te fullánkod ? koporsó, hol a te diadal-
mad ? Áldott légy nagy Isten, hogy szent Fiad feltámasz-
tásával megtörted felettünk az enyészet hatalmát s meg-
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pecsételted reményünket az örök életben. Fogadd el halált-
győző vitéz: üdvözítő Jézus, lelkünk hódolatát. Te vagy 
hű vezérünk, megtartónk, ki bűneinkért szent véreddel 
áldoztál; meghaltál, hogy minket is kibékíts a sírnak ál-
mával, feltámadtál, hogy nekünk új életet szerezz. Biza-
lommal fogadjuk már a mennyei Atya végzését akkor is, 
ha fájdalmat mér reánk, mert Jézus megszentelte a vszen-
vedé'st és tudjuk, hogy a hűségnek jutalma nem vész el. 
Add, hogy nyugodtan gondoljunk a végső órára és higyjük, 
hogy Megváltónk minket is átvezet a halál tengerén ama 
túlsó partra: az örök üdvösségbe. Kérünk hitünk Feje-
delme, Te magad munkáld bennünk evangéjiomod ere-
jével a lélek megújulását és add, hogy tetteinkkel is 
tanusítsuk, hogy Te élsz és uralkodol a mi szivünkben. 

Áraszd ki jó Isten mindnyájunkra Szentlelked áldását. 
Neveld hitünket, gyámolítsd jó törekvésünket, hogy mi 
és a mi házunk* a tieid maradjunk. Áldd tfieg királyunkat, 
egyházunkat, hazánkat és ennek minden lakosait. Tartsd 
meg közöttünk a békességet, nyújts gyámolító kart a 
nyomorultak'felé, térítsd meg a bűnösöket és^vigasztald 
a menyország reményével· a sirba szállókat szent Fiad, a 

s mi Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. * 
- , Τ V 

2 · 
Bölcs és hatalmas Isten! Áldott légy, hogy. Megvál-

tónkat : az Ur Jézust a halálból feltámasztván, dicsőséggel 
koronáztad meg és ezáltal az életet és romolhatatlan-
ságot világosságra ho2tad. Örömmel emlékezünk a húsvéti 
csudás történetről, mely azt hirdeti, hogy teljes lett a mi 
váltságunk a bűn és halál hatalmától. Add jó Atyánk, 
hogy e hit buzdítson irántad örök hálára, tegyen állhatato-
sakká a kísértés óráin és vigasztaljon az enyészet bús 
jelei között: Krisztus a mi életünk, nyereség nekünk a halál. 

Jöjj Üdvözítőnk, légy utitársunk, mig bevégezzük 
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vándorlásunkat a bujdosás mezején. Ha a veszteségek a 
bánat fellegét vonják lelkünkre: Te szólj hozzánk vigasz-
taló igéiddel és őrizz meg a kétségbeeséstől. Erősíts evan-
géliomod által azon bizalomban, hogy szenvedéseinkben 
is a mennyei Atyának végzése teljesül, aki mindenekben 
javunkat akarja. Emelj magadhoz a hitben és szenteld 
meg érzelmeinket, hogy ne e világ hiúsága, hanem az 
istenfélelem legyen utmutatónk és a mi Urunk Istenünk 
nevének dicsőítése legszentebb örömünk. És ha végül 
napunk itten lealkonyul: maradj velünk akkor is. Adj 
testünknek csöndes pihenést a halál sátorában és vidd 
lelkünket országodba, hol a hűség megtalálja örök jutal-
mát. Áldásodat kérjük uralkodó királyunkra, oltalmazd 
hazánkat, egyházunkat. Jöjj fájó sziveknek orvosa; gyógyítsd 
a sebeket, melyeket hiveid hordoznak, szárítsd fel a könnyü-
ket, melyekkel a szerencsétlenek vesztett reményeiket si-
ratják. Add, hogy az örvendetes és szomorú napokban 
Te reád támaszkodva folytathassuk pályánkat és végül bol-

s dog halállal távozhassunk a földről oda, hol téged színről-
színre láthatunk és dicsőíthetünk. Dicsőség legyen stb. 

Délután. 

1. 
Téged dicsőítettünk mindenható Isten ez ünnep reg-

gelén, magasztalásodra gyűltünk házadba ennek délestjén 
is, mert ez a mi Urunk Jézus feltámadását és benne az 
élet diadalát hirdeti nekünk. 

Hála néked mennyei Atyánk, ki a sötétségből minket 
szent Fiad által a Te ismeretednek boldogító világosságára 
hoztál és midőn mi bűneinkkel csak büntetést érdemeltünk, 
a mi Urunk Jézus engesztelő áldozatul adta magát értünk. 
Óh, bizonnyal a mi örömünkre rendelted e napot: dicsőség 
néked szerető mennyei Atyánk, Istenühk. 

Szentelje meg Uram gondolatunkat, akaratunkat e 
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hit, hogy a Krisztusban a Te gyermekeid vagyunk és Te 
atyai szeretettel őrködsz sorsunk felett. Erősítsd bennünk 
a reményt, hogy akik Te benned bíznak és akaratodat 
teljesítik: azokra nézve a szenvedés a megdicsőülés utja 
és a halál csak magvetés újabb életre. Lelked segéljen, 
hogy néked éljünk, néked engedelmeskedjünk, és az 
igazsághoz halálig hivek maradjunk. 

Jöjj győző vitéz, Ur Jézus, ki az örök haláltól meg-
szabadítál: vezérelj azon ösvényen, mely megigazulásra 
viszen. Tedd magadévá szivünket, irts ki belőle minden 
szentségtelen érzelmet, ápold benne a hitet, szeretetet, hogy 
általunk is épüljön az Isten országa e földön. 

Legyen mennyei Atyánk e mi ünneplésünk előtted 
kedves áldozat. Add, hogy e szent napokat lélekben épülve, 
hitben erősbülve tölthessük el. Áldd meg buzgóságunkat, 
tarts meg mindnyájunkat irgalmadban most és mindörökké 
szent Fiad, az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. 

2. 
Hálafohász kél szivünkből magasztalásodra szent Isten, 

ki szereteted bizonyságaival boldogítasz minket. Dicsőíté-
sedre buzdít közelebb az első Húsvétnak emlékezete, mely 
megerősíti hitünket a halhatatlanságban. A mi Urunk Jézus 
meghalt bűneinkért és feltámadt megigazulásunkra, hogy 
világosságra hozza az új életet és tökéletessé tegye a vált-
ság munkáját. 

Szent végzésed szerint ami porból vétetett, az vissza-
hull ma is a porba, minket is elvár egykor végharcra a 
halál; de kegyelmedből mi az örök élet reményével gon-
dolunk az utolsó órára és kedveseink koporsója felett 
megenyhíti bánatunkat az a hit, hogy a sirhalom csak 
rövid időre választ el s a menyország örökre egyesít. 

Sok nyomorúságai vannak az igaznak is e mulandó 
életben, de mint a húsvéti napok hirdetik, Uram, Te az 
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igazságot végül is győzelemre viszed. Tartsd fenn bennünk 
e hitet, hogy aki Téged szeret, parancsolatidat megtartja: 
annak a halál nem enyészet, de megdicsőülés; leteszi a 
porhüvelyt, hogy halhatatlanságba öltözzék. 

Áldott legyen neved örökkévaló Isten, hogy szent 
Fiad által a kárhozattól megszabadítottál. Alázattal kérünk, 
tedd hathatóssá szivünkben a váltság evangéliomát. Add, 
hogy ez kisérjen vigasztalva és megszentelve, mig a 
mulandóság határát elérjük. Oltalmazzon meg a gonosz-
ságtól, hogy tiszta lélekkel hagyhassuk itt egykor fára-
dalmaink színhelyét és örvendetes lehessen megjelenésünk 
előtted az új életben. Gyámolítsa jó törekvésünket, újítsa 
meg erőnket, ha megfáraszt az életharc. 

Hála néked jó Atyánk; hogy békében engedted el-
töltenünk mindeddig e szent ünnep napjait. Őrizd meg 
továbbra is kegyelmedben hiveid seregét. Legyen meg-
áldott mindama jó feltétel, melyet nevednek imádása meg-
újított bennünk. Segélj, hogy életünk a hétköznapi gondok 
közt is hirdethesse szent igéidnek hatását: gyarapodá-
sunkat a hitben, állhatatosságunkat az igazságban. Maradj 
velünk üdvözítő Jézus; egyesítsen veled szeretetednek 
emlékezete, hogy segedelmeddel mi is diadalt vehessünk 
e világ bajain s az utolsó ellenségen: a halálon és egykor 
az örök üdvösség honában találkozhassunk veled. Mi 
Atyánk stb. 

Hű és igaz Isten, szerető Atyánk! Buzgóságban 
egyesülve szenteljük meg ezen ünnepet, melyen az igaz-
ságnak örök dicsőségedben, jobb kezed felől mutattál 
helyet. Ki érettünk szent vérét áldozta Golgothán, ki fel-
támadásával a halál erejét elvette: a mi Urunk lézus 

Áldozó csütörtök 

Délelőtt. 
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visszatért égi hónába, hogy ott lakást készítsen nekünk is 
és a földi bujdosás végeztével oda gyűjtsön új, halhatatlan 
életre. Hála néked, hogy félelem nélkül gondolhatunk már 
az enyészetre, mely porba ver le mindent, mi a porból 
vétetett, mert hisszük, hogy túl a sir homályán örök vilá-
gosság várja a gyarlóság köteleiből megszabaduló lelket. 
Áldott légy jó Isten, ki megdicsőítetted rajtunk irgalmadat. 
Éneklésnek és szabadulásnak szava hangzik most az iga-
zaknak sátorában, mert az Urnák jobb keze hatalmasan 
cselekedett és szent Fiának felmagasztalásával megmutatta 
nekünk is a mennybe vivő utat. 

Háladással emlékezünk rólad megváltó Ur Jézus és 
kérünk, fogadj híveiddé. Midőn tanítványaidtól bucsut 
vettél: megáldottad őket és megígérted, hogy velük lész 
a világ végezetéig. Mi érettünk is szenvedtél, tekints le 
reánk is áldva az egekből. Bárhol járjunk, tövises vagy 
virágos uton, lelked vezéreljen és tartson meg az Isten 
félelmében mind a mi boldog végünkig. Nyugodjék meg 
áldásod koronás királyunkon, hazánkon, egyházunkon. 
Áldd meg hozzánktartozóinkat, felebarátainkat, építsd a 
békesség oltárát közöttünk, ébreszd a jóltevő irgalmat a 
szerencsétlenek iránt, nyújts enyhülést a betegeknek, üd-
vözítsd a meghalókat. Maradjon mindnyájunkkal boldogító 
szereteted itt és az örökkévalóságban. Dicsőség legyen stb. 

Délután. 

Kegyelmes Isten, mindeneknek Atyja! Lelki örömmel 
újítjuk meg neved magasztalását e napon, mely szent Fiad 
menybemenetelét hirdeti és minket is ama boldogabb 
hazára emlékeztet, mely túl a halál birodalmán vár az 
igazakra. Szivünk buzgó hálával áldoz előtted mennyei 
Atyánk, hogy a mi Urunk Jézusban Megváltót adtál, ki 
evangéliomával megszentelte a földi életet, feltámadásával 
meggyőzte a halált és dicsőségbe költözésével megnyitotta 
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előttünk a mennyet. Kiengesztelődtél e bűnös világgal: 
áldott légy örök szeretet, jó Isten. 

Hálát rebegünk néked lelki fejedelmünk, ki vissza-
tértél a mennyei Atya jobb kezéhez, de nem hagytál min-
ket árván. Itt maradt szent tudományodban a' lelki épülés 
és vigasztalásnak forrása, itt hagytad hü utitársakul a 
hitet, szeretetet, reményt. Add, hogy ezek erősítsenek, ha 
lankadunk, béketűrésre tanítsanak, ha sorsunk viszontag-
sága bánt, megdicsőülésed biztasson, ha a föld vissza-
követeli tőlünk, amit adott: lelkünk porhajlékát, a testet. 

Örök dicsőség nevednek megtartó Krisztus, Te vagy 
üdvösségünk szerzője, néked szenteljük szivünket. Meg-
ígérted, hogy híveiddel maradsz; kérünk légy velünk is, 
igazgass lelkeddel, hogy egész életünk főgondja szent 
példádnak követése legyen. Tartsd előttünk magasb hiva-
tásunkat : a tökéletesedést és adj erőt, hogy megőrizhessük 
a veled való egyességet örökké. 

Téged szeretet hozott le hozzánk, az emberiség sebei-
nek orvoslására áldozád éltedet; segélj, hogy minket is a 
felebaráti szeretet vezessen minden tetteinkben. Te el-
tűrted érettünk a kereszt fájdalmát is; segélj, hogy mi is 
engedelmességgel tanusítsuk hűségünket hozzád és a 
mennyei Atyához. Légy mellettünk az utolsó harcon is és 
emeld fel lelkünket oda, hová előttünk mentél, az örökké-
valóságba. Mi Atyánk stb. 

Pünkösd ünnepei. 

Délelőtt. 

1. 

Örök bölcsesség, mindenható Isten! Dicsőítéseddel 
szenteljük meg ezen ünnepet, melyen elküldéd az igaz-
ságnak lelkét, hogy újjá szülje a híveket és tovább építse 
a szent Fiad vérén szerzett drága örökséget: az anya-
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szentegyházat. Áldott légy, hogy a mi Urunk Jézusban 
kinyilatkoztatád szeretetedet és az emberi természetet dicső-
séged lakhelyévé tevéd. Kérünk, áraszd ki mi reánk is 
Szentlelkednek újjáteremtő hatalmát. Ez tegyen alkal-
matosakká árra, hogy mint a Te gyermekeid és orszá-
godnak polgárai, akaratod szerint folytathassuk és végez-
hessük utunkat a mulandóság határai között. Tedd tem-
plomoddá szivünket, Szentlélek. Te vezérelj, mig élünk, 
tartsd ébren bennünk az alázatosságot, az istenfélelmet, 
oltalmazz a bűntől gondolatban, szóban és cselekedetben. 
Mint amaz első híveknek: adj nekünk is erőt, hogy a 
Krisztus nyomdokán haladva a hitnek fegyverével győzel-
met vehessünk- e világ minden kísértésein és állhatatos-
ságunkkal az igazság mellett megdicsőíthessük a mennyei 
Atyát. Gyámolíts, ha lankadunk, vigasztalj az odafenn 
valókkal, ha földiekhez kötött reményeinkben csalódunk. 
Szenteld meg házunkat, hogy legyen a békesség hajléka, 
melyben ifjak és öregek, úgy az öröm, mint a bánat 
idején szeretetben egyesülve magasztalják a seregeknek 
Urát. 

Munkálkodjál tovább szentegyházunkban is, mint a 
buzgóságnak, igazságnak lelke. Áldásod kisérje a szent-
igék hirdetését, terjeszd általa tovább a földön mindenütt 
a lelki világosságot, jobbítsd az erkölcsöket és téríts min-
den népeket a teremtő és megtartó Istennek élő hitben 
imádására. Szenteld meg örömünket égi vezérünk és in-
díts érte áldozásra a hála oltárán. Szenteld meg bána-
tunkat is, hogy ez is közelebb emeljen a mi Urunk Iste-
nünkhöz és így eszközlője legyen szivünk nemesbülésének. 
Áldd meg kérünk uralkodó királyunkat, oltalmazd hazán-
kat, szentegyházunkat. Áldásodat kérjük minden ember-
társainkra. Hallgasd meg buzgó imánkat, mennyei Atyánk, 
szent Fiad az Ur Jézus nevében. Dicsőség legyen stb. 
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2. 
Örök irgalom, szerető Istenünk és Atyánk! Dicsőíté-

sedre zeng ajkunkon az ének, Téged magasztal lelkünk 
hálafohásza, mert tőled jön az áldás, jóságod bizonysá-
gaival telve a meny és a föld. Atyai szeretetedről tanús-
kodik a mi életünk is. Leborulva áldjuk bölcsességedet, 
hogy halandó testünkbe halhatatlan lelket leheltél. A föld 
rögei között jelölted ki ideiglenes hazánkat, de a hit által 
lakással biztatsz a Te örökkévaló hajlékodban. 

Dicsőség néked, ki szent Fiadban Megváltót küld-
tél e világra, hogy általa a megtérők megigazulást nyer-
jenek. Add, hogy megértsük és hiven követhessük lelki 
fejedelmünket, ki szent tudományának szövétnekénél gond-
viselésed jeleit mutatja még a keserűségben is, megvilá-
gítja a halál éjszakáját és végetlen érdemében üdvössé-
günk reményének ronthatlan alapját hagyja örökségül 
reánk. 

Kérünk, mennyei Atyánk, Szentlelkeddel éleszd hitün-
ket, hogy ezt meg ne olthassa s szivünket Üdvözítőnktől 

' el ne tántoríthassa se az öröm, se a fájdalom. Add, hogy 
őt követve mi is hű gyermekeid lehessünk, hogy fényljék 
a mi világosságunk és cselekedeteink mindenkor törvényed 
iránti hűségünknek legyenek tanúságai. Tarts meg minket 
a Te félelmedben, hogy ne kelljen rettegnünk a számadás-
tól, hanem gyermeki bizalommal imádkozhassunk hozzád 
és nyugodtan fogadhassuk atyai szent végzésedet életünk 
minden napjain. 

Áldj meg jó igyekezetünkben, kisérjen szereteted és 
tartson meg lelki-testi békességben minden embertársaink-
kal együtt. Örvendeztess meg szegényeket, boldogokat 
jó kedved esztendejének napjaival. Áldd meg koronás 
királyunkat bölcsességgel, erővel, áldd meg hazánkat, ennek 
minden polgárait. Nyugodjék áldásod városunkon (helysé-

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 6 
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günkön) s ennek határain. Hozd el a kedvező idők szár-
nyain mezeinkhez csatolt reményeink teljesültét, tartsd 
meg minden házban az egyetértés lelkét s a megelégedés 
kenyerét. Éleszd mindenütt a hitbuzgóság tüzét, hogy 
minden ajkról e fohász emelkedjék: áldjátok az Urat, 
mert jó, és az ő irgalma örökké megmarad. Dicsőség 
legyen stb. 

Délután. 

1. 

Szent Isten, örökké áldandó mennyei Atyánk! Buzgó 
lélekkel imádunk és bölcsességedet magasztaljuk, melylyel 
a mi Urunk Jézus által megígért Szentlelket elküldéd az 
első híveknek biztató vezérül. Téged áldunk az anya-
szentegyházért, melyet lelked tart fenn ama ronthatlan 
alapon: a Krisztus evangéliomán. Néked zeng hálaéneket 
közel és távol a hivek serege azon munkásságért, mely-
lyel tovább terjeszted az üdvözítő hitet és a felebaráti 
szeretet törvényének uralmát. 

Könyörgünk jó Isten, szentelj minket is lelked aján-
dékaival országodnak választott polgáraivá. Neveld bennünk 
az igazságszeretetet, hogy ez foglalja el lakásul szivünket, 
ehhez ragaszkodjunk, mig élünk, habár szenvednünk kell 
is mellette. Add, hogy a Krisztus nevéért, vallásunkért 
mint az apostolok: készek legyünk mi is minden áldozatra. 
Tégy állhatatosakká a felebaráti szeretetben, hogy szivün-
kön hordjuk embertársaink boldogságát, szelídséggel szün-
tessük a háborúságot és enyhítsük a nyomorultak szen-
vedését. 

Mi sokszor erőtlenek vagyunk; leheld reánk Uram az 
erőnek lelkét, hogy győztesen megállhassunk a kisértő 
ellen. Engedj gyámolítást találnunk a hitben, mikor a 
meglátogatás nehéz napjai próbára teszik engedelmessé-
günket akaratod előtt. Oltalmazz meg a gonoszság tőrétől, 
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mely tőled elszakít; tarts meg a hit, remény és szeretetben 
a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 

2. 
Hozzád emelkedik szivünk bölcs és jó Isten, ki lelked 

ajándékával megáldasz és megszentelsz minket. Nálad 
van a teljes bölcsesség, Tőled jött ama vigasztaló Szent-
lélek, ki minden igazságra vezérli a híveket. Dicséret és 
dicsőség néked, hogy általa új világosságot keltél lelkünk-
ben és megismertetted velünk üdvözítő szeretetednek 
hatalmát. 

Hálát rebegünk előtted, hogy Megváltót küldtél szent 
Fiadban e világra, kitöltéd reánk lelkedet, hogy evangé-
liomát befogadhassuk és példáját követhessük. Óh mikép 
háláljuk meg végtelen jóságodat, mikép bizonyítsuk be, 
hogy szeretetedre méltó gyermekeid vagyunk? Tőled vettük 
jó Atyánk lelki-testi javainkat, Te magad segélj, hogy ér-
telmünket, akaratunkat, minden tehetségeinket szent neved 
dicsőítésére áldozzuk. 

Bevalljuk, hogy minket a gyarlóság könnyen meg-
lankaszt rendeltetésünk betöltésében. Jöjj, Szentlélek, gyá-
molíts erőtlenségünkben. Nyisd meg szivünket a Krisztus 
evangélioma előtt, vezérelj a törödelem és a jobbulás utján 
Isten országához, taníts, hogy a mi Urunk Jézussal való 
egyesülésben keressük a megigazulást. 

Fogadd buzgó hálánkat mennyei Atyánk gondviselé-
sedért, melynek szárnyai alatt zavartalan áhítattal ünnepel-
hettük a pünkösdi napokat mind ez óráig. Add, hogy 
ünneplésünk ne tűnjék el nyomtalanul, hanem gazdagítsa 
szivünket a hitben, szeretetben. Áldásod kisérje mindazon 
szent érzelmeket, melyeket igéd hallgatása fakasztott keb-
lünkben. Áldd meg azokat, kik a mi Urunk Jézus aszta-
lához járulva, a megtérő lélek áldozatát mutatták be előt-
ted. Maradjon meg kegyelmed mindnyájunkon e nap 

6* 
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hátralevő részén és egész életünkben szent Fiad: az Ur 
Jézus által. Mi Atyánk stb. 

Szentháromság· vasárnap.jn. 

Délelőtt. 

Örök valóság, szent Isten! Te hozzájárul hatatlan vilá-
gosságban lakozol és gyönge szemeink, mig a mulandóság 
homályfedett utain vándorlunk, szinről-szinre meg nem 
láthatnak. Hatalmadnak határa nincs, bölcsességednek 
mélysége kikutathatlan, tökéletes lényedet véges elménk 
teljesen föl nem foghatja. De hála néked, hogy kinyilat-
koztattad magadat munkáidban: dicsőségedet hirdetik az 
egek, alkotó erődről beszélnek a megszámlálhatatlan csil-
lagok. Hódolattal dicsőítünk, hogy világossá tetted isme-
retünket rólad szent Fiadnak élete és tudománya által. 
Ha szemünk gyenge: megtalál Téged hitünk és hódolattal 
magasztalja benned a Teremtő, Megtartó, Megszentelő 
egy Istent. 

Áldott légy mindeneknek Ura, mennyei Atyánk! Te 
vagy az áldásnak kútfeje. Te öltözteted a mezők liliomát, 
táplálod az égnek madarait. Te gondoskodol rólunk em-
berekről is. Te lehelted belénk a gondolkodó lelket, jósá-
godnak hirdetője minden óra, melyben szivünk örömtől 
dobog. 

Áldott légy Ur Jézus, egyszülött szent Fia a mennyei 
Atyának, ki alászállottál hozzánk, hogy megigazulásra 
és üdvösségre vezess. Te váltottál meg a halál félelmé-
től és a kárhozattól: néked szenteljük azért szivünket, 
lelkünket. Segélj, hogy győztesen harcolhassuk meg az 
életnek harcát és elnyerhessük egykor nálad a hűség 
koronáját. 

Áldott légy Szentlélek, ki az Atyától és Fiútól szár-



— 8 5 -

máztál. Te világosítod elménket, megszenteled érzelmein-
ket és erősítesz, hogy megtarthassuk a hitet és jó lelki-
ismeretet. Áldott légy teljes szentháromságos egy Isten, 
Te vagy mindenünk, Te benned vagyunk, élünk és moz-
gunk. Gyámolíts, kérünk, nevednek imádása által, hogy 
oly életet éljünk, amely Te előtted kedves. Add, hogy 
megdicsőíthessünk az örömben alázatosságal, a kereszt-
viselésben engedelmességgel, minden tetteinkben igazság-
szeretettel. Áldásodat kérjük mindeneknek Ura koronás kirá-
lyunkra. Kisérje népeit-boldogító feladatában atyai gond-
viselésed. Áldd meg szeretett hazánkat, ennek minden 
rendű és vallású lakosait. Lakozzék egyházunkban a Te 
lelked s építse általa közöttünk a hit, remény, szeretet 
országát. Nyugodjék meg rajtunk s minden embertársain-
kon a Te üdvözítő kegyelmed szent Fiad az Ur Jézus 
által. Dicsőség legyen stb. 

Délután. 

Jóságos Isten, mindeneknek Ura! Ünnepet szentel-
tünk néked ma is, hogy bemutassuk soha el nem fogyó 
kegyelmedért a hála áldozatát, hogy hallgassunk szent 
életre nevelő igédet és buzgó imában esdekeljünk hozzád, 
ki benned bizó híveidnek hatalmas gyámolítója vagy. 

Áldott légy örök szeretet, szent Isten, ki a mi Urunk 
Jézusban gyermekeiddé fogadtál. Kérünk, foglald el szi-
vünket Szentlelked templomává és tedd erőssé igéid 
megtartására, hogy egész életünk a Te dicsőítésedre 
szolgáljon. 

Mig itt a változások színhelyén járunk, a sátán meg-
megújítja kísértéseit, hogy Tőled elszakasszon; add, hogy 
hitünk megőrizzen a bukástól. Itt a bujdosás mezején a 
csalódások gyakran megkeserítenek: legyen a Krisztus 
szent tudománya ama harmat, mely újra feléleszti remé-
nyeink lankadó virágát és megerősít, hogy béketűréssel 
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hordozhassuk az élet terheit. A mi lelki fejedelmünk pél-
dája tanítson szelídségre, szeretetre embertársaink iránt, 
hogy hü gyermekeidnek találjon bennünket sorsunk min-
den változása. Vezérelj Szentlélek halálunkig az igazság 
ösvényén, szentelj meg, hogy méltók lehessünk az üdvö-
zítő kegyelemre, mely az Ur Jézusban igértetett nekünk. 

Engedd jó Istenünk, hogy e mai nap hallott igéid is 
jó gyümölcsöket teremjenek életünkben. Építsenek az igaz 
hitben, hogy Téged dicsőítve, néked engedelmeskedve 
folytathassuk és végezhessük földi pályánkat. Bocsáss el 
megáldva házadból, végy körül oltalmaddal, hogy békes-
ségben üdvözölhessük e napnak alkonyát is. Adj csöndes 
nyugalmat a jövendő éjszakán és ébresz fel a holnapi 
munkás napra megújult erőben. Tarts meg mindnyájun-
kat atyai irgalmadban, szent Fiad: a mi Urunk Jézusért. 
Mi Atyánk stb. 

A reformáció emlékünnepén. 

Szent és igaz Isten, mennyei Atyánk! Tied a hata-
lom, tied a dicsőség. Hálával áldozunk előtted, midőn 
megemlékezünk velünk közlött jótéteményeidről. Gond-
viselő kézzel izgazgatod Uram az egész emberi nem sorsát 
és irgalmad a halandókhoz változatlanul megmarad. 

Néked köszönjük a vallást, e biztató vezért vándor-
utunkra és hű nevelőt a Te országodra. Áldott legyen 
neved, hogy midőn hitünknek forrását: az evangéliomot 
az emberi gyarlóság tévelygésekbe temette, támasztottál 
lelkedtől ihletett férfiakat, kik ezt felszabadíták és a hívek 
seregét visszavezették a anyaszentegyház egyedüli feje-
delméhez: a Krisztus Jézushoz. Örömmel magasztalunk 
Istennek szent lelke, hogy a hitjavítás nagy munkáját 
győzelemre vitted és egyházunkat ismét oda állítottad az 
evangéliomra, melyen a pokolnak kapui nem vesznek diadalt. 
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Fogadd hálánkat jó Atyánk, hogy elődeinket a hű-
ségben az igazsághoz megerősítéd és az egyház hajóját 
az üldözésnek viharából elhoztad a békés idők révpart-
jára. Áldott legyen gondviselésed, melylyel megőrzéd a 
lelki szabadságot. Kérünk, tartsd meg továbbra is atyai 
kegyelmedet szent egyházunk felett: munkálkodjék benne 
az evangéliomnak lelke: a hit, szeretet, remény, hogy 
boldogíthassa a híveket és építhesse a Te országodat. 
Rendelj apostoli buzgóságu lelki tanítókat a gyülekeze-
teknek, kik hű pásztorai legyenek a nyájnak. Éleszd ben-
nünk a hithűséget és az áldozatkészséget. Add, hogy szent 
házad kielégíthesse a híveket, kik éhezik és szomjúhoz-
zák az igazságot, hogy ápolják szegényekben, gazdagok-
ban az istenfélelmet, engedd, hogy benne az áhítat óráin 
vigaszt leljenek a kesergők, bűnbocsánatot a megtérők. 
Ápold az egyházak között a kölcsönös türelmet, terjeszd 
tovább szent igéd világosító erejét. Áldásod legyen kirá-
lyunkon, hazánkon,' minden embertársainkon. Egyházunk 
áldott fejedelme: Jézus! Jöjj, uralkodjál felettünk. Áraszd 
ki mindenekre áldott lelkedet, egyengesd az utat azon 
korhoz, melyben egy akol és egy pásztor leend a mennyei 
Atya dicsőségére. Dicsőség legyen stb. 

"V a s á r n a p i a k . 

Délelőtt. 

1. 

Örök jóságú Isten, szerető mennyei Atyánk! Te vagy 
az életnek és minden áldásnak forrása; Téged illet a hála 
az elvett javakért, melyek megörvendeztetik a szivet, nálad 
keresünk oltalmat a nyomorúságnak idején és Te meg-
hallgatod kérésünket, melylyel a mi Urunk Jézus nevében 
járulunk szent szined elé. Kezedben van halálunk és ke-
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gyelmed ad a mulandóságon túl örök üdvösséget. Add 
azért, hogy törekedjünk hiven teljesíteni törvényedet, szó-
val és cselekedettel dicsőíteni nevedet halálig. 

Hálát adunk néked a drága kincsért, melyet Szent 
Fiad a keresztségben hagyott minden híveinek. Midőn 
ebben gyermekeiddé fogadsz: kérjük a Te lelkedet, a vilá-
gosságnak és erőnek lelkét; ezzel segélj, hogy megtart-
hassuk néked tett fogadásunkat életünknek minden napjai-
ban. Emlékeztessen a veled kötött szövetség felsőbb ren-
deltetésünkre és tartóztasson, vissza a bűnnek ösvényétől. 

Megváltó Jézus! szent példád indítson bennünket a 
mi tisztünk minden igazságának hű betöltésére, hogy jól 
végezhessük mi is kötelességünket, melyet â  Teremtőnek 
bölcs végzéséből vettünk. Tegye életünket a szeretet, sze-
lídség áldássá hozzánktartozóinkra, tanúskodjék minden 
törekvésünk jóakaratról embertársaink iránt. Ha nemszere-
tem napok következnek reánk és a szenvedés zúgolódni 
késztet az ég ellen: vigasztaljon az Istennel kötött szö-
vetség, hogy türőké a mennyeknek országa. Add áldásodat 
koronás királyunkra);oltalmazd hazánkat, gyámolítsd szent 
feladatában egyházunkat. 

Terjeszd közöttünk mennyei Atyánk országodat, a 
békességet, igazságot, szeretetet, add áldásodat mindnyá-
junkra, s maradj irgalmas Bíránk, Gondviselőnk szent 
Fiad az Ur Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

« 

2. 
Bölcs Isten, szerető mennyei Atyánk! Te, mini magad 

tökéletes vagy: tökéletességre hivtál minket is szent Fiad, 
az Ur Jézus által. És hogy ezt elérhessük: rendeléd szá-
munkra a családot és az egyházat. Dicsőség Te néked, 
ki a családban mutatád ki a szeretet hajlékát, mely hű 
gonddal ápolja a tehetetlen kisdedet és a jó neveléssel 
szivébe oltogatva az istenfélelmet, elvezérli hozzád. Szen-
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telj meg kérünk akaratunkban, hogy megbecsüljük a családi 
élet által nyújtott áldásodat. Adj a szülőknek bölcsességet 
és erőt tisztük betöltésére, hogy gondoskodásuk alatt 
magzataik gyarapodjanak előtted és az emberek előtt 
való kedvességben. 

Adj a gyermekeknek jóra hajlandó szivet, hogy en-
gedelmességükkel megkönnyítsék a szülék gondjait és 
szeretetük ki nem alvó lángja tanúsítsa hálájukat a vett 
jótéteményekért. Tartsd fenn az egyetértést testvérek, ro-
konok körében, hogy békesség lakozzék minden háznak 
falai között. 

Mindenható Isten! Legfőbb hivatásunk nagy neved 
dicsőítése. Add, hogy megértsük bölcs intézkedésedet, _ 
melylyel bár a természet ölén és házunk csöndes magá-
nyában is megtalálunk téged, mert mindenütt jelen vagy: 
mégis a lelki áldozat kiváló helyéül számunkra a tem-
plomot rendeléd. Itt éled újra hitünk, reményünk a közös 
buzgóság óráin; itt hirdetteted igéidet, melyek a Krisztus 
követésére buzdítják a hivek seregét. 

Lelked tegye Uram kedvessé szent házadat előttünk. 
Ide hozzuk hálánkat és fájdalmunkat, innét vigyünk mind-
annyiszor megújult hitet, szeretetet hivatásunk mezejére. 
Add, hogy a templom legyen bánatunknak oszlatója, 
örömünknek megszentelője, lelki életünknek újjászülője. 
Jézus, ki megígérted, hogy ahol a Te nevedben híveid 
összegyülekeznek, Te is ott lész velük: légy jelen e he-
lyen és emeld itt a buzgó lelkeket az égre. Leljen meg-
hallgatást a szülő, ki gyermekéért, a gyermek ki szülőiért 
imádkozik. Legyen áldásod királyunkon, hazánkon. Áldd 
meg egyházunkat, add, hogy éleszthesse tagjaiban a hi-
tet, szeretetet, reményt. Tégy bennünket buzgó, lelkes 
híveivé, hogy így ama Te láthatatlan egyházadnak: Isten 
országának is polgárai lehessünk az örökkévalóságban. 
Dicsőség legyen stb. 
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3. 

Gondviselő Isten, szerető mennyei Atyánk az Ur 
Jézusban! Áhítat vezérlett ismét templomodba, mert jó mi-
nékünk Téged dicsérnünk és a Te nevednek éneket 
mondanunk. Tőrödelmes szívvel rebegjük el imádságun-
kat előtted, mert érezzük, hogy bűnös emberek vagyunk. 
Te tökéletes vagy változhatatlan hatalomban, dicsőségben. 
Trónod az örök igazság, mi reánk pedig a gyarlóság terhe 
nehezül és bűnös voltunk tudata megaláz bennünket. 

De Uram, Te irgalmas Atyánk is vagy; nem gyö-
nyörködöl a büntetésben, sőt a tévelygőt megtérésre és 
üdvösségre hívod. Hova mennénk azért szined elől, mikor 
sebhedt szivünk orvoslás után eped? Hol kereshetnénk 
segedelmet, ha gyönge erőnk roskadoz a nehéz kereszt 
alatt? Te hozzád térünk Uram, ki megérted gyermekeid 
sóhaját, tömlőbe szeded a kesergő szemek könyüit és 
magad biztatsz, hogy hívjunk segítségül a nyomorúságnak 
idején. Jóságod indítson téged szeretni mindenek felett. 
El ne feledkezzünk rólad, mikor jól folynak dolgaink, 
hogy annál nagyobb bizodalommal várhassuk segítségedet 
a meglátogatás napjain. 

Megváltó Jézus, ki a szerencsétlenen könyörültél, a 
reád támaszkodó hitét megdicsőítéd; jöjj, boldogíts jói-
tevő szereteteddel minket is. Vedd el bűneinknek súlyát, 
keltsd fel szivünkben az Istennel való békesség érzetét, 
hordozz az alázatosság ösvényén és taníts istenfélelemmel 
győzni ez élet viszontagságai között. Áldásodért könyör-
günk koronás királyunkra. Gondviselésed fedezze, mint 
paizs hazánkat s egyházunkat. 

Őrizz meg jó Isten minden oly csapástól, amelyet el 
nem viselhetnénk. Atyai gondjaidba ajánljuk szenvedő em-
bertársainkat ; könnyítsd az elhagyott özvegyek, árvák 
szomorú sorsát, nyújts enyhülést a betegség láncai alatt 
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gyötrődőknek és üdvözítsd azokat, kik pályafutásukat 
elvégezték szent F iad : a mi Urunk Jézus által. Dicsőség 
legyen stb. 

4. 
Áldott legyen szent neved mindenható Isten, hogy 

a mi Urunk Jézus élete és tudománya által megvilágo-
sítád lelki szemeinket, megismertetéd magas célunkat a 
tökéletességet, amelyre törekednünk kell itt a földön és 
amelyhez közelebb jutunk túl a halálon. Add, hogy meg-
értsük bölcs gondolkodásodat, melylyel e célhoz biztató 
vezérül adtad a hitet és erre nevelsz akkor, ha a békes-
ség derült napjaival kisérsz és akkor is, ha a fájdalom 
nyilait bocsátod reánk. Bevalljuk mennyei Atyánk gyönge-
ségünket, hogy bűnös voltunk érzete lever és önerőnk-
ből nem juthatunk el a Te országodba. Kegyelmed támo-
gatásáért esedezünk; adj erőt a jónak követésére, szentelj 
meg lelkeddel, hogy téged szeretni, hivó szódra hallgatni 
legyen fő gondunk minden időben. 

Te légy Jézus, mig utazásunk tart a mulandóság 
tengerén, kormányzója élethajónknak. Ne engedd, hogy 
rossz indulatokkal terheljük meg szivünket és így meg-
nehezítsük haladásunkat ama túlsó révpart: a menyország 
felé. Te mutasd előttünk az utat és védelmezz, hogy ha-
jónk se a bűnnek örvényébe ne merüljön, se a kétségbe-
esés szikláin törést ne szenvedjen. Ha reánk jönne a szen-
vedés vihara és reményünk mint csillag fellegbe borulna: 
óh Uram erősítsd hitünket, hogy megtalálhassunk téged, 
ki lecsendesíted a háborgó tengert. Légy támaszunk min-
den bajainkban és segélj győzelemre saját gyarlóságunk 
és e világ kísértése ellen. És ha majd utunk itt véget é r : 
add, hogy legyen reánk, megfáradt vándorokra nézve a 
halál boldog kikötő, melybe a jó lelkiismeret kíséretében 
térünk be s ahonnét lelkünket az üdvözültek hónába emeled. 
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Áldásodat kérjük mennyei Atyánk uralkodó királyunkra, 
oltalmad környezze egyházunkat, őrizd hazánk felett a 
békesség napját. Segélj, hogy utaidon járva mindnyájan a 
Te néped maradhassunk és. atyai irgalmadban mene : 

déket találjunk most és mindörökké. Dicsőség legyen nfo. 

5. 

Sorsunkat bölcsen igazgató Isten! Akaratod gyujtá 
meg éltünk szövétnekét, szent kezled ruházott fel testi és 
lelki tehetségekkel. Hódolatfal áldjuk bölcsességedet Uram, 
ki földi vándorlásunk. célját meghatároztad és köteles-
ségül tűzted elérik a munkásságot, mint a tökéletesbülés 
útját. Munkára hívtál mindnyájunkat és boldog, aki intő 
szódat buzgón követi. Vezess a hit által rendeltetésünk 
megismerésére és hű betöltésére, hogy hiven teljesítsük 
kötelességünket amig nappal vagyon, mert eljön az éj-
szaka, amikof senki sem munkálkodhatik. Adj Uram oly 
lelket, hogy megbecsülni tudjuk a kegyelem idejét és fel-
adatunk hű végzésével hasznossá tegyük életünket csa-
ládunknak, . egyházunk és- hazánknak. Engedd, hogy a 
megelégedés, a munkának e drága jutalma és a jó lelki-
ismeretben a Te békességed kisérjen földi pályánkon. 

De ne hagyd felejtenünk jó Isten, hogy Te nemcsak 
a testi életért követelsz fáradalmat, hanem ama Te sző-
lődnek : az igazságnak mivelésére is hívtál. Félelmed ve-
zéreljen, llessze szivünk buzgóságát, hogy hű szolgáidnak 
találtassunk itt is; és úgy a békesség napjain, mint az 
aggodalmak keresztje alatt akaratod legyen mindig sze-
münk előtt. Gyámolíts hű vezérünk Jézus, hogy igazság-
ról· szeretetről tanúskodjanak szavaink, tetteink. így ha 
eljön életünk utolsó estéje, bizalommal távozhatunk a 
munka mezejéről; mert Te hivsz magadhoz, ki üdvös-
séggel koronázod a hűséget. 

Áldásod kisérjen mennyei Atyánk mindenütt az igaz 
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törekvést, indíts a kötelesség érzete által mindenkit buz-
góságra a Te országodnak, az igazságnak keresésében. 
Oszlasd a munkásság nyomán az ínséget, őrizd minden 
házban a megelégedést, minden szívben az alázatosságot. 
Kisérd áldásoddal királyunkat, oltalmazd hazánkat, egy-
házunkat. Tartsd fenn hűségünket hozzád, legfőbb Gondvi-
selőnkhöz és terjeszd ki mindnyájunkra atyai kegyelmedet 
szent Fiad a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

6. 
Gondviselő Isten, szerető Atyánk. Imádásoddal szen-

teljük meg e napot, hozzád szomjúhozik a mi lelkünk, mert 
Te vagy a mi erősségünk, Te vagy mindeneknek alko-
tója és fenntartója. Áldott legyen gondviselésed, mely az 
élők tárházául rendeli a természetet, őrködik az ebbe 
oltott törvények felett és meghozza a tél után a kikeletet, 
a vetés után az aratást. Dicsőség néked, ki a napnak 
sugárzó melegét táplálod, esővel áztatod a földnek hant-
jait és megadod a munkásnak jutalmát. 

Fogadd hálafohászunkat Uram, ki lelkűnkről is atyai-
képen gondoskodol. Örömmel üdvözöljük szereteted bi-
zonyságát templomunkban, melyben a közös buzgóság 
hozzád emeli és megszenteli hálaadó és könyörgő szi-
vünket. Szent Fiad tudományában az örökélet igéit hir-
detteted, amelyekből akaratot merítünk szolgálatodra, erőt 

. az engedelmességre és óhajtást a megtérésre. Kérünk, 
tedd szivünket igéidnek jó termő földévé. Ne engedd, hogy 
e szent magvak nálunk útfélre, vagy sziklára hulljanak, 
honnét a hiúság és e világ gondjai elragadozzák. Add, 
hogy beszéded hallgatása meghozhassa életünkben, mint 
jó gyümölcsöt az istenfélelmet és a szeretetet. Tartsd ébren 
hitünket, mely az örökkévalókra emlékeztet és arra indít, 
hogy törödelemmel keressük bűneink bocsánatát nálad. 

Terjeszd a földön az evangéliom áldásait, vezesd 
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általa az emberiséget mindig közelebb az igazsághoz és a 
boldogsághoz. Áraszd ki áldásodat királyunkra, hazánkra. 
Áldd meg szentegyházunkat, melynek tiszte hiven őrködni / 
igéidnek tisztán és igazán hirdetése felett. Tekints irga-
lommal a szenvedőkré, kik segedelmedért esdekelnek 
Keltsd fel a bűnbánatot a bűnösök szivében, nyisd meg 
az örök élet ajtaját a haldoklók előtt, szent Fiad az Ur 
Jézus által. Dicsőség legyen stb. 1 " 

. 7. 

Irgalomnak Atyja, jó Isten. Hozzád kívánkozik lel-
künk, mert Te alkotál bennünket és gondviselő Atyánk 
voltál minden időben. Ünnepet szentelünk nevednek tisz-
teletére, mert imádásod felemeli lelkünket a mulandóság-
nak porából az1 örökkévalóságra, érőt ád szolgálatodra és 
fenntartja szivünkben az élet viszontagságai között is a 
boldogító reményt. Hála néked kinyilatkoztatott kegyel-
medért, melylyel nemcsak megmutatád az örök életnek 
útját, hanem vezért is adtál szent Fiadban, ki előttünk 
jár, példájával tanít dicsőítésedre. 

Erősíts óh Üdvözítő Jézus, hogy örömmel járjunk 
nyomdokidon. Bevalljuk gyöngeségünket, midőn a világ 
szeretete, a félelem és a rossz példák, mint megannyi 
kísértések törekszenek elszakítani tőled. Kérünk támogasd, 
neveld hitünket, mely veled egyesít, hogy sem jó, sem 
balsorsban el ne forduljunk tőled. A szenvedésék hűséged 
diadalát hirdetik; add, hogy mi is készek legyünk még 
ürömpohárral is ajkunkon hű követőidnek bizonyítani 
magunkat. Te nem szűntél meg a szeretet jó tetteit gya-
korolni, ellenségeidért is imádkozni; segélj, hogy veled 
mi is tudjunk könyörülni a szenvedőn, megbocsátani az 
ellenünk vétőknek. így, bár legyen földi pályánk görön-
gyös: áldott lesz mégis, mert rajta az Istennel való bé-
kesség kisér. 
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Áldd meg mennyei Atyánk híveidnek seregét a buz-
góságnak és szeretetnek lelkével. Áldd meg koronás kirá-
lyunkat, oltalmazd hazánkat s ennek minden lakosait a 
háborúnak és veszedelmes járványoknak csapásaitól. Fe-
dezz bennünket gondviselésed szárnyaival, mig itt e vál-
tozások honában hordozzuk hivatásunk terhét és üdvö-
zíts, ha eljöir halálunk, szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Dicsőség legyen stb. 

8. 
Örök dicsőségben lakozó Isten, mennyei Atyánk! 

Kegyelmedet szomjúhozó szívvel jöttünk templomodba, 
hogy itt bemutassuk lelki áldozatunkat és orvoslást keres-
sünk nálad sebeinkre. Jó minekünk Uram itt lennünk a 
Te házadban, hol az áhítat óráin lelkünk megújul, szi-
vünk közelebb érzi magát Tehozzád. Indíts e szent hely 
által törödelemre és vonj minket, megtérő bűnösöket ma-
gadhoz. Add, hogy innét vihessük el az újra .éledő hitet, 
mely mindenütt bölcsességed nyomait tárja fel előttünk 
megtanít béketűréssel hordozni a napok hévségét és terhét. 

Hála néked jó Isten, ki atyai szeretettel gondoskodol 
rólunk és bár néha nehéz uton vezetsz: ezzel is üdvössé-
günket munkálod, mert vágyainkat a földiekről meny-
országodra irányzód. Kérünk, tarts meg minket továbbra 
is a hűségben szent házad iránt, neveld buzgóságunkat, 
hogy neved imádása az öröm és megszentelés forrása 
legyen lelkünknek. Megtartó Ur Jézus, ki híveidnek meg-
ígérted támogatásodat; jöjj hozzánk, hirdess békességet 
nekünk is, mint amaz első tanítványoknak, mikor aggo-
dalmak fellege borul lelkünkre. Lehelj keblünkbe is új 
erőt, mely nem fárad el az igazság szolgálatában, csüg-
gedetlen a hitben, állhatatos a jóltevő szeretetben. Tarts 
meg kicsinyeket, nagyokat az Isten félelmében, terjeszd 
közöttünk országodat, őrizd minden hajlékban az igaz 
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kegyességet és megelégedést. Áldásodat kérjük királyunkra. 
Oltalmazd szentegyházadat minden külső és belső ellen-
ségtől, tarts távol hazánktól, városunktól (helységünktől) 
minden veszedelmet. Támogasd az erőtleneket, vigasztald 
meg a szomorkodókat, térítsd meg a bűnösöket. Te vagy 
bizodalmunk életünkben, Te légy boldogítónk halálunk-
ban. Dicsőség legyen stb. 

9. 
Irgalmas Isten, gondviselő Atyánk! Leborulunk előt-

ted és magunkat megalázva imádjuk benned a világ al-
kotóját, kinek hatalma végtelen és bölcsességét föl nerfi 
foghatja emberi értelem. Örök hála kegyelmednek, hogy 
Megváltóul szent Fiadat küldötted el e világra és 
általa mindeneket új életre, üdvösségre hivsz. Gyámolíts, 
hogy az ő nyomdokain járva bétölthessük legfőbb hivatá-
sunkat: szent nevednek életünkkel dicsőítését. 

Tarts meg a hozzád való hűségben jó pásztorunk: 
Jézus! Te kész voltál szenvedni, meghalni érettünk: néked 
adjuk azért szivünket, lelkünket. Evangéliomod által a 
sötétségből a világosságra hivsz, Te magad segélj, hogy 
hivó szódat megérthessük és elkerüljük a véteknek kár-
hozatra vezető ösvényét. Éleszd hitünket, hogy Téged 
követhessünk, ki a nyájt, mely szavadra hallgat, gyönyörű-
séges helyre: az örök élet igéinek mezejére, kies vizek 
mellé: az irgalom forrásához viszed. Itt a sátán körüljár, 
mint ordító oroszlán, keresvén, akit elnyelhessen; adj erőt 
a veled egyesülésre, hogy győzedelmet vehessünk lelkünk 
ellenségén. Életünk napja előbb avagy utóbb lealkonyul; 
kérünk, ne hagyj minket, benned bízó híveidet, akkor se 
magunkra, hanem segélj át a halál révén az örökké-
valóságba, hol a reményt valóság, a földi bajokat mennyei 
öröm váltja fel. 

Neveld lelki fejedelmünk szentegyházadban a hit-



buzgóság tüzét, terjeszd szent tudományod világát, gyűjtsd 
magadhoz általa azon juhaidat is, melyek még a tudat-
lanság pusztaságán tévelyegnek. Építsd hit, remény és 
szeretetben az egy akolt, mely a föld minden lakosait ma-
gába fogadja, hogy Te általad keressék mindenek az örök 
üdvösséget. Áldásod legyen koronás királyunkon, őrizd a 
veszélyektől hazánkat, egyházunkat. Oltalmadba ajánljuk 
minden embertársainkat. Könyörülj gyöngeségeinken, nyújts 
erőt a győzelemre, ha megkísértetünk, bátoríts, ha keresztet 
hordozunk és ha majd eljön végóránk: kisérj el az utolsó 
küzdelemre a feltámadás reményével. Dicsőség legyen stb. 

10. 

Mindeneknek Ura és Atyja: szent Isten! Tied min-
den hatalom, Te vagy az örök jóság. Háladással áldo-
zunk előtted, hogy minket, gyarló bűnösöket szent Fiad 
által gyermekeiddé fogadtál. Kérjük szent lelkednek támo-
gatását, hogy le ne tévelyedjünk a hozzád vezető ösvény-
ről, hanem néked éljünk, örvendetes és szomorú napjaink-
ban téged keressen, téged dicsőítsen szivünk minden 
gondolatja. Imádásod legyen lelki örömünknek forrása, 
akaratod követésében állhatatosságunknak gyámola; vi-
gasztaljon szenvedéseinkben azon reménnyel, hogy e nyo-
morúság völgyéből egykor országodba jutunk, hol teljes 
leszen a mi boldogságunk. Taníts meg üdvözítő Jézus 
szent nevedben imádkozni: s add, hogy. mindenkor aláza-
tos szivet tárjunk fel az áhítat óráin előtted. Ne szeny-
nyezze be lelki áldozatunkat soha rosszindulat, ne verje 
le ennek lángját a boszu, irigység, de szentelje meg a 
hit, szeretet, remény. Legyen gondunk, mikor a kegyelem 
ajtaján zörgetünk mindenek előtt az odafenn valókra. Ke-
ressük az Istennek országát és annak igazságát, esedez-
zünk erőért, hogy jól végezhessük hivatásunkat és éle-
tünkben, halálunkban1 megdicsőíthessük a mennyei Atyát. 

Qyurátz Ftrenc: Kézi Agenda, IU. 7 
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És Te irgalmas Istenünk, hallgass meg és add meg, 
amit az Ur Jézus nevében kérünk tőled. Őrizz meg el-
hordozhatlan tehertől, legyőzhetlen kísértéstől; éreztesd 
mulandó életünk utján is jóltevő irgalmadat velünk. Tartsd 
fenn erőnket, egészségünket, engedd, hogy megmaradjon 
keblünkben a véled való békesség, hajlékunkban a sze-
retet és megelégedés, egyházunkban a buzgóságnak lelke. 
Terjeszd ki áldó kezeidet szeretett királyunk felett, áldd 
meg hazánkat, tarts vissza határaitól minden veszedelmet. 
Áraszd ki mindnyájunkra atyai áldásodat szent Fiad: a 
mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

11. 
Hozzád emeljük szivünket buzgó imádással minden-

ható Isten és magasztalunk jóvoltodért, melylyel mind-
eddig segítségünk voltál. Éreztesd, kérünk, atyai áldáso-
dat továbbra is velünk és minden felebarátainkkal. Ke-
zedben van sorsunk, tőled várjuk az ideig és örökkétartó 
boldogságot. Gyarlóságunk érzetével közeledünk hozzád, 
s bevalljuk, hogy a bün háládatlan gyermekeiddé tett; de 
a Krisztus megváltó érdemére támaszkodunk előtted, ki 
biztat, hogy a bűnbánó szivet zsámolyodnál irgalom fo-
gadja. Kelts világosságot lelkünkben az evangéliom által, 
hogy mindig szemünk előtt tarthassuk és betölthessük 
parancsolatidat. Szenteld meg mai ünneplésünket is, hogy 
neved imádása és szent igéid hallgatása erősítsen a 
keresztyéni kegyességben, szeretetben. Add, hogy elvihes-
sük magukkal munkásságunk mezejére is azon jóindu-
latokat, melyeket templomod ébresztett szivünkben. Szent-
lelked segéljen, hogy az élet javait háladással, a fájdalom 
poharát engedelmességgel vehessük kezedből és minden 
földi gondok, kísértések között is megőrizhessük a jó 
lelkiismeretet. 

Áldd meg mindenható Isten uralkodó királyunkat, 
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egyházunkat és hazánkat. Terjeszd közöttünk a hűséget 
az igazsághoz és a szeretetet, mely nem keresi csak a 
maga hasznát. Gátold a gonoszság terjedését, neveld az 
élő hitet, mely nemcsak szóval, hanem cselekedettel is 
dicsőít téged. Tartsd meg félelmedben az örvendezőket, 
gyermeki bizodalomban a szenvedőket. Töröld le az özve-
gyek s árváknak könyüit, fogadd oltalmadba a gyöngéket, 
nyugtasd meg az örök élet reményével azokat, kiket a 
halál hív utolsó harcra. Légy mindnyájunknak megtar-
tónk, gondviselő Atyánk életben, halálban. Dicsőség le-
gyen stb. 

12. 

Gondviselő Isten, mindeneknek Atyja! Tied a hata-
lom, szeretetedből árad, mint forrásból, minden testi-lelki 
áldás. Téged imádtak a mi atyáink, Te benned bíztak és 
nem szégyenültek meg. Hozzád térünk esdeklésünkkel mi 
is, nálad keresünk boldogulásunkhoz segedelmet, ki magad 
biztatsz, hogy kérjünk és megadatik, zörgessünk és meg-
nyittatik előttünk a kegyelem ajtaja. Minket gyarlóságunk 
terhe nyom; leborulva fohászkodunk: légy irgalmas bíránk 
és bocsásd meg szent Fiadért a mi bűneinket. Erősítsd 
bennünk a hozzád való ragaszkodást, add, hogy mint a 
harmat a kert virágait: a lelki áldozat minden órája ne-
velje szivünkben a szent érzelmeket és vigyen előbbre a 
tökéletesbülés utján. Vess gátot közel és távol a hitetlen-
ségnek és minden igazságtalanságnak. Oltsd meg a viszály-
nak tüzét rokonok, egyházak és nemzetek · között, tartsd 
ébren a türelmet, a jóakaratot, mely a tévedőnek meg-
bocsát és a nyomorultnak segítő kezet nyújt. 

Áldásod környezze uralkodó királyunkat. Áldd meg 
a népnek elöljáróit buzgósággal, biráit igazságszeretettel, 
tartsd fenn a népben vezérei iránt a tiszteletet, a törvény 
előtt az engedelmességet. Áldj meg minden rendű munkást 

7* 



f 

- 100 — 

erővel s jó előmenetellel. Kegyelmed őrködjék a családok 
felett, hogy lehessenek a hitnek és szeretetnek ápoló kertjei 
és a békességnek hajlékai. Hallgasd meg a szenvedőket, 
kik szabadításod után sóhajtanak. Tekints könyörülettel 
az elhagyottakra, gyámolítsd az aggodalmak súlya alatt 
roskadozókat. Fogadj mindnyájunkat gondviselésed szár-
nyai alá szent Fiad, a mi Urunk Jézusért. Dicsőség le-
gyen stb. 

I - - • 
W · ' 

13. 

Isten adományainak bölcs 
használata. 

Végtelen jóságú Isten! Nálad van az áldásnak kút-
feje, Te osztogatod bölcs tetszésed szerint a testi és lelki 
javakat. Mindennap, mely reánk virrad, kegyelmednek 
újabb jeleit tárja elénk, minden este e fohászt kelti aj-
kunkon : áldott legyen az Isten, ki megáldott minket, kinek 
irgalma kisér földi pályánkon, ki üdvösséget ígér az örök 
életben. 

Bevalljuk gyarlóságunkat s kérünk mennyei Atyánk 
fogadj irgalmadba. Erősítsd hitünket, hogy hű sáfárok 
lehessünk a reánk bízottakban. Add, hogy az áldás, mely 
mellett jó 'minékünk szemeinkkel látnunk a napot: ne te-
gyen bennünket a földiek rabjává, kik megfeledkeznek 
rólad, mint hálátlan gyermekek atyjukról. Tartsd szemünk 
előtt azon igazságot, hogy a mértéktelenséget késő bánat 
követi és akik vetnek a testnek, a testről aratnak örök 
veszedelmet. Ne engedd, hogy a jó napok kevélységre 
ragadjanak és kiirtsák szivünkből a háladatosságot irántad 
és a részvétet szenvedő felebarátaink iránt. Lelked vezé-
reljen és tanítson úgy élnünk, hogy adományaid haszná-
latáról nyugodtan, mint hű szolgák adhassunk számot. 
Szent lelked segéljen, hogy mikor jól folynak dolgaink, 
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tudjunk megemlékezni a szerencsétlenekről, legyünk készek 
megvigasztalni a kesergőket, támogatni az Ínséggel küz-
dőket. Óvj meg a fösvénységtől, irigységtől, add, hogy 
tehetségünk szerint örömmel áldozzunk neved dicsőítésére, 
hogy az élő hitnek, szeretetnek legyen tanúsága minden 
cselekedetünk. 

Segélj mennyei Atyánk, hogy gyöngeségünk érzete 
ébren tartsa bennünk az alázatosságot, mely a törödelem 
és jobbulás utján vezet hozzád. Buzdíts ragaszkodásra 
szent Fiad tudományához, melyből a hivő lélek a jóra 
erőt, akaratodon megnyugvást és a bajok között biztató 
reménységet merít. 

Áldd meg királyunkat, tedd boldoggá uralkodását 
magára és népeire nézve. Áldd meg hazánkat, egyházun-
kat, gyülekezetünket, engedd osztályrészül itt minden csa-
ládnak a békességet és megelégedést. Légy az árváknak 
atyjuk, az özvegyeknek őrizőjük, hallgasd meg azokat, 
kik a nyomorúság láncai alatt szabadításod után sóhaj-
tanak. Fogadd el lelki áldozatunkat, áldj meg és szentelj 
meg mindnyájunkat szent Fiad: az Ur Jézusért. Dicsőség 
legyen stb. 

Összegyültünk szent nevedben mennyei Atyánk, hogy 
közös buzgósággal mutassuk be hálaáldozatunkat reánk 
naponként kiárasztott kegyelmedért. Uram, Te saját hason-
latosságodra alkottál minket: segélj Szentlelkeddel, hogy 
reánk lehelt képedet tisztán megőrizzük. Te jó Atyánk 
vagy, ki felhozod napodat jókra és gonoszokra. Irgalmad 
végtelen, nem fáradsz el a béketűrésben és jóltevésben. 
Add, hogy nekünk is mindvégig ama nagy parancsolat: 
a felebaráti szeretet legyen vezérünk. Teremts bennünk 

14. 

felebaráti szeretet. 
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új szivet, hogy keressük és kövessük a békességet, ke-
rüljük a gonosz tanácsadót: a haragot, mely nem cse-
lekszi a mi Istenünknek 'akaratját. Félelmed vezéreljen, 
hogy meg ne botránkoztassunk senkit rosszszivüséggel, 
hanem inkább törekedjünk tehetségünk szerint enyhíteni 
embertársaink nyomorát; tudjunk örülni az örülőkkel és 
sírni a sírókkal. Törödelemmel valljuk be Uram, hogy 
gyarlók vagyunk és nem állhatunk nleg előtted önigaz-
ságunkkal. Tévedéseink előttünk vannak és mindnyájan 
bűnbocsátó kegyelmedet szomjúhozzuk. Segélj, hogy. amint 
mi irgalmat kérünk ' föléd: ugyanazt találjon nálunk is 
felebarátunk. Ne hagyj gonoszszal fizetnünk a gonoszért, 
hanem add, hogy hajlandók legyünk a megbocsátásra és 
tudjunk a mi Urunk Jézussal azokért is imádkozni, akik 
vétettek ellenünk. Támogass lelkeddel, hogy a rossz in-
dulatok le ne győzzenek, hogy megmaradjunk a hitben, 
szeretetben és Téged dicsőítsen egész életünk. 

Vedd körül gondviseléseddel királyunkat, oltalmazd 
háborútól, veszedelmes csapásoktól hazánkat. Tartsd fenn 
lakosaiban a honpolgári hűséget és az egyetértést. Legyen 
áldásod városunkon (helységünkön) és ennek határain. 
Adj kedvező időjárást, vezesd ezáltal a munkást fárad-
sága jutalmához. Távoztasd el az ínséget, őrizd minden 
hajlékban a békességet, a benned helyezett bizodalmat 
és a szeretetet. Éreztesd'velünk atyai áldásodat a lelkiek-
ben és a földiekben szent Fiad: az Ur Jézusért. Dicsőség 
legyen stb. , ' 

15. 

JM u n k á s s á g . * 
* ' m 

Bölcs Isten, gondviselő Atyánk! Te úgy intézed sze-
rető kézzel sorsunkat, hogy itt e bujdosás mezején is ne 
csak tövisekre, hanem virágokra is találjunk, nem engeded, 
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hogy mindig a bánat fellege borongjon felettünk, hanem 
érezteted velünk jóságodat a békesség derült napjain, a 
teljesült reményben és a lélek tiszta örömeiben is. De mig 
szivünk a boldogulásért dobog: ne hagyd felejtenünk 
Uram, hogy ennek zálogait bölcsességed tisztünk hű be-
töltéséhez köté. 

Te, ki a munkásságot kötelességünkké tetted: engedd, 
hogy ez legyen azon út, mely a megelégedéshez vezérel 
és segélj, hogy hűségünket a reánk bízottakban, mint 
sugár a napot, kisérje ama drága kincs: a lelki békesség. 
Add, hogy legyünk béketűrők hivatásunk terheinek hor-
dozásában és habár néha késik is a jutalom: biztasson 
ígéreted, hogy annak idején aratni fogunk, ha meg nem 
lankadunk. 

De a munkaszeretet mellett ápold szivünkben a hitet 
is, mely azt hirdeti, hogy minden jó adomány Te tőled 
száll alá, a világosságnak atyjától. Taníts intő szódra 
hallgatnunk, mikor templomodba hivsz lelki áldozatra. 
Legyen örömünk neved imádása és buzgó hálával töre-
kedjünk megszentelni kegyelmed ajándékait. Kisérjen ál-
dásod szerető Atyánk jó törekvéseinkben. Tartsd meg 
erőnket, egészségünket, óvj meg a reánk törhető vesze-
delmektől s láttass velünk dolgainkban jó előmenetelt. 
Nyugodjék áldásod királyunkon, egyházunkon, hazánkon, 
derítsd ennek határaira jó kedved esztendejének napjait. 
Áldd meg mindenütt az igaz munkát jó sikerrel; gyön-
gítsd az ínség hatalmát, gyarapítsd a megelégedést. Vedd 
el a gonoszságnak erejét, tedd uralkodóvá az igazságot 
s add, hogy szegények és gazdagok keblében lakozzék a 
Te félelmed. Boldogítson mindnyájunkat atyai jóvoltod. 
Ha pedig megelégled szolgálatunkat itt a mulandóságban és 
élethajónkat a halál révébe indítod: legyen velünk ott is ir-
galmad és vigyen át ama szebb világba: az örök üdvös-
ségbe, szent Fiad: a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 
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16. 

Cr o n d v i s e l é s . 

Örök jóságú Isten, mennyei Atyánk! Te vagy minde-
neknek eltartójuk, szeretetedre emlékeztet éltünk minden 
napja. Gondoskodásod bizonysága a család, mely bennün-
ket kisded korunkban ápolt, amelynek ragaszkodása min-
denkor boldogít. Szent fiadtól vett drága örökség vallá-
sunk, mely mint őrangyal kisér vándorutunkon; békötözi 
sebeinket, új erőt ád, ha meglankadunk, megtérésre kész-
tet, ha a bűnnek útjára tévedtünk. Néked háláljuk az 
egészséget, a lelki-testi tehetségeket és mindazon javakat, 
melyeknek birtokában örömérzet lakja szivünket. 

Áldott légy jóltevő Istenünk, téged magasztaljon aj-
kunk minden fohásza, lelkünk minden gondolatja. Szent-
lelked segéljen, hogy hálánkat tanúsíthassuk parancsolatod 
hű betöltésével is és gyermeki engedelmességünkben meg 
ne ingathassanak sem a derült, sem a szomorú napok. 
Bármit hozzon a jövendő: engedd azon birodalommal 
fogadnunk, hogy Te őrködöl felettünk és akaratod nélkül 
egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről. Tégy buzgókká 
kötelességünk végzésében; őrizd keblünkben a hitet, hogy 
Te velünk vagy és gondot viselsz rólunk. 

Megváltó Jézus, ki az inség pusztáján sóhajtókat kö-
nyörülettel fogadtad, az éhezőket megelégítéd, a csügge-
dőket bátorítád: légy nekünk is vezérünk, mig e viszon-
tagságok mezején járunk. Ha erőnk gyönge, ha szivünk 
csüggedni kezd: erősítsd bizalmunkat és vigasztald meg 
reád támaszkodó híveidet idején nyújtott segítséggel. Raj-
tunk a gyarlóság terhe, mely könnyen tévedésre visz s 
amiért lelkiismeretünk vádoló szava a büntetés. Szaba-
díts meg kérünk bűneinktől és add meg törödelmes 
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szivünknek a nyugalmat üdvözítő érdemedbe helyezett 
hitünkben. 

Gondviselésedbe ajánljuk szent Isten, hozzánk tarto-
zóinkat, minden embertársainkat. Kisérd uralkodásában 
áldásoddal királyunkat, védd meg külső és belső veszélytől, 
gyámoiítsd egyházunkat, hazánkat. Vedd pártfogó karjaidba 
az elhagyottak ügyét, enyhítsd a szenvedők ajkán a keserű-
ségnek poharát, légy irgalmas azoknak, kiket a halál itélő-
széked elé szólít. Hallgasd meg buzgó imádságunkat szent 
Fiad: az Ur Jézus nevében. Dicsőség legyen stb. 

17. 

É l ő Ii i t. 

Bölcs és igaz Isten, mindeneknek Ura! Szivünkbe irtad 
akaratodat, megértetéd velünk, hogy a hit Te benned és 
abban, akit el bocsátottál, eszközlője a mi üdvösségünknek. 
Gyöngeségünk érzetében hozzád esdeklünk azért, óvj meg 
minket a hitetlenségtől, mint vétektől és ne engedd, hogy 
a kedvező szerencse kevélységre indítson bennünket, a 
szenvedés pedig kétségbe ejtsen. Add, hogy a hit legyen 
legdrágább kincsünk, legyen utitársunk, ki boldogítva 
kísér általad kimért pályánkon. 

Szentlelked támogatását kérjük jó Atyánk, hogy a hit 
ne lakozzék csak ajkunkon, ne maradjon tettetés, mely 
rossz indulatokat takar, hanem legyen azon lelki erő, mely 
a porból hozzád emel és ezáltal megszenteli szivünk ér-
zelmeit. Neveld élő fává s legyen gyümölcse az alázatos-
ság, meiy kegyelmedet szomjúhozza, az istenfélelem, mely 
visszatartóztat a bűntől, a szeretet, mely a szenvedőkön 
megkönyörül, az ellenünk vétőknek megbocsát. Ne hagyd 
felejtenünk, hogy a hit cselekedetek nélkül meghalt ő 
magában: tanúskodjanak azért tetteink is élő hitünk mellett. 

Beismerjük gyarlóságunkat, tudjuk, hogy önérde-
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műnkre nem hivatkozhatunk előtted. De Te Uram irgalmas 
Biránk vagy, azok előtt, kik törödelemmel járulnak színed 
elé és szent Fiad érdemére támaszkodva esdekelnek hozzád: 
megnyitod országod ajtaját. Add áldásodat jó törekvé-
sünkre; támogass, ha gyöngék vagyunk, védj az eleséstől, 
ha megkísértetünk. Hallasd intő szódat lelkiismeretünkben, 
hogy elkerülhessük a bünt és jól végezhessük hivatásunkat 
a földön. 

Oltalmad fedezze koronás királyunk életét, uralkodá-
sát. Áldd meg hazánkat, hogy igazság és békesség lakoz-
zék ennek földén. Gondviselésedbe ajánljuk egyházunkat, 
add, hogy terjeszthesse az élő hitet s vezethessen közel 
és távol mindig többeket dicsőítésedre, őrködjenek atyai 
szemeid minden család s annak lelki-testi boldogulása 
felett. Gátold a bűnnek és nyomorúságnak terjedését, 
nyújtsd segélyre kezedet ott, hol a szenvedés fakaszt 
könyárt a szemekben. Benned van bizodalmunk, Te reád 
vetjük gondjainkat; maradj velünk Uram most és mind-
örökké. Dicsőség legyen stb. 

18. 

Hü sáfárkodás. 

Végtelen hatalmú Isten! Te vagy mindeneknek Ura, 
téged magasztalnak a mennyei seregek, bölcsességedet 
hirdeti a nagy természet. Imádásodra borulunk mi is, te-
remtő és megtartó mennyei Atyánk, tőled kérjük az ál-
dást a földön, nálad találjuk üdvösségünket túl a halálon. 

Uram, Te irgalmad jeleivel kisérsz születésünk óta, 
de igaz Biránk is vagy, ki előtt számadásra kell egykor 
megjelennünk. Taníts e gondolat által hűségre a reánk 
bízottakban. Legyünk igaz sáfárok, kik nem élnek vissza 
az ő urok jóságával, hanem mindenkor szemük előtt tartják 
akaratját és kötelességük jól végzésével teszik magukat 
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annak szeretetére méltókká. Ne hagyd felejtenünk, hogy 
szemeidet és kezedet ki nem kerülhetjük sehol. Bármit 
szólunk, teszünk, bárhol legyünk, a nappal fényében, vagy 
az éjszaka sötétében, Te mindent hallasz és látsz és meg-
fizetsz kinek-kinek az ó cselekedetei szerint. Tégy buz-
gókká hivatásunkban, legyen életünk mások előtt jóra intő 
példa az istenfélelemben. Add, hogy ne e világ szeretete, 
hanem az igazság mutassa előttünk az utat; ne a hiúság 
szolgálatában, hanem a Te nevednek dicsőítésében ke-
ressük a legfőbb örömöt. Bevalljuk Uram fogyatkozásunkat, 
hogy magunkra hagyatva a gyarlóságtól meg nem szaba-
dulhatunk, a tévedést el nem kerülhetjük. Törödelemmel 
fohászkodunk hozzád: fogadj karjaidba, mint megtérő 
gyermekeidet. Tárd fel szivünket szent igéid előtt, add, 
hogy ezek újjá szüljenek és oly életre neveljenek, amely 
Te előtted kedves. Ébressz mindig tisztább szeretetre 
irántad, vonj magadhoz, hogy gondolatainkat és tetteinket 
megszentelje a hit Te benned és a mi Urunk Jézusban, 
ki értünk engesztelő áldozatul adta magát. Terjeszd ki 
irgalmadat minden emberekre, vezesd a tévelygőket ös-
vényedre, indítsd a bűnösöket magukba szállásra. 

Koronázd áldásoddal királyunkat, tartsd meg oltal-
madban hazánkat és egyházunkat, őrizz meg felsőbb és 
alsóbb ranguakat, gazdagokat, szegényeket a Te félelmed-
ben, buzdítsd kötelességük hű betöltésére s add, hogy a 
jó lelkiismeret és békesség angyalai lakozzanak egy fedél 
alatt minden családdal. Légy gyámola a nyomorultaknak, 
gyógyítója a betegeknek, boldogítója a megholtaknak, szent 
Fiad az Ur Jézus által. Dicsőség legyen stb. 
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19. 

A l á / a t o s s á f r . 

Feljöttünk ismét színed elé mindenható Isten, hogy 
közös áhítatban magasztaljuk nevedet és hallgassuk szent 
igéidet, melyek megismertetik velünk rendeltetésünket és 
erőt adnak akaratod teljesítésére. Áldott légy mennyei 
Atyánk, ki gondot viselsz a benned bízókról, téged di-
csőítsen minden lélek, ki jóltevő kezeiddel támogatod 
földi utján a halandó embert és a halál révén át üdvös-
ségre hivod. 

Kérünk Uram, vezess bennünket a lelki áldozat által 
önvizsgálatra is. Előtted, ki a szivekben olvasol, hallod a 
beszédet, mikor még nincsen ajkainkon, látod tetteinket; 
nem tagadhatjuk el gyarlóságunkat, sőt ha azt mondjuk, 
hogy bününk nincsen, magunkat csaljuk meg. Gyakran 
tévedünk gondolatban, szóban és cselekedetben, e világ 
kísértése és saját indulataink sokszor meglankasztanak 
minket szolgálatodban. Bevalljuk hibáinkat és törödelem-
mel fohászkodunk: légy irgalmas és bocsáss meg nékünk 
bűnösöknek. 

Adjad mennyei Atyánk, hogy gyöngeségünk ismerete 
visszatartson a felfuvalkodástól és felébressze lelkünkben 
az alázatosságot, mely megtérésre és a Krisztus által meg-
igazulásra vezet. Indíts Megváltónk követésére, ki szelid 
és alázatos, hogy mi is, mint engedelmes gyermekeid ha-
joljunk meg végzésed előtt. Irtsd ki az alázatosság által 
szivünkből az irigységet, gyűlölséget, neveld a hitet és a 
szeretetet, mely örülni tud az örülővel és sirni a síróval. 
Világosíts, szentelj meg igéidnek erejével, bátoríts atyai 
kegyelmeddel a csüggedés óráin. 

Áldd meg a népet és lelki vezéreit, gondviselésed 
őrködjék az iskolák és családok felett. Adj bölcsességet, 
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eröt a felsőbb hatóságnak, áraszd ki jóvoltodat koronás 
királyunkra, hazánkra és egyházunkra. Mutasd meg irgalma-
dat a szegények terheinek könnyítésében, a szerencsétle-
nek megvigasztalásában s az elesettek felemelésében. 
Áldj meg és vezérelj mindnyájunkat, mig eljutunk a 
a mulandóság poraiból a Te örök dicsőségedbe, a mi 
Urunk Jézus érdeméért. Dicsőség legyen stb. 

20. 

Az Urnák szolgálata. 

Mindenható Isten, szerető Atyánk az Ur Jézusban! 
Te gondolkodó értelemmel ruháztál fel bennünket és lel-
künknek mennyei szent országod polgárságát adtad. 

Oh, micsoda az ember, hogy így megemlékezel róla 
és az embernek fia, hogy meglátogatod? Érezzük Uram, 
hogy kisebbek vagyunk minden jótéteményeidnél, ame-
lyekben minket részesítél. Bevalljuk, hogy a mulandók-
nak szeretete sokszor elvonja szivünket ösvényedtől, e vi-
lág örömei és aggodalmai el-elfelejtétik velünk az oda 
fenn valókat. Gyarlóságunk tudatában alázattal könyör-
günk: keltsd fel lelkünkben a hitnek világosságát, hogy 
megismerhessük mi legyen ama Te szent, jó és tökéle-
tes akaratod. Ruházz fel lelked adományaival a szeretetnek 
és igazságnak erejével, hogy dicsőítésedben keressük a 
boldogságot és mint hü szolgák megőrizzük mindig tör-
vényedet. Tisztítsd és szenteld meg óhajtásainkat, hogy 
csak azt kövessük, amit parancsolsz, kerüljük azt, amit 
tiltasz. Tedd nyilvánvalóvá áldásodat szent igéid hirde-
tése által, hogy terjedjen közel és távol lakók között az 
istenfélelem, a felebaráti szeretet és jöjjön el hozzánk 
a Te országod. 

Áldásodat kérjük uralkodó királyunkra: gazdagítsd 
őt jóakarattal, bölcességgel és erővel. Gondviselésed őr-
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ködjék egyházunk felett. Áldd meg hazánkat, védelmezd 
határait háborútól, veszedelmes járványoktól s minden 
természeti csapástól. Éledjen minden nyelvű és vallású 
tagjaiban a honszeretet, szilárduljon a testvéri egyetértés 
köztük. Hozz kedvező j ^ j á r á s t , tartsd távol városaink, 
helységeinktől az ínséget és add, hogy a hű munkásnak 
házában maradandó legyen a megelégedés. Nyújtsd ki 
mennyei Atyánk mentő kezedet a szenvedők felé; köny-
nyítsd az'özvegyeknek terhét s hallgasd meg az árvák-
nak panaszait. 

Reád támaszkodunk mindnyájan; légy gyámolítónk 
életünkben, boldogítónk halálunkban szent Fiad a mi 
Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

21. 
Ünnepszentelés. 

Világalkotó és fenntartó Isten! Teremtő kezedről be-
szélnek az egek és fáradhatlan munkásságodat hirdeti a 
meg-megújuló természet. Te hivtál minket is életre a 
semmiségből, Te adj erőt arra, hogy erkölcseinkben töké-
letesbülve előkészíthessük magunkat ama dicsőbb hazába, 
melybe a halál után jutunk. 

Bár gyenge szemeink téged nem láthatnak: velünk 
vagy és atyai gondviselésed vezérli sorsunkat. Tőled vet-
tük tehetségeinket, Te koronázod áldásaiddal fáradalmain-
kat. Kérünk, tartsd ébren szivünkben azon törvényedet, 
hogy nemcsak mulandó javakról, hanem az örökké-
valókról is kötelességünk gondoskodni. Te rendeléd ele-
jétől fogva, hogy hat napokon át munkálkodjunk testi 
jólétünkért és' a hetediket szenteljük lelki épülésünkre. 
Add, hogy hódolattal fogadjuk bölcs intézkedésedet és 
megbecsüljük az ünnepet, mint a mi Urunk Istenünknek 
napját. Adjuk meg ekkor a testnek a nyugalmat és szen-
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teljük az időt a lelki épülésre. Vezéreljen hitünk a tem-
plomba, hol igéid hallgatása, a buzgó ének és ima, meg-
szentelik érzelmeinket. Jó dolog Uram téged dicsérni; az 
áhítat óráin hitünk újra éled és midőn nevedet magasz^ 
táljuk, elrebegjük panaszunkat és bocsánatért esdünk 

* hibáinkra: szivünk közelebb érzi magát hozzád óh vigasz-
talásnak örök kútfeje. 

Add, hogy otthon is imádásoddal szenteljük meg a 
nyugalom napját. Ne engedd, hogy rosszra használjuk a 
jóra való alkalmat, melyet szent napod nyújt. Vonj el min-
den vétkes gyönyörűségtől, melylyel bűnbe kevernénk 
magunkat. Ébressz bennünk jóltevő részvétet, hogy cse-
lekedettel is dicsőítsünk téged: emlékeztess azon intésre, 
hogy az igaz és előtted kedves istenitisztelet: látogatni 
az özvegyeket és árvákat az ő nyomorúságukban és ma-
gunkat szeplő nélkül megtartanunk e világon. 

Munkálkodjék közöttünk mennyei Atyánk Szentlelked; 
terjessze a hitet, indítsa a bűnösöket megtérésre, vezes-
sen mindeneket neved imádására és akaratod teljesítésére. 
Legyen áldásod minden embertársainkon, gondviselésed 
őrködjék királyunk és hazánk felett. Oltalmazd, építsd 
anyaszentegyházadat, s add, hogy ennek fejedelme: a mi 
Urunk Jézus vezérlete mellett megőrizhessük itt a veled 
való békességet s elnyerhessük egykor az örök üdvös-
séget. Dicsőség legyen stb. 

22. 
Jótékonyság· és háladatosság^. 

Végtelen Kegyelem, mindenható Isten! Leborulunk 
dicsőséged trónja előtt és lelki áldozattal imádjuk benned 
teremtő és megtartó Urunkat. Te ajándékoztad az életet, 
lelki, testi tehetségeinket. Tőled jön az áldás, jóságod 
tartja fenn a mulandóság jelei között is szivünkben az 
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örökéletnek reményét. Áldott légy irgalomnak Atyja; 
téged magasztaljon érző szivünk és a gyermeki hála 
legyen ama visszhang, melyet elfogyhatlan szereteted lel-
künkben fakaszt. 

Támogass mennyei Atyánk azon rendeltetésünkben, 
hogy törekedjünk hozzád hasonlókká lenni és életünket 
áldássá tegyük embertársainkra nézve. Add, hogy ne él-
jünk csupán önmagunknak, ne maradjunk érzéketlenek 
ott, hol a részvét oltára hiv áldozatra, hanem jó tettek-
ben is mutassuk reánk lehelt képedet. Ébreszd óh meg-
váltó Jézus, ki a szenvedőkön könyörültél, a boldogokat 
példádnak követésére, hogy készséggel nyújtsanak segélyt 
a nyomorultaknak és találjanak örömöt a kesergők meg-
vigasztalásábam 

De keltsd fel Uram egyszersmind a hála érzetét is 
bennünk jóltevőink iránt. Ne engedd, hogy elfeledkezzünk 
a vett jótettekről és így a hálátlanság bűnével terheljük 
lelkünket. Szentlelked indítson mindnyájunkat tiszteletre 
azok iránt, kik boldogulásunkon fáradoznak és a közügy 
szolgálatára áldozzák életüket. Legyünk hű polgára a ha-
zának, melynek keblén élünk, szeressük halálig egyházun-
kat, mely mint hű dajka boldogítja a hozzá ragaszkodó-
kat a hit áldásival. 

Érezzük jó Isten, hogy sokszor gyöngék vagyunk 
törvényed betöltésében. Bocsásd meg szent Fiadért téve-
déseinket és kérünk, erősítsd akaratunkat a jóra, hogy 
gyarlóságunk felett uralkodni tudjunk, gyarapodjunk a hit-
ben, szeretetben és így általunk is épüljön országod. 

Tőled várjuk az áldást ezután is, ne vond meg tő-
lünk mennyei Atyánk. Áraszd ki kegyelmedet hozzánk-
tartozóink s minden embertársainkra. Áldd meg uralkodó 
királyunkat, őrizd hazánk békességét, nyilvánítsd lelkednek 
erejét szent igéid hirdetése által egyházunkban. Könyö-
rülj a szűkölködőkön, nyújts enyhülést a szenvedőknek. 
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Dicsőítsd meg mindnyájunkon atyai szereteted a mi 
Urunk Jézus érdeméért. Dicsőség legyen stb. 

23. 
Esdeklés bünbocsánatért. 

Mindentudó és mindenható Isten! Gyönge szemünk 
dicsőséged fényét nem birja el, véges értelmünk nagysá-
godat fel nem foghatja, de a Te szemeid felettünk őrköd-
nek, nyitott könyv előtted életünk, látod és megítéled 
minden tetteinket. Gyöngeségünk érzete színed előtt alá-
zatra indít s törödelemmel teszünk vallást bűneinkről. 
Gyarlóságból könnyen visszaélünk szent neveddel. Sok-
szor nem a lelkiismeretnek, hanem a rosszindulatnak és 
e világ kísértésének szavára hallgatva letévedünk ösvé-
nyedről, megfeledkezünk a nagy parancsolatról, a szere-
tetről és helyet adunk a rosszakaratnak, mely mások ellen 
igaztalanságra késztet. 

Midőn feltárjuk lelkünknek sebeit: egyszersmind kö-
nyörgünk, ne itélj érdemünk szerint, hanem légy irgalmas 
Atyánk és bocsásd meg bűneinket szent Fiad: a mi 
Urunk Jézusért. Gyermeki bizodalom vezet hozzád, mert 
Te örök szeretet vagy és azt akarod, hogy a tévelygő 
megtérjen és éljen. Fogadd kedves áldozatul törödelmün-
ket, fogadj atyai kegyelmedbe és adj erőt, hogy a vétekre 
hajló gyarlóságtól mindjobban megszabaduljunk és az 
igazság keresésével készítsük utunkat a Te országodhoz. 

Üdvözítő Jézus, ki megváltásunkra jöttél, kérünk 
keltsd fel bűnbánó lelkünkben a kiengesztelődésnek érze-
tét. Emelj a hit által magadhoz, szenteld meg jó feltéte-
leinket, erősítsd akaratunkat a jóra, hogy meghalván a 
bűnnek, éljünk Tenéked és evangéliomod világánál inga-
dozás nélkül haladhassunk a tökéletesség felé. 

Engedd jó Istenünk, hogy minden nappal, melyet 
Oyurdtz Ferenc: Kézi Agenda, III. 8 
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kegyelmed reánk virraszt, gyarapodjunk az igazságban és 
mig itt a mulandóság vándorutján járunk, minden órában 
készen legyünk a számadásra színed előtt. Áldj meg, mi-
dőn üdvösségünk eszközlésén fáradozunk, hallgass meg, 
mikor a reánk bízottak boldogságáért imádkozunk. Áldá-
sodat kérjük királyunkra, egyházunkra és hazánkra. Tartsd 
meg ennek földjén a békességet, ápold a könyörületet a 
szenvedők iránt. Áldásod fakadjon mindenütt a buzgó 
ima nyomán, melylyel a kesergő szivek és bűnbánó lel-
kek hozzád esdekelnek, szent Fiad: Az Ur Jézus nevében. 
Dicsőség legyen stb. 

24. »V 

Isten liivó szava. 
* * » 

Mennynek, földnek hatalmas Ura, szent Isten, hála 
néked, hogy halandó testünkbe halhatatlan lelket lehel-
tél és szent Fiad tudományában azon ígéretedet nyil-
vánítottad ki, hogy a síron túl új életre és tökéletesebb 
boldogságra hívsz el. A T e örökkév^Híh országodnak pol-
gáraivá nevelsz .már itt a földön bölcs intézkedéseid által. 
Kérünk gondviselő Atyánk, erősíts, hogy feddlhetlen élet-
tel dicsőíthessünk Téged és botlás nélkül közeledhessünk 
mennyei célunkhoz. Mondd lelkünkben "is:-legyen világos-
ság, hogy teljesen megismerjük akaratodat és buzgón 
kövessük jóra intő szódat. Add, hogy a. kísértések között -
hallgassunk a lelkiismeretre, amely által a gonosztól óvsz 
és igazságra vezérelsz. Ne engedd, hogy rabjaivá tegyen 
bennünket a földi gond és lelkünk vesztére használjuk 
a kezedből vett áldást. A családi boldogságban, fárado-
zásunk jutalmában s a jó hírnévben taníts felismerni sze-
retetednek bizonyságait s vonj általuk a háladatosság 
utján magadhoz mindig közelebb. 

Ha csapások érnek, bátoríts a hit vigasztalásával, 

* 

V* 
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hogy ezekben is atyai bölcsességed szól hozzánk és midőn 
e világ örömeinek múlandóságát hirdeti: az örökkévalók 
keresésére serkent. Szentlelked munkálkodjék közöttünk 
igéid hirdetése által. Gyöngítse az emberi gyarlóság ha-
talmát, emlékeztessen szegényeket, gazdagokat, ifjakat és 
véneket rendeltetésükre és az üdvösségre, melyet az iga-
zak nálad találnak. Mig itt marasztalsz a földön: világi 

"életünkre is áldásodat kérjük. Tarts meg mindnyájunkat 
atyai gondviselésedben. Áldd meg királyunkat, hazánkat, 
építsd tovább anyaszentegyházunkat. Uralkodjék mindenütt 
a népek között a békesség, lakozzék a szivekben isten-
félelem, szeretet, legyen tisztelve az igazság. Legyen erős 
várunk a Te irgalmad most és mindörökké, szent Fiad 
az Ur Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

25. 
Μ u l a u d ó s á g·. 

Jóságos Isten, mennyei Atyánk! Az élet viszontag-
ságai megfárasztanak, gyarlóságunk érzete lever: hozzád 
térünk új erőért, mert Te vagy nekünk bátorságos hajlé-
kunk, szereteted minden jónak örök kútfeje. Időnk elsiet, 
mint .szél szárnyain a felhő. Az emberek élete olyan, 
mint a mezőnek füve, mely ha egy nap zöldéi, másnap 
levágatik és nem ismeri meg többé az ő helye. Indíts 
Uram a mulandóság gondolata által magunkbaszállásra, 
hogy elfojtva keblünkben a hiúságot, kevélységet, meg-
alázzuk magunkat előtted, ki örökkévaló, szent és igaz 
vagy. Világosíts meg lelkeddel, hogy tudhassuk a mi nap-
jainknak számát és járhassunk bölcs szívvel. Ne engedd, 
hogy e földnek örömei, gondjai elvonjanak akaratod telje-
sítésétől. Taníts a hit által jól használnunk az időt a 
megtérésre és szent országod keresésére. 

Bevalljuk jó Isten, hogy gyöngék vagyunk, kérünk: 
8* 
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légy kegyelmes hozzánk és bocsásd meg bűneinket, ame-
lyekre bánattal és töredelemmel gondolunk. Félelmeddel 
szenteld meg szivünket s adj erőt tisztünk betöltésére. 
Ha bölcsességed szomorú napokat hoz reánk: vigasztalj 
egyszersmind azon reménynyel, hogy mint az öröm, mu-
landó itt a fájdalom is és akik itt hivek maradnak: a 
halálban megdicsőülnek, mert a földtől megválva meny-
országba jutnak. Gyűjts magadhoz mindeneket szent igéd 
erejével, hogy az igazság követése és nevednek dicsőítése 
tegye áldottá az életet mindenütt. Erősítsd közöttünk a 
felebaráti szeretetnek kötelékét, hogy így hivatásunk betöl-
tése könnyebb, békességünk állandóbb és bajaink elvisel-
hetőbbekké legyenek. 

Kegyelmedbe ajánljuk hazánkat, áldd meg királyun-
kat, vezéreld lelkeddel a népnek kormányzóit. Legyen 
áldásod mindazon intézeteken, melyek a felvilágosodást 
terjesztik, gondoskodnak az ifjúság neveléséről, β nyomo-
rultak gyámolításáról. Nincs itt nekünk maradandó" váro-
sunk, hanem az eljövendőt keressük. Ε hittel segélj oly 
életre, amely néked van szentelve, hogy bármikor alko-
nyuljon itt le napunk, halálunk boldog legyen . s áldás 
kisérje égbe lelkünket, szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
által. Dicsőség legyen stb. 

> I 

Adjuk meg· Istennek; és embernek 
ami az övék. 

Ν 
Mennyei Felség, mindenható Istén! Dicsőség Tené-

ked, ki az embert földi teremtményeid között legtökéle-
tesebbé alkotád, mert az égi származás bizonyságával: 
gondolkodó észszel ruháztad fel. Hódolattal áldunk, hogy 
szivünkbe irtad szent törvényedet és szent Fiadban hü 
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vezért adtál, ki megtanít rendeltetésünk betöltésére a föl-
dön és az örökélet reményivel erősít fáradalmainkban. 

Ismerjük Atyánk kötelességünket irántad és ember-
társaink iránt: adj erőt kérünk ennek teljesítésére. Te 
mérted ki életünk határát, Tőled jön minden jó adomány, 
Téged dicsőítsen szivünk hálája, lelkünk hűsége mind-
halálig. Buzdítsd a szülőket hű gondoskodásra gyerme-
keik nevelésében; lelkesítsd az ifjúság oktatóit, hogy 
előbbre vezethessék a reájok bizott növendékeket a hasz-
nos ismeretekben és az istenfélelemben. Erősítsd szent igéid 
hirdetőit, hogy munkásságuk nyomán terjedjen az élő hit, 
épüljön az igazság országa. 

Áldd meg az egyházi és világi elöljárókat buzgóság-
gal, hogy legyen hűségük a rendnek támasza és a hivek 
előtt jóra intő példa. Indítsd a népet a törvény tisztele-
tére, felsőbb és alsóbb rendüeket egymás iránt jóaka-
ratra, őrizd meg a szelídségnek, szeretetnek lelkét min-
den hajlékban. 

Koronázd meg királyunkat bölcsességgel, add, hogy 
uralkodása legyen áldásteljes népeire nézve. Áraszd ki 
atyai kegyelmedet hazánkra, ennek minden lakosaira. 
Uralkodjék közöttünk a Te jó és tökéletes akaratod, hogy 
itt az igazságot kereső ne csalódjék, az ártatlan ne kese-
regjen méltatlan üldöztetés felett. Vannak mennyei Atyánk 
szerencsétlenek, kiken mi nem segíthetünk: Te nyújts fe-
léjök segítő kezet. Sok szenvedőnek szemeiből hullanak 
a fájdalom könyüi, melyeket mi fel nem száríthatunk: 
kérünk, töröld le Te. Irgalmad legyen menedéke az el-
hagyatottaknak, támasza özvegyeknek, árváknak, bizo-
dalma a haldoklóknak, szent Fiad a mi Urunk Jézus 
által. Dicsőség legyen stb. 
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27. 

K e r e s z t v i s e l é s . 

Végetlen Hatalom, sorsunkat igazgató Isten! Hálaadó 
szivvel magasztalunk, hogy szent igéid hirdetése által 
lelkünkben ma is nevelted a világosságot, szivünkben új 
erőt és bizodalmat öntöttéi. Mennyei Atyánk, bár szeretsz: 
ottan-ottan mégis a keserűség poharát adod ajkainkra. 
Nehéz napokkal látogatsz meg s végzésedből egyik csa-
pás ér a másik után. Hova mehetnénk fájdalmainkban 
vigasztalásért, hol kereshetnénk segedelmet máshol, mint 
Tenálad, ki magad biztatsz, hogy hívjunk segítségül 
nyomorúságunk idején, Te megszabadítasz bennünket. 
Hozzád térünk jó Isten és könyörgünk, Te magad támo-
gass, hogy el ne essünk a megpróbáltatás idején. Taníts 
béketűrésre azon hit által, hogy Te örök szeretet vagy 
és üdvösségünket eszközlöd a szenvedésekkel is. Vigasz-
talj, mikor a fájdalom tőre sebez. Adjon erőt a béke-
tűrésre azon hit, hogy akit az Ur szeret, megdorgálja és 
megostoroz mindenkit, kit fiává fogad. A szenvedés emel-
jen mindig közeiebbé hozzád és tanítson könyörülő rész-
vétre a szerencsétlenek iránt. 

Ismered Uram gyöngeségünket, látod tévedésünket, 
amelyekkel büntetést érdemlünk. Törödelemmel borulunk 
le és kérünk, ne vess el magad elől, légy irgalmas né-
künk. Ne sujtolj erőnk felett, gyámolíts, ha csüggedünk, 
engedj nyugalmat, ha megfáradunk a teherhordozás-
ban, teljesítsd be rajtunk ígéretedet, hogy a benned bí-
zóknak mindenek javukra szolgálnak. Szentlelked támo-
gasson, hogy jó és rossz napokban betölthessük köteles-
ségünket irántad és embertársaink iránt? segélj, hogy mint 
a Krisztusnak jó vitézei harcolhassuk meg a nemes har-
cot, megőrizzük a hitet és a veled való békességet. 

Kegyelmedet kérjük minden embertársainkra. Gya-
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rapítsd közel és távol az élő hitet, terjeszd szent igéid 
által a lelki épülést, a hűséget az igazsághoz. Legyen oltal-
madba ajánlva minden felső hatóság, áldásod kisérje ural-
kodó királyunkat népei boldogításában. Kegyelmed adjon 
a munka után jutalmat, nyújtson a kesergőknek vigasz-
talást, a betegeknek enyhülést és az elhunytaknak üdvös-
séget, szent Fiad: az Ur Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

28. 

Készület a számadásra Isten széke 
előtt. 

Igazságos Isten, áldott Atyánk az Ur Jézusban! 
Tiszteletedre jöttünk szent házadba és lelki alázattal mu-
tatjuk be előtted hálaáldozatunkat. Te saját képedre al-
kottál és születésünk óta atyai kegyelmeddel őrködöl fe-
lettünk. Hála néked, hogy szent Fiadban Megváltót ad-
tál, ki minket elesetteket felemelt és a hit szövétnekével 
megvilágította a halál éjszakáját, megmutatta az ösvényt 
magas célunkhoz. Dicsőség nevednek, örök szeretet; ké-
rünk, teremts bennünk oly szivet, melyből nem hal ki a 
hűség, mely néked engedelmes és csak téged imád, kinek 
kezében van a jónak jutalma és a gonoszságnak büntetése. 

Tudjuk, hogy e földi élet csak előkészület ama tö-
kéletesebb világra, mely a siron túl vár és itt csak rövid 
ideig sáfárkodunk, mint szolgák a tőled vett talentomok-
kal. Serkents bennünket e gondolattal a gyorsan muló 
időnek használatára, hogy bármikor kelljen is bucsut ven-
nünk örömeink, bánataink színhelyétől: jó lelkiismeret 
kisérjen el a számadásra hozzád. Bevalljuk, hogy gyarló 
emberek vagyunk s gyakran tévedünk; hogy többel tar-
tozunk szent felségednek, mintsem eleget tehetnénk. Ke-
gyelmedre támaszkodunk a mi Urunk Jézusban való hit 
által és könyörgünk, töröld el tartozásainkat az ő érde-
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meivel. Szenteld meg akaratunkat, adj erőt törvénVed 
betöltésére, hogy a bűntől megszabaduljunk és atyai sze-
retetedre méltók lehessünk. 

Tartsd szemünk előtt mindig a szeretet nagy párán 
csolatját. Ez indítson könyörületre a szenvedők iránt, 
megbocsátásra az ellenünk vétőknek; nevelje lelkünkben 
a béketűrést, mely szelídséggel győz. Add, hogy felebará-
taink, kikkel együtt munkálkodó szolgatársak vagyunk, 
mindig jóakaró szivet ismerjenek bennünk. 

Terjeszd tovább a földön az evangéliom áldását 
felvilágosodást, igazságot és szeretetet, hogy teljesüljön 
mindnyájunk által ama Te szent és j t akaratod és jöj ön 
el hozzánk országod. Oszlasd a bűnnek és nyomorú 
ságnak hatalmát. Nyújtsd védő kezedet a boldogtalanok 
felé, jelenj meg vigasztalásoddal a szenvedőknek, olial-
mazd az özvegyeknek és árváknak ügyét. Gondviselés ed 
legyen védő paizsa egyházunknak, hazánknak. Áldásod 
környezze királyunkat, adj bölcs és hű kormányzókat a 
népeknek, s törvénytisztelő szivet az alattvalóknak. Ke 
gyelmedbe ajánljuk magunkat, hozzánktartozóinkat, min-
den embertársainkat, maradj velünk szent Fiad: az Ur 
Jézusért most és mindörökké. Dicsőség legyen stb. 

* 

29. 

A f e l t á m a d á s . 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Te tökéletes vaby 
túl a mulandóságon: változás nem fér hozzád, ugyanaz 
maradsz, aki öröktől fogva voltál: a végtelen hatalom, 
utólérhetetlen bölcsesség és igaz szeretet. 

Mi pedig gyarló emberek, törékeny edények vagyuhk. 
Pályánk: a születés és a halál szük határai között van 
kimérve. Csak tenyérnyivé tetted a mi életünket és rm;g 
emésztjük esztendeinket, mint a beszédet. Korábban, avagy 
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későbben mindnyájunkat visszatérít a halál oda, ahonnét 
vétettünk: a porba. De áldott legyen szent neved, 
Uram! Te megkönyörültél rajtunk és amit bűneink miatt 
elvesztettünk, mit a sirparton le kell tennünk: végtelen 
irgalmad ismét visszaadja az életet a szent Fiad evan-
géliomában megígért feltámadás által. 

Midőn az enyészet áldozatot követel tőlünk, enyhítsd 
meg bánatunkat a hit által, hogy a halálban is akaratod 
teljesül és a fájdalmas búcsúzásra a földön, boldog viszont-
látás következik az örökéletben. Vigasztalj azon remény-
ben, hogy mikor lefizetjük a természetnek az utolsó adót 
halálunkkal, megszabadulunk a romlandóságtól: új élet 
vár egy dicsőbb világban, hol a bün nem kisért, a halál 
nem rettent, hol az igazság diadala és a híveknek bol-
dogsága teljes. Taníts e hitben béketűréssel hordoznunk 
a viszontagságok terhét és mikor szenvedünk, nyugtass 
meg, hogy akik vetnek könyhullatással: nagy örömmel 
aratnak egykor. 

Kérünk mennyei Atyánk, áldd meg szent igéid hir-
detését, neveld általa a hitet a feltámadásban és az örök 
életben. 

Maradjon velünk gondviselésed addig is, míg életünk 
e porhazához lesz kötve. Oltalmazd és virágoztasd mind-
azon intézményeket, melyek korlátozzák a nyomorúság-
nak hatalmát, előre mozdítják a közboldogságot. Szentelj 
minden házat a békesség hajlékává, melyben az össze-
tartozók szeretete áldottá teszi az életet. Áldd meg egy-
házunkat, adj neki buzgó lelki tanítókat és oly híveket, 
kik igédet örömmel hallgatják és megtartják. Légy ol-
talma egyházunknak. Terjeszd ki gondviselésedet kirá-
lyunkra és egész házára. Áldd meg hazánkat, ennek min-
den lakosait. Hozz kedvező időket·, áldd meg az igaz 
munkát, vidd teljesülésre mezeinkhez csatolt reményün-
ket. Atyai szereteted enyhítse a szenvedők fájdalmát, 
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vigasztalja meg a kesergőt, mutasson menedéket az elha-
gyottaknak. — Te légy jó Isten nekünk minden minde-
nekben szent Fiad: az Ur Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

V a s á r n a p d é l u t á n . 
» 

1. 
t ' __ 

Mennyei Atyánk! Felgyültünk ismét hajlékodba szent 
neved imádására. Ide vonz a hála a kezeidből vett 
áldásért, ide kívánkozik a mi lelkünk, midőn éhezi és 
szomjúhozza az igazságot. Fogadj bennünket atyai szere-
tettel, midőn szent igéidben épülést és a buzgóság szár-
nyain hozzád emelkedve tévedéseinkért bocsánatot, bána-
tunkban vigasztalást keresünk. 

Áldott légy jó Isten, ki atyaiképen gondoskodol mó-
lunk. Megnyitod jóságod tárházát, megadod munkánk 
után a mindennapi kenyeret és megelégedéssel környezed 
békés hajlékunkat. Szereteted bizonysága anyaszentegy-
házunk, mely kisded· korunkban keblére fogadott, félel-
medben nevelt, sebeinket kötözgeti és hűségre tanít hoz-
zád és az igazsághoz mind halálig. Hála néked kegyel-
medért, mely e nyomorúság völgyének darabos utain 
ama dicsőbb világnak: a mennyországnak reményével kö-
nyíti terhünket. Áhítattal magasztalunk ezen égi a ján-
dékért: a hitért, mely a megpróbáltatásokban is bölcses-
séged céljait mutatja és megnyugtat ezen biztatással: 
azoknak, akik Téged félnek és parancsolatodat meg-
tartják, javukra szolgálnak mindenek. Óh bizonnyal Te 
vagy legfőbb gondviselőnk és boldogok azok, akik Te 
benned biznak, mert azokat a szenvedés is Tehozzád 
vezeti mindig közelebb. 

Dicséret és dicsőség néked Uram, hogy e szent 
napot is megérnünk és mind eddig békében töltenünk 
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engedted. Megpihentünk a testi fáradalmaktól, hogy lel-
künk üdvéről elmélkedhessünk és a törödelem ösvényén 
hozzád közeledjünk, óh irgalom örök forrása. Alázattal 
esedezünk: kisérj jóvoltoddal minket ezután is. Oltal-
mazz e napnak hátralevő részében, a jövendő éjszakán, 
hogy ne férhessen lelkűnkhöz a gonosz. Őrizd házunkat, 
városunkat (községünket) minden veszedelemtől. Engedd 
meg, hogy holnap újult erővel térhessünk a munka me-
zejére és tapasztalhassuk ott is, hogy nem feledkezel el 
a tieidről, megáldod azokat, akik benned biznak, szent 
Fiad a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 

2. 

Gondviselő Isten, mennyei Atyánk! Szined elé jöt-
tünk, hogy dicsőítéseddel szenteljük meg e nyugalom nap-
jának alkonyát is. Hála néked kegyelmedért, mely mind-
eddig felettünk őrködött és rajtunk ma is megújult. — 
Megóvtál a reánk jöhető vészektől, fenntartottad szivünk-
ben a békességet, házunkban a megelégedést. Gondos-
kodtál lelki szükségünkről is, feltártad előttünk szent igéid-
ben az épülésnek és vigasztalásnak forrását és ápoltad ben-
nünk azon bizodalmat, hogy szemeid rajtunk, füleid a mi ké-
résünkön és megadod mindazt, ami üdvösségünkre szolgál. 
Áldott légy mindeneknek Ura, tied legyen a dicsőség örökké. 

Kérünk, Uram! Töltsd be szent lelkeddel szivünket, 
hogy ma hirdetett igéid is jó gyümölcsöket hozhassanak 
életünkben, hogy szavaink és tetteink legyenek mindenkor 
a Te kedved szerint valók. Egyesíts a hit által szent 
Fiaddal: a mi Urunk Jézussal, hogy a bűnnek szennyé-
től mindjobban megtisztuljunk és szent érzelemmel, jó 
akarattal és tetteinkkel is dicsőíthessünk tégedet. 

Te vagy, óh mindenható Isten, a mi szivünknek kő-
sziklája és a mi reménységünk mindörökké. Engedd gond-
viselésed szárnyai alatt töltenünk a mai estét, a jövendő 
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éjszakát és áldásoddal kisérj az új hét munkanapjain. 
Támogass, ha a reánk mért teher alatt megfáradunk, biz-
tass segedelemmel, ha veszteség fenyeget, nyújts vigasz-
talást, ha szivünk a fájdalom sebeitől vérzik. Legyen 
velünk atyai irgalmad hajlékunkban s a munka mezején, 
félelmed őrizzen, hogy törvényedről soha el ne feledkez-
zünk. Tartsd fenn erőnket, egészségünket, oltalmazd a 
veszélyektől hozzánktartozóinkat és minden felebarátain-
kat. Áldj meg bennünket, hogy a szeretet által boldo-
gítva, lelked erejétől gyámolítva jól végezhessük tisztün-
ket és egykor bemenetelt nyerjünk a mi Urunk Jézus 
által az örök üdvösségbe. Mi Atyánk stb. 

3. 

Téged keresünk ez órában is, teremtő és gondviselő 
Isten. Mint a szarvas a folyó vizekre: hozzád kívánkozik 
a mi lelkünk, mert nálad találunk gondjaink között meg-
nyugtatást, vétkeinkért bocsánatot és a csalódások után 
új reményt. Örök dicsőség néked, hogy a mi Urunk 
Jézusban gyermekeiddé fogadtál és atyai szereteted bizony-
ságaival boldogítasz minket. 

Kérünk, szenteld meg lelkeddel szivünket, hogy le-
gyen ez élő hajléka a Te félelmednek, az igazságnak és 
a szeretetnek. Lehelj belénk a hit által erőt a rosszindu-
tok legyőzésére, akaratod hű követésére. Add, hogy szent 
igéd legyen földi vándorlásunkban utmutatónk, őrizze lel-
künk békességét és tanítson megnyugodni végzéseden, mi-
kor kereszttel látogatsz. Áldd meg mai ünneplésünket is, 
vigy előbbre általa a keresztyéni kegyességben, neveld 
bizodalmunkat gondviselésedben, hogy csüggedés nélkül 
hordozhassuk a nemszeretem napoknak terhét is. 

Jöjj el velünk Uram fáradalmaink mezejére is. Áldj 
meg munkánk után jó előmenetellel; őrizd egészségün-
ket, házunkban a megelégedést, hozzánktartozóink életét. 
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Újuljon meg rajtunk minden reggel atyai jóvoltod, hogy 
örvendő szívvel mutathassuk be előtted minden este a 
hálaáldozatot. De ne hagyj Uram megfeledkeznünk e vi-
lágnak sem örömei, sem bajai között a mi végcélunkról: 
a Te országodról. Ε föld csak ideiglenes hazánk, mu-
landó itt mind a derült, mind a borult nap. A sirparton 
elmarad a vándortól a szerencse és a földi szenvedés: 
add azért, hogy gondoljunk az oda fenn valókra és gyüjt-
sünk oly kincseket, melyeket az enyészet nem rabolhat 
el tőlünk. Gyámolíts e törekvésünkben jó Atyánk, hogy 
tiszta lelkiismerettel távozhassunk egykor a változások 
színhelyéről a Te örökkévaló dicsőségedbe, szent Fiad a 
mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 

4. 

Buzgó imádságra borulunk előtted szent Isten, kinek 
karja meg nem rövidül, őrző gondja nem lankad, irgalma 
el nem fogy. Te vagy Megtartónk, szerető mennyei Atyánk, 
maga az élet és ennek javai, erőnk egészségünk, az 
áldás munkánkon, a megelégedés házunkban mind atyai 
jóvoltodra emlékeztet. 

Hálát rebegnek ajkaink kegyelmedért, melylyel ma 
is alkalmat nyújtottál szent igéid hallgatására és ez által 
a gyarapodásra akaratod ismeretében. Kérünk, tedd ma-
radandóvá a közös áhitat hatását, emelj általa magadhoz, 
hogy nálad lelkünk új erőt nyerjen földi hivatásunk jól 
végzésére és terheinknek béketűréssel hordozására. 

Tarts meg minket irgalmadban jó Isten ezután is, 
Szentlelkeddel igazgasd gondolatainkat, hogy szavaink, 
tetteink is hozzád való hűségünket tanúsíthassák minden-
kor. Segélj, hogy uralkodhassunk indulatainkon, hogy ne 
ragadjanak vétekre, ami a kárhozatnak utja, ne tapad-
jon szivünk a földi örömökhöz, amelyek mulandók, ha-
nem legyen fő gyönyörűségünk parancsolatod betöltése 
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és a tiszta lelkiismeret nyugalma. Szentlelked segéljen, 
hogy ne vesztegessük mulandó jókért az örökkévalókat, 
hanem keressük a mi Urunk Jézus által mindenek előtt 
a Te országodat és annak igazságát. 

Mutasd meg világi életünkben is jóvoltodat. Őrizd 
meg hozzánktartozóinkat, minden embertársainkat vesze-
delmes csapásoktól, legyőzhetlen kísértésektől. Oltalmazd 
erőnket, egészségünket; őrködjél békességünk felett e 
mai nap hátralevő részében, a jövendő éjszakán, hogy 
a hét első munkanapján testben, lélekben megújulva di-
csőíthessünk téged szent Fiad: az Ur Jézus nevében. 
Mi Atyánk stb. 

5. 

Kegyelemben gazdag Isten, szerető Atyánk! Téged 
dicsőítenek a mennyei seregek, hatalmadat hirdetik az 
égnek csillagai, bölcsességed jeleit tárja elénk a földön a 
munkás természet. Téged imádunk mi is, mert Te vagy 
Alkotónk, s minden reánk virradó nap jóvoltodnak meg-
újulása rajtunk. Néked köszönjük testi, lelki tehetségein-
ket: házunk békességét, munkánk jutalmát és e szent 
örökséget: a vallást, mely az örök élet igéivel táplálja 
lelkünket. 

Érezzük Uram gyarlóságunkat, tudjuk, hogy távol 
vagyunk ama nagy céltól: a tökéletességtől. Kérünk, Te 
magad légy erősségünk, hogy ahhoz minden nappal köze-
lebb juthassunk. Ki elkezdetted bennünk a jót: végezd 
is azt Szentlelked által, hogy megtagadván e világi go-
nosz kívánságokat, mértékletesen, igazán és szentül éljünk 
e jelenvaló világban. Támogasd hitünket, hogy ennek 
karján elkerülhessük a sátán tőreit; tekints reánk könyö-
rülettel a nyomorúságnak idején, könnyítsd aggodalmain-
kat, kötözd be sebeinket és vigy bé nyugodalmadba, ha 
az élet rögös utján elfáradva letesszük vándorbotunkat. 
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Ne itélj el a mi hibánkért, hanem emlékezzél meg 
rólunk a Te irgalmasságod szerint. Vigasztalj meg bűn-
bocsátó Ígéreteddel, mikor a törödelem utján közeledünk 
hozzád. Ajándékozz meg a szelídség, szeretet és alázatos-
ságnak lelkével, hogy a Krisztusnak igáját gyönyörűnek 
és az δ terhét könnyűnek találjuk. 

Gondviselésedért esedezünk e nap alkonyára és a hét 
következő munkás napjaira. Védelmezd testünket beteg-
ségtől, javainkat veszteségtől és lelkünket bűnbe eséstől. 
Tebenned nyugoszik meg a mi szivünk, tőled várjuk az 
ideig és örökkétartó boldogságot szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által. Mi Atyánk stb. 

6. 

Örök világosság, mennynek, földnek Ura! Szined elé 
gyűltünk ismét e szent napon, hogy buzgóságban egye-
sülve magasztaljuk gondviselésedet, mely mint a soha le 
nem nyugvó nap őrködik felettünk. 

Tebenned van Uram a mi bizodalmunk. Mi a mu-
landóság szülöttei vagyunk; Te örökkévaló vagy. A mi 
lépteinket a gyarlóság követi; Te magad vagy a tökéle-
tesség. Hála néked mennyei Atyánk, hogy midőn mi a 
bűnbeeséssel halált érdemlettünk, Te szeretetből szent 
Fiadat adtad Megváltóul. Dicsőítsétek az Urat, hajtsátok 
meg magatokat előtte, mert szent a mi Urunk Istenünk. 

Alázattal esedezünk mennyei Atyánk, add nékünk 
Szentlelked áldását, világosítsd általa elménket, erősíts a 
hitben, szeretetben, hogy mindig tökéletesebbeknek talál-
tassunk e földi élettel reánk mért tisztünkben. Ha böl-
csességed a nem-szeretem napok sorával látogat meg és 
mi vesztett reményeink után kesergünk: gyámolíts azon 
biztatással, hogy e mulandó lét csak a munka mezeje, 
amelyben állhatatosságunkkal a Te országodba készítjük 
az utat; itt vetjük alázatosságban a magot, amelyről üd-
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vösséget aratunk egykor. Midőn vétekre késztet a sátán: 
juttasd eszünkbe azon végzésedet, hogy a bűnnek zsoldja 
a halál; féljünk azért a Te mindeneket látó szemeid előtt 
gonoszt cselekedni. Add, hogy kövessük lelki vezérünket: 
a Krisztust, ki érettünk meghalt s feltámadott; legyen ő 
neki szentelve egész életünk. Ha tövises úton vezetsz: 
adj erőt a hitben a megnyugovásra szent végzéseden. 
Hogyha végóránk üt : bátoríts azon reménnyel, hogy a hű 
lelket a halál révén túl új, boldog életre fogadja a Te 
országod. Bocsáss el minket Uram hajlékunkba áldásod-
nak reményével. Adj erőt kötelességünk végzésére, akara-
tot a jóra, előmenetelt fáradságunk után. Oltalmazd szi-
vünk s házunk békességét, őrizz meg a bűnbeeséstől, 
tarts meg félelmedben, mind a mi boldog végünkig, szent 
Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. 

7. 

Urunk Istenünk, örök Szeretet! Hova mennénk a Te 
lelked elől? Mikor örvendő szivünkben hálafohász fakad, 
mikor bajainkban segedelem után sóhajtunk és lelkünk 
bűnbocsánatot szomjúhoz? Kit dicsőíthetnénk, kinél ke-
reshetnénk szabadítást, mint Tenálad, ki nekünk Terem-
tőnk és irgalmas Atyánk vagy! Szereteted boldogságunk-
nak forrása, imádásodban talál bánattól ostromolt szivünk 
megenyhülést, szent kezed nyit a menekülésre utat a nyo-
morúságból. Tőled jött a Megváltó, ki elvette e világnak 
bűneit és Szentlelked vezérel, ha tévedtünk, a megigazulásra. 

Tebenned bízunk jó Isten és könyörgünk, hogy ne 
vess el minket a Te orcád elől és kegyelmedet ne vond 
meg ezután se tőlünk. Lelked munkálkodjék szivünkben, 
szentelje élő templommá, melyben alázatosság, hűség és 
szeretet dicsőít Téged. Add meg nékünk a Te üdvözlé-
sednek örömét és az engedelemnek lelkével erősíts meg 
minket. Vigyázz reánk atyai szemekkel, hogy e világ 
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kísértései le ne tántorítsanak a Te utadról. Könyörülj a 
szenvedőkön, kiknek könyhullátás éjjel és nappal kenye-
rük. Hallgasd meg azokat, kik az ínségtől leverve sóhaj-
tanak könyörület után; biztasd az örök élet reményével 
azon megfáradt vándortársainkat, kiket a betegség a ha-
lál révére vitt. 

Te vagy mindeneknek Ura; irgalmadba ajánljuk 
magunkat, kedveseinket, felebarátainkat, védelmezz min-
den testi, lelki veszedelemtől és engedd, hogy békesség-
ben tölthessük a Te jó kedved esztendeinek napjait. Fo-
gadd kedvesen lelki áldozatunkat; maradj velünk a nyu-
galom óráin, támogass a munka mezején; legyen rajtunk 
áldásod életünkben, halálunkban szent Fiad az Ur Jézus 
által. Mi Atyánk stb. 

8. 
Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Dicsőítve 

legyen szent neved mindazon jótéteményidért, amelyek 
naponként kegyelmed megújulását hirdetik rajtunk; hála 
néked főképen azon áldásért, melyet templomod által 
szent igéid hirdetésében nyújtasz híveidnek. 

Testi jólétünkért fáradozunk hat napokon át a munka 
mezején. Ott is atyai szemeid őrködnek felettünk: Te tar-
tod fenn erőnket, egészségünket, oltalmazol a veszélyek 
ellen és megadod hűséges fáradozásunk jutalmául a meg-
elégedésnek kenyerét. A hetedik nap, a Te imádásodnak 
szent napja, mely arra int, hogy gondoskodjunk lelkünk 
üdvéről is. Add, hogy mi is megszenteljük e napot, melyen 
hajlékod vár lelki áldozatra, hol a közös buzgóságban 
hitünk új lángra gyúl, igéid hallgatásában akaratunk új 
erőt nyer az igazság követésére és onnét azon remény-
nyel távozunk kötelességünk folytatására, hogy velünk 
jön kegyelmed és javunkra fordítod még a szomorú vál-
tozásokat is. Örömmel jövünk azért irgalomnak Atyja 

Oyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 9 
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szent házadba. Reggel, este imádkozunk és könyörgünk, 
mígnem meghallgatsz bennünket. 

Legyen kedves előtted Uram e mai délesti áldoza-
tunk is. Tedd hathatóssá beszédedet híveid seregében, 
orvosold sebhedt szivünket, szenteld meg gondolatainkat, 
hogy neved dicsőítésével végezhessük ezen ünnepet. Adj 
oly szivet, hogy a mulandóság porai között is mindig 
szemünk előtt tarthassuk a hozzád vivő ösvényt. Buzdíts 
lelki vezérünknek: a Krisztusnak hű követésére, hogy tőle 
tanuljunk megnyugvást akaratodon, könyörületet a szen-
vedők és szelídséget ellenségeink iránt. Kisérj ösvényün-
kön gondviseléseddel, hogy lelki, testi erőben, békesség-
ben folytathassuk tökéletesbülésünk munkáját. Őrködjél 
hozzánktartozóink felett, kiket hű utitársakul rendeltél 
mellénk. Maradjon mindnyájunkon atyai irgalmad, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézusért. Mi Atyánk stb. 

9. 

Jóságos Isten, gondviselő Atyánk! ünnepet szentel-
tünk neked ma is, hogy bemutassuk soha el nem fogyó 
kegyelmedért a hála áldozatát, hogy hallgassuk szent 
életre nevelő igéidet és buzgó imában esdekeljünk hozzád, 
ki benned bízó híveidnek hatalmas gyámolítója vagy. 

Áldott légy irgalom kútfeje, szent Isten! ki a mi 
Urunk Jézusban gyermekeiddé fogadtál és evangéliomá-
nak világánál megmutattad az utat, mely minket a mu-
landóságból átvezet a Te örökkévaló hajlékodba. Kérünk, 
foglald el keblünket Szentlelkeddel és tedd alkalmassá 
igéidnek befogadására, hogy mindig tökéletesebbek lehes-
sünk az igazság ismeretében; állhatatosabbak akaratod 
teljesítésében. Mig a föld göröngyei között járunk: a bűn 
megújítja kísértéseit, hogy elvonjon tőled, add, hogy öröm-
mel hallgassuk beszédedet és abban találjunk erőt szol-
gálatodra halálig. Itt a bujdosás mezején a csalódások 
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sokszor megkeserítenek: a Krisztus evangélioma legyen 
ama harmat, mely reményeink lankadó virágát feléleszti 
újra és béketűréssel tanít hordozni a napoknak terhét. 
Segélj, hogy buzgón keressük a Te országodat, hogy ré-
szesei lehessünk az üdvözítő kegyelemnek, melyet szent 
Fiad eljövetelében jelent meg minden embereknek. 

Engedd, hogy a mai napon hallott szent igéknek is jó 
gyümölcseit mutathassa fel életünk. Indíts általuk töröde-
lemre, vigy előbbre az élő hitben, tartsd fenn reményün-
ket gondviselésedben. Bocsáss el jó Isten békességgel min-
ket házadból, végy körül otthon oltalmaddal, hogy testi-
lelki nyugalomban üdvözölhessük a napnak alkonyát is. 
Adj háborítlan álmot az éjszakán és ébressz fel a jövendő 
reggel megújult erőben. Őrizz meg mindnyájunkat atyai 
kegyelmedben most és mindörökké, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézusért. Mi Atyánk stb. 

10. 

Végtelen irgalmu Isten, jó Atyánk! Legyen kedves 
előtted áhítatunk, mely ide vezérelt minket hajlékodba, 
hogy imádásodra szenteljük e nap délestjét is. 

Gyermeki hálával magasztaljuk nevedet azon drága 
adományaidért, melyekben a nyugalom napja és templo-
mod által részesítesz minket. Hivatásunk terhei alatt meg-
fáradunk; de a Te szent napodon feltárulnak előttünk 
az igazság kapui és itt az áhítat óráin új erőt talál lel-
künk a Te szolgálatodra. Ε világ csak hervadó öröm-
virágokat, elmúló javakat mutat, de Te itt az örök üd-
vösség reményét ápolod szivünkben. Az élet mezején sok-
szor kísértetbe hoz a rossz példa és saját indulatunk: itt 
új lángra kél hitünk, melynek világánál elkerülhetjük a 
késő bánat útját. Áldott légy szent Isten, ki ily hűséggel 
gondoskodol rólunk, minden nap szereteted újabb bizony-
ságát érezteted velünk. 

10* 
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Tied a hatalom, nálad az igaz boldogság; vonj ma-
gadhoz a hit által, hogy készséggel hallgassuk atyai inté-
sedet. Add, hogy keressük mindenek felett az örökké-
valókat, őrizzük meg az igazságot gondolatban, szóban 
s téged dicsőítsünk minden tetteinkkel. Gyarlók vagyunk 
Uram és még távol szent célunktól: a tökéletességtől, 
légy irgalmas bíránk és bocsásd meg bűneinket szent 
Fiadért. Hallgasd meg fohászunkat, melylyel bajainkban 
segedelmedért esdeklünk. Hordozz gondviselő kezeiden 
ma is, tarts vissza minden oly szótól, cselekedettől, mely-
lyel megszentségtelenítenénk a lelki épülésre rendelt na-
podat. Óvd meg a veszedelemtől házunkat, városunkat 
(községünket), áldd meg hozzánktartozóinkat és minden 
embertársainkat. Engedd, hogy háborítlanul megmaradhas-
sunk a Te békességed sátorában, hogy hű és engedelmes 
szívvel szolgáljunk néked most és mindörökké, a mi Urunk 
Jézus által. Mi Atyánk stb. 

11. 

Bölcs és kegyelmes Isten, szerető Atyánk! Te hívtál 
életre a semmiségből, Te intézed akaratod szerint sorsun-
kat. Atyai bölcsességed rendeli a hat munkás nap után a 
hetediket a nyugalom napjául, mely a fáradalmak szín-
helyéről templomodba hív lelki áldozatra. Szentlelked ve-
zéreljen, hogy ne csak testünkről, hanem lelkűnkről is 
gondoskodjunk, ne csak a földnek éljünk, hanem igazság-
gal, szeretettel egyengessük utunkat a menyországba. Ke-
gyelmed gyámolítson, adjon erőt a jóra, tanítson akaratod 
előtt engedelmességre, hogy igaz buzgósággal szenteljük 
meg az imádásodra rendelt ünnepet. Áldd meg áhitatos-
ságunk óráit, tedd igéidet gyümölcsözőkké lelkünkben. 
Add, hogy ezek hallgatása gyarapítson az igaz kegyes-
ségben és felebaráti szeretetben, buzdítson arra, hogy 
törekedjünk mindig hasonlóbbak lenni, hozzád: jó Atyánk-
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hoz. Te magad vagy az igazság és szentség; a mi Urunk 
Jézus életének és halálának emlékezete tartóztasson min-
ket is a bűntől, hogy gondolataink, szavaink és tetteink-
ben tisztáknak találjanak mindenkor szemeid. Szereteted 
irántunk soha el nem fogy: lakozzék a mi szivünkben 
is könyörület, mely kész segíteni a nyomorulton, vigasz-
talni a bánkódót és megbocsátani az ellenünk vétőknek. 
Támogasd igyekezetünket ily jó és előtted kedves életre 
mai ünneplésünk által is. Vésd szivünkbe a hallott igaz-
ságokat, hogy szent házadból hozzánktartozóinkhoz sze-
lídséget, a munkára új erőt és gondviselésedbe helyezett 
bizalmat vihessük magunkkal. Gondviselésed legyen erős 
várunk, óvjon meg minden gonosztól és vezéreljen törek-
véseinkben, hogy jól használjuk fel adományaidat a ma-
gunk és mások boldogítására és ha innét: a változások 
színhelyétől meg kell válnunk, mint hű szolgák beme-
hessünk a Te országodba, a mi Urunk Jézus érdeméért. 
Mi Atyánk stb. 

12. 

Gondviselő Isten, híveidnek legfőbb bizodalma! Ün-
nepet szentelünk ma is nevednek tiszteletére; hallgattuk 
életigéidet, dicsőítésednek énekét zengtük hajlékodban és 
lelkünk örvendezett kegyelmed ajándékának: a hitnek 
megújulásában. Téged magasztalunk óh Isten, téged tisz-
telünk, mert közellétedet hirdetik csudadolgaid. Boldo-
gok, akik a Te házadban lakoznak és szüntelen téged 
dicsérnek, boldog az ember, akinek Te erőssége vagy és 
akinek szivében vagyon ösvényed. Szentlelked vezessen 
minket is Uram ezen boldogságra; vonj el e világnak 
hiúságaitól, akaratod igazgassa indulatainkat, hogy az 
igazság ösvényén járva, a veled való békességet és az 
üdvözlés reményét hordozva szivünkben végezhessük földi 
pályánkat. Add, hogy minden ünnep, az áhítat minden 
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órája neveljen az előtted való békességben és vigyen 
közelebb a tökéletességhez. Szent igéid hallgatása ne-
velje lelkünk erejét, élessze hitünket, tanítson meg böl-
csen használni a tőled vett talentomokat, hogy betölt-
hessük tisztünket, boldogítsuk hozzánktartozóinkat, épít-
sük országodat és így mint hű gyermekeiden, megnyu-
godjék rajtunk atyai kegyelmed. 

Engedd jó Isten, hogy e végéhez közelgő ünnepről 
is a Te jóvoltodba helyezett bizalmat vihessük el magunk-
kal a hétköznapi gondok mezejére. Legyenek ott is szemeid 
rajtunk és füleid a mi kérésünkön. Tartsd meg testünket, 
lelkünket épségben, ajkainkat, szivünket tisztaságban. 
Légy védelmünk, ha veszély fenyeget, erősíts, ha meg-
kísértetünk, mutasd meg áldásodat fáradságunk gyümöl-
csében. Oltalmadba ajánljuk hajlékunkat, egyházunkat,* 
minden embertársainkat; áldd meg kimenetelünket, be-
jövetelünket, áldj meg életünkben, halálunkban, szent 
Fiad: az Ur Jézusért. Mi Atyánk stb. 



időszaki imák. 

Tavaszi vasárnap. 

Égnek, földnek teremtője, Szent Isten! Dicsőségedet 
hirdeti a kiterjesztett erősség, hatalmadról beszél a földön 
minden változás. — Bölcsességed rendelte az esztendő-
nek szakaszait; Te hoztad el most is az óhajtott kikeletet 
a rideg tél után. Parancsodra a nap sugarai megoldották 
a vizek jégbilincseit és levonták a mezőkről a fehér szem-
fedőt. Az élet diadalünnepében a halálon, Uram a Te 
láthatatlan kezed munkája nyilatkozik meg előttünk. Gon-
doskodásodra emlékeztetnek: a mezők lilioma, melyet Te 
ruházol, az égnek madarai, melyeket Te táplálsz. Te vagy 
mindeneknek teremtőjük és eltartójuk; Te alkotád az 
embert is és a természetben áldásodnak gazdag tárházát 
nyitád fel előtte. Alázattal borulunk le imádásodra és 
háladással magasztalunk téged, kinek kezéből jön min-
den jó adomány. 

És nemcsak testünk eltartásáról gondoskodol, hanem 
lelki javakat nyújtasz szent igéid által és a mulandó-
ságnak sokszor göröngyös utján az örökélet reményével 
gyámolítod lankadó erőnket. Szeretetednek jeleit látjuk 
életünknek derült és - borult napjaiban és mindezek ma-
gasztalásodra buzdítják szivünket. Áldott legyen hatalmad, 
mely sorsunk felett uralkodik; áldott legyen jóságod, mely 
boldogításunkon munkálkodni soha meg nem szűnik. 

A természet könyvében minden lap szivemelő tanú-
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ságot is tár elénk. Azt hirdeti, hogy Te az életnek célt 
tűztél elébe. A gyönge csira, a fakadó bimbó is megérti 
hivó szódat, siet fejlődni, hogy rendeltetését betöltse. Add, 
hogy mi is megbecsüljük kegyelmed ajándékát: az időt 
és buzgó munkássággal végezzük emberi hivatásunkat. 
Taníts, hogy főcélunkat ne a muló örömökben, hanem 
igazságban, tökéletesbülésben keressük. A hit és a szere-
tet legyenek életünk fájának virágai, melyek egykor gyü-
mölcsül az üdvösséget termik meg számunkra. A tavasz 
a remény dajkája is, ki megérteti velünk, hogy Te nem 
feledkezel el teremtményeidről, sőt alkalmas időben meg-
nyitod kezeidet és bétöltesz jóvoltoddal minden élő álla-
tokat. Erősítsd kérünk ezáltal a mi bizodalmunkat is 
gondviselésedben. Tartsd távol tőlünk a kishitüséget a 
megpróbáltatás idején, azon bizalommal, hogy fáradozá-
sunk nem marad gyümölcstelen, hogy a türelemnek utja 
az áldáshoz vezet. Ha csapások érnek: nyugtasson meg 
a vallás, hogy mint a természetben a zivatar, bár először 
megdöbbent, de utóbb a levegő megtisztítása által igaz 
áldássá lesz: úgy a bajok is, midőn gyarlóságunkat 
irtják; lelkünket nemesbítik, ezáltal boldogságunk esz-
közlői lesznek. 

Áldd meg jó Atyánk a tavaszi időt. Hozz kellemes, 
szép napokat, tápláld mezeinket, kertjeinket idején való 
termékenyítő esővel. Óvd meg határainkat aszálytól, ká-
ros esőzéstől, minden veszedelemtől. Hagyd fejlődni remé-
nyeinket s örveqdezni szivünket.munkásságunk után. Ál-
dásodat kérjük uralkodó királyunkra, hazánkra, minden 
embertársainkra; hallgasd meg buzgó fohászunkat, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézusért. Mi Atyánk stb. 
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Nyári vasárnap. 

Teremtő és gondviselő Isten, mennyei Atyánk! Hatal-
madnak hirdetői az ég és a föld; Te vezérled az idő vál-
tozásait, az egymást követő napokat, melyek új és új 
alakban mutatják rólunk gondoskodó atyai jóságodnt. 

Te hozod el Uram a tavasz nyomán a nyárt és mi 
háladó lélekkel szemléljük az áldást, melyet számunkra 
készítesz. A zöld vetések helyén fehérlő kalászok lenge-
nek és a meleg napok 'így intenek: vessetek sarlót a 
gabonába, mert immár megérett. Midőn megnépesülnek 
a mezők s a munkások adományod összegyűjtésén fára-
doznak, e vallomás fakad ajkunkon: Óh bizonnyal jó 
vagy Te Uram mi hozzánk és irgalmad örömünk forrása 
marad örökké. 

De mennyei Atyánk a természet a nyár napjain nem-
csak áldást, hanem tanúságot is nyújt. Te vagy eltartónk, 
szent kezeid osztogatnak minden jó adományt. Te neve-
led a füvet, gabonát, gyümölcsfákat éltető idővel, üdítő 
harmattal, Te óvtad meg eddig határainkat minden csa-
pástól ; áldott legyen szent neved reánk kiárasztott kegyel-
medért. Ihless meg lelkeddel és tégy háladatos gyerme-
keiddé, hogy minden nap dicsőítésedet találja szivünk-
ben s ajkunkon. 

Te nem fáradsz el a jóltevésben és úgy határoztad, 
hogy nálunk is munka legyen a jutalom záloga. — Az 
aratás a szántásnak, vetésnek gyümölcse és a fáradalom-
ban elhullt verejtékért fizet telt kalászokkal a nyár. Add 

• azért, hogy megbecsüljük időnket és munkálkodjunk buz-
gón az arra szolgáló napokon és életünket áldássá tehes-
sük embertársainkra nézve. 

Szenteld meg Uram keblünket, hogy ebben ne a bűn-
nek, hanem az igazságnak, szeretetnek magvai verjenek 
gyökeret. Erősítsd azon hitünket, hogy ha bár fáradal-
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mak között, sokszor könyhullatással vetünk: nagy örömmel 
aratunk egykor és amaz áldott gyümölcsöt, a jó lelkiismere-
tet s az üdvösség reményét visszük el a munka mezejéről. 

Kérünk jó Isten, tarts meg minket továbbra is oltal-
madban. Áldásodat kérjük uralkodó királyunkra, hazánkra, 
egyházunkra. Őrizd egészségünket, erőnket, védelmezd to-
vábbra is határainkat. Adj kedvező időjárást, hogy akadály 
nélkül fáradozhassunk és begyüjthessük a csűrbe a mun-
kánk után nyújtott áldásodat. Tarts meg szegényeket, bol-
dogokat, kicsinyeket és nagyokat atyai irgalmadban, szent 
Fiad: az Ur Jézusért most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Őszi vasárnap. 

Végtelen hatalmú bölcs Isten, gondviselő Atyánk! Te 
vagy az ég és föld Ura, törvényed nyilatkozik előttünk 
az időnek minden változásaiban. Parancsod ébreszti fel 
téli álmából a megdermedt életet, hozza el a virágos ta-
vasz után a meleg nyárt, mely a vetés nyomán előké-
szíti az aratást. Akaratodat követve jön az ősz, mely a 
munkáját végzett természetet ismét nyugalomra hivja. 
Bárhová tekintsünk: mindenütt alkotó kezeid nyomait 
találjuk, az év minden szaka szent neved imádására in-
dít bennünket. 

Dicsőítésedre nyílnak meg ajkaink e beállt ősz nap-
jain is és kérünk, szenteld meg elménket, szivünket, hogy 
befogadhassuk az üdvös tanúságot, amelyet ezek hirdet-
nek. Mig a hegyeken, völgyeken néma csend váltja fel 
az örömzajt, a virágok helyén száraz kórót lenget a szél: 
engedd Uram, hogy a mulandóság e gyászjeleiben fel-
ismerve önsorsunkat, magunkba szálljunk. 

Mint az esztendőnek, úgy a mi életünknek szakai is 
egymásután visszatarthatatlanul eltűnnek, mígnem elju-
tunk az élet őszére: a hanyatló vén korra. Akaratod tel-
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jesül, mikor mint a fagyos szél a fának lombjait, úgy 
hervasztja el az időnek hideg keze a mi erőnket is. Mint 
a komor őszön elszáll a ligetből az éneklő madarak se-
rege : így fognak egykor tőlünk az öregség borongó nap-
jain elköltözni a földi remények, örömök. Indíts e gon-
dolattal megtérésre, amíg időnk vagyon és oly kincsek 
gyűjtésére, melyeket az enyészet nem rabolhat el tőlünk. 
Add úgy használnunk fel bölcsen napjainkat, hogy mint 
a természetnek a gyümölcsben gazdag ősz: legyen nekünk 
is ékes koronánk az igazságban találtatott vénség. Szent 
parancsod tanítson hűségre a reánk bizott munkában; amig 
erőnk, egészségünk van, hogy hajlott korunkban is tisz-
telet és megelégedés lakozhassanak egy fedél alatt velünk. 

Tőled jön minden jó adomány: azért téged imádjunk, 
Tenéked szolgáljunk és úgy töltsük be törvényedet, hogy 
méltók lehessünk felebarátaink szeretetére is. Áldd meg 
koronás királyunkat, egyházunkat, hazánkat. Áldj meg 
mindnyájunkat, hogy jól végezhesssük hivatásunkat és a 
halál, ha majd elszólít a munka mezejéről: istenfélelmet és 
szeretetet találjon életünknek fáján és mint hű gyermekeid 
előtt: megnyissa előttünk a menyország ajtaját, hová a 
híveket üdvösségre várod, szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
érdeméért. Mi Atyánk stb. 

Téli vasárnap. 

Mindeneknek Alkotója és Igazgatója, szent Isten! 
Akaratod azon törvény, mely változatlan erővel uralko-
dik az egész természetben. A Te parancsodra újul meg 
a föld szine kikeletkor, Te hozod az őszt és Te adod 
meg ennek gyümölcseiben a munka jutalmát. Bölcsessé-
gedre emlékeztetnek Uram a hideg télnek napjai is. Te 
rendeléd, hogy a fáradalmat pihenés váltsa fel és hogy 
annak álmából megújult erővel keljen fel az élet. Midőn 
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a természet feladatát végezve most nyugalomra térül, er-
dőn, mezőn a temető csendje ül : engedd e jelenségben 
megértenünk azon intésedet, hogy a mi életünk felett is 
így nyer diadalt előbb vagy utóbb az enyészet. Szemünk-
nek fénye kialszik, szivünk megszűnik dobogni és meg-
fásult tetemünknek a koporsó leszen nyoszolája. Add 
Uram, hogy e gondolat buzdítson kötelességünk hű be-
töltésére. Munkálkodjunk míg itt maraszt és erőt ád 
kegyelmed a magunk és mások boldogításán és szent 
neved dicsőítésén. Lelked gyámolítson, hogy ne száll-
junk a sirba nyomtalanul, hanem maradjon itt és legyen 
áldott a Te ösvényeden végzett életünk emléke. Szent-
igéd tanítson megőrizni a lelkiismeretet, é drága kincset 
mind halálig, hogy a végórán nyugodtan vehessünk bú-
csút földi hivatásunk mezejétől. 

A természet téli alvása azon igazságra is emlékeztet, 
hogy az enyészet csak az élet külső jeleit rontja le. Ne-
veld azon hitünket, hogy amint a fáról lehull a levél, de 
az élet benne marad; a mezőt elfedi a hólepel, de 
alatta ott a tavasszal életre kelő mag is, úgy a halál a 
mi életünknek is csak porsátorát: a testet dönti le, lel-
künk felett nincsen diadalma. És ha majd egykor üdvös-
ségünk napja : a Krisztus megjelenik sirunk felett, hivó 
szava felkelt minket is. Tarts meg jó Isten e bizalmunk-
ban és az igazságban utolsó óránkig, őrködjél felettünk 
közelebb e télnek folyamán; oltalmazd házunkat, városun-
kat (helységünket) minden szerencsétlenségtől, lelkünket a 
bűnnek szennyétől. Gondviselésed őrködjék uralkodó kirá-
lyunk, hazánk, egyházunk felett. Ébreszd szivünkben a 
felebaráti szeretetet, hogy azokon, kiket a nyomorúság szo-
rongat, könyörülni tudjunk. Segélj át a télről az óhajtott 
tavaszra és ha egykor ösvényünk a halál sötét völgyébe 
viend: emeld fel onnét lelkünket örök üdvösségre, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 



JUkalmi imák. 

Nemzeti ünnepen. 

Uraknak Ura, királyoknak Királya, szent Isten! Di-
csőségedet hirdeti az ég csillagseregével és a föld az 
általad keltett élet ezernyi jelenségeivel. Gondviselésedről 
tanúskodnak az emberiség életében mindazon intézmé-
nyek, melyek védő karjaikkal ölelnek s nemes célok után 
törekvésünkben támogatnak bennünket. 

Téged áldunk e drága örökségért, szeretett hazánk-
ért, amely békességünk, boldogulásunk mellett őrködik 
s amelyhez a múltnak örvendetes és siralmas emlékei, 
elődeink sirjai, kitűzött céljaink és családi boldogságunk 
csatolnak. Hála néked, hogy honalkotó nemzetünket a 
keresztyén vallás elfogadására indítád s ennek védelme-
zésével nagy feladatra hivtad el, a veszedelem idején a 
hit által emelted erejét és bátorítád a küzdelemre a szebb 
jövőért. Te óvtad honunkat, ennek keblén egyházunkat a 
lezajlott századok viharai között s a szomorú napok után 
szebb, biztatóbb korszakot derítél népedre. 

Hozzád emelkedik esdeklő fohászunk, virrasszanak 
továbbra is őrködő szemeid nemzetünk felett. Erősítsd 
mindnyájunk keblében a honszeretet érzelmét, a ragasz-
kodást hazánkhoz. Tartsd fenn ennek polgárai között az 
egyetértést, hogy nemzetünk e földön, hol egy évezreden 
át vérzett, virágzott, egyesült erővel végezhesse a jövőben is 
Tőled vett megbízatását. Oltalmazd határait a háború ziva-
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tarától, duló elemi csapásoktól. Jézus lelke: a szeretet 
őrizze a békesség oltárát, nevelje a kölcsönös jóakaratot 
különböző nyelvű és vallású lakosai között, add áldáso-
dat a béke munkáira, hogy minden munkás megtalálja 
fáradalmának méltó jutalmát. Éleszd a szivekben a bu-
zogást szent célokért. Engedd, hogy emelkedjék városok-
ban, községekben a jólét, lakozzék minden hajlékban a 
megelégedés. 

Áldd meg koronás királyunkat erővel, hosszú élettel. 
Legyen uralkodása hazánkra áldás, trónjának dicsősége 
hozzá ragaszkodó népeinek boldogsága. Áldd meg a kor-
mányzókat bölcsességgel, a bírákat igazságszeretettel. Éb-
reszd szegényekben, boldogokban a kötelesség érzetét s 
a törvény tiszteletét. Az istenfélelem és a felebaráti szere-
tet legyen az erkölcsiségnek oszlopa, a társadalmi rend-
nek alapja, a családi boldogságnak őrzője. 

Hitünk fejedelme: Jézus! Munkálkodjék a Te áldott 
lelked szentegyházunkon. Tedd benne továbbra is hat-
hatóssá az evangéliom hirdetését, hogy terjedjen ezáltal 
a világosság és a mennyei Atyának lélekben és igazság-
ban imádása egyengesse az utat a Te országodhoz. 

Uam, Te voltál nekünk hajlékunk minden időben. 
Reád támaszkodunk; gyámolíts, hogy itt, hol apáink éltek, 
haltak, hol születtünk, imádkozni, reményleni tanultunk, 
hol az anyaföld keblén egykor hamvaink elődeink porá-
val egyesülnek: örvendő szívvel dicsőíthessünk téged min-
deneknek Ura s tanusítsuk hálánkat jóltevőink, hazánk, 
egyházunk iránt. Ha vészek jönnének, hallgasd meg né-
pednek hő fohászát. Te légy oltalmazó paizsa, éreztesd 
vele, hogy az igazságot soha el nem hagyod, de annak 
követőit minden akadályon át győzelemre segíted. 

Terjeszd ki reánk, hozzánktartozóinkra és minden 
embertársainkra megáldó atyai kegyelmedet szent Fiad: 
a mi Urunk Jézusért. Amen! 
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Aratási hálaadó ünnepen, bő aratás után. 

Minden áldásnak kútfeje, szent Isten! Te vagy az 
életnek Teremtője és Fenntartója. Akaratod fakasztja fel a 
hantok alatt pihenő magban a csirát, öltözteti a fákat 
lombokkal és hoz elő a virágból gyümölcsöt. Te határoz-
tad úgy, hogy mig a föld lészen, tél és nyár, vetés és 
aratás váltogassák egymást. Atyai gondoskodásod teszi a 
természetet az áldás tárházává, mely megadja a táplálékot 
minden élőnek. Tied a hatalom, Téged illet a dicsőség. 
Hálaáldozatra gyültünk szined elé és örvendő szivvel ma-
gasztaljuk szent nevedet, hogy ez évben is megnyitottad 
jóltevő kezeidet és kiárasztottad áldásodat reánk. Te őr-
ködtél mezeink felett, Te nevelted vetéseinket s látogat-
tad termékenyítő esővel, üdítő harmattal, Te oltalmaztad 
határainkat a csapásoktól, adtál egészséget, kedvező időt 
a gabona betakarítására. Midőn szereteted bizonyságairól 
emlékezünk, előtted leborulva mondjuk: a föld megadta 
az ő gyümölcsét, áldott az Ur, a mi Istenünk. Bevalljuk 
Uram, hogy méltatlanok vagyunk áldásodra. Sokszor meg-
feledkezünk rólad, s elfoglalt e világ szeretete, bajaink-
ban kishitűek voltunk, a jó napokban pedig visszaéltünk 
jóságoddal. Bocsásd meg kérünk bűneinket és fogadj 
irgalmadba, a mi Urunk Jézusért. Teremts bennünk oly 
szivet, mely téged szeret mindenek felett, melyből a gyer-
meki hála ki nem alszik. Szentlelked legyen vezérünk, 
őrizzen meg a felfuvalkodástól, mely törvényed ellen lázít, 
a mértéktelenségtől, mely átokká teszi az áldást, a fös-
vénységtől, mely ajtót és szivet zár a nyomorult előtt. Segélj, 
hogy a jutalom, mely munkánkat követi, a megelégedés, 
melylyel házunkat környezed, indítsanak hűségre szolgá-
latodban, a számadásnak gondolata tanítson a tőled vett 
javaknak bölcs használatára. Mig ajándékaidat hálával és 
örömmel fogadjuk: emlékeztess az oda fenn valókra is, 
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hogy szent igéid megtartásával vessünk a léleknek, hogy 
a lélekről arathassunk örök életet. Mindeneknek szemeik 
Te rád néznek; Tőled jön minden jó adomány. Tarts 
meg minket ezután is szeretetedben: őrizd egészségün-
ket, családunk jólétét, engedj a munkára kedvező napokat, 
oltalmazd városunkat (községünket), hazánkat ínségtől, 
háborútól. Legyen ennek határain maradandó békesség, 
uralkodjék a szeretet s az istenfélelem, koronázza a szor-
galmat előmenetel. Áldd meg koronás királyunkat, virágoz-
tasd birodalmában az egyetértést s a közboldogságot. 
Vedd körül oltalmaddal egyházunkat, éleszd a hívekben 
a buzgóságot és áldozatkészséget a Te dicsőítésedre. 
Kegyelmedbe ajánljuk minden embertársainkat. Enyhítsd 
meg a szűkölködők sorsát jóságod jeleivel, éreztesd az 
özvegyekkel, árvákkal, hogy nincsenek tőled elhagyatva, 
védelmezz minden hajlékot a békételenségtől és nyomo-
rúságtól. Újítsd meg mindnyájunkon irgalmadat és add, 
hogy egykor mi a menyországban dicsőíthessünk téged 
mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Szük aratás után. 

Teremtő és megtartó Isten, mennyei Atyánk! Szent 
neved dicséretét zengtük, téged imádunk e hálaünnepen, 
mely a természet által nyújtott áldásaidra emlékeztet. 
Tudjuk, hogy földeinken mienk csak a munka s tőled 
várjuk ennek jutalmát; mi elvetjük a magot, Te növeled 
a vetést és érleled meg aratásra a gabonát. Áldott légy 
örökkévaló Isten, ki nem vonod meg jóltevő kezeidet 
tőlünk. Sóhaj is vegyül ugyan lelki áldozatunkba, mert 
a mezeinkhez csatolt reményeket megszakgaták a kedve-
zőtlen idők; szük aratással fizetett a föld és sok helyen 
aggodalommal takarták a sovány termést csűrbe a mun-
kás kezek. Mindazáltal nem zugolódunk ellened, minden-

I 
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ható Isten, mert érezzük, hogy semmit nem követelhe-
tünk tőled. Beismerjük gyöngeségünket, hogy sokszor 
hűtlen gyermekeid voltunk; meglankadtunk szolgálatod-
ban, nem a Te félelmed, hanem e világ szeretete volt 
ösvényünk vezére és visszaéltünk hosszutüréseddel. Meg-
nyugszunk végzéseden jó Atyánk, ki a meglátogatások 
által a földiek mulandó voltára emlékeztetsz; magunkba-
szállásra intesz s a hozzád való közeledésre hivsz a törö-
delem utján. Kérünk, bocsásd meg tévedéseinket, tekints 
könyörülő szemekkel reánk, kik szomjúhozzuk a Te irgal-
masságodat. Háladással vesszük, amit adtál, segélj, hogy 
használhassuk azt a magunk s mások javára és szent 
neved dicsőítésére. Óvj meg az elcsüggedéstől és a sziv-
telenségtől. Indítsd a boldogokat részvétre a nyomorultak 
iránt, ébreszd a szegényeknek, özvegyeknek, árváknak 
bizalmát gondviselésedben. Könnyítsd a nehéz napok 
súlyát, törd meg közel és távol az inség hatalmát. 

Te reád vetjük minden gondjainkat, légy gyámolí-
tónk s ne vond meg kegyelmedet tőlünk. Add áldásodat 
koronás királyunkra, egyházunkra és hazánkra, deríts ha-
tárainkra kedvezőbb időket az esztendő után, melyben 
láttunk gonoszt. Maradjon velünk atyai gondviselésed, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézusért, mindörökké. Dicsőség 
legyen stb. 

Ima nagy szárazság idején. 

Esdekelve borulunk le előtted nagy Isten, nálad van 
a hatalom, tőled várjuk a segedelmet a nyomorúságnak 
idején. Óh nyújts vigasztalást irgalomnak atyja most a 
szükség nehéz napjain, melyek a pusztulás jelei felett 
gyötrő aggodalommal töltik el szivünket. 

Fenyegetésed, mely hajdan néped engedetlenségét 
suj tá: im teljesül nálunk is. Felettünk az ég olyan lett, 
mint az érc és a föld lábunk alatt, mint a vas, eső he-

QyurdU Ferenc: Kézi Agenda, III. 10 
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lyett az Ur csak port és hamut ád. A nap sugarai mint 
tüzes nyilak öldöklik a növényzet életét és reá az éjszaka 
sem hoz üdítő harmatot. Határunk a kora hervadás szo-
morú képét mutatja. És mig a szárazságtól elepedt termé-
szet bezárja előttünk tápláló kebelét: szorongó lélekkel 
gondolunk a jövendőre, mert ama paizsos férfiú : az inség 
készül ostromra ellenünk, ha Te nem tartóztatod vissza 
védelmünkre nyújtott kezeddel. 

Bevalljuk Uram bűnös voltunkat, gyarlóságunkkal 
megérdemeltük ostorozásodat: de kérünk, légy kegyelmes, 
ne fáradj el a hosszútűrésben. Könyörülj rajtunk, Teben-
ned bízunk, kinek karja meg nem rövidül, ki esőt adsz 
a földnek színére, a mezőkre vizet szolgáltatsz és eltávoz-
tathatod a veszedelmet tőlünk. Szüntesd meg a súlyos 
csapássá vált aszályt, vezesd felénk a termékenyítő esők 
fellegeit, nyisd meg az egeknek csatornáit, hogy a szom-
jas föld ismét felüdüljön és meghozhassa embereknek, 
állatoknak a tőle várt élelmet. Tekintsd szükségünket és 
jöjj segítségre, hogy megtelt forrásaink, új életre kelt me-
zeink felett a leverő gondoktól megszabadult lelkünk 
háladással dicsőíthessen tégedet. 

Bármit határoztál felőlünk mindenható Isten: meg 
kell nyugodnunk végzéseden, de esdeklünk, ne bocsáss 
keményebb megpróbáltatást reánk, mint amelyet elviselhe-
tünk. Mutasd meg atyai jóvoltodat és kérésünknek alkalma-
tos időben meghallgatásával örvendeztess meg bennünket, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

Hosszas, káros esőzéskor. 

Gondviselő Isten, mennyei Atyánk! Te benned imád-
juk a világ Teremtőjét és Fenntartóját; akaratod a ter-
mészetben uralkodó törvény. Tőled jön az áldás, mely 
megörvendezteti az élőknek szivét, sujtoló kezedre emlé-
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keztet a csapás, mely reményeink romjain szomorúsággá 
változtatja az örömöt. Bűnös voltunk érzetében alázattal 
közeledünk hozzád, mert rajtunk van a veszedelmes idő 
jártában ostorod, s a sötét fellegekbe burkolt napok bú-
sulásodat hirdetik nekünk. Az egek csatornái a szaka-
datlan esőzésben már nem áldást, hanem a pusztulás özö-
nét árasztják alá. Elzártad előlünk a melengető, nevelő 
napsugárt. A terjedő viz mezeinken gátolja a munkát, 
éleszti az aggodalmat, hogy mostoha anyánk lesz a ter-
mészet és ahová jó magot vetettünk: ott csak tövist, 
gazt találunk. 

Meddig haragszol Uram, mindörökké gerjedez-e a Te 
haragod ? Bevalljuk, hogy vétkeztünk ellened és engedet-
lenségünk csak büntetést érdemel; de bűnbánó szívvel 
zörgetünk irgalmad ajtaján, hallgass meg minket jó 
Atyánk. Ne ítélj érdemünk szerint, hanem fogadj kegyel-
medbe és hárítsd el a nehéz csapást rólunk. 

Adj kedvező időt, parancsold tovább a terhes felle-
geket tőlünk. Engedd, hogy a nap fényével újra kelthesse 
az életet hegyeken, völgyeken és megnyithassa mezein-
ken, kertjeinkben áldásod tárházát. 

Ébreszd egyszersmind a meglátogatás által a hozzád 
való ragaszkodást és az engedelmességet akaratod előtt, 
hogy törekedjünk előtted kedves élettel magunkat mél-
tókká tenni atyai szeretetedre. Azt mondád, hogy ha a 
föld vétkezik: kinyújtod ellene kezedet, eltöröd a kenyér 
botját és éhséget küldesz reá. Ne engedd, hogy a mi bű-
neink miatt átok tanyája legyen a föld, sőt segélj, hogy 
istenfélelem és szeretet által a Te dicsőítésednek és a 
békességnek áldott színhelyévé tehessük. Hallgasd meg 
jó Atyánk buzgó imánkat, melylyel a mi Urunk Jézus 
nevében áldozunk előtted. Dicsőség legyen stb. 

10* 
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Pusztító járvány idején. 

Életnek és halálnak hatalmas Ura szent Isten! Te 
vagy Teremtőnk; kegyelmed volt őrző paizsunk eleitől 
fogva. Magad mondád népednek: én vagyok az Ur, a Te 
orvosod. Hozzád térünk azért buzgó esdekléssel, mikor a 
veszedelem, mint fenyegető áradat vesz körül bennünket. 
A félelem és gyász sötét napjai virradtak fel reánk, el-
jött az öldöklő angyal, hogy letarolja az élet kertjét és 
gazdagítsa a temetőt. A rettegett nyavalya ellenállhat-
lanul terjed népünk között tovább és halálos lehellete 
lehervasztja az anyák kebléről a kedves életbimbót, kidönti 
a gyermekek mellől a pótolhatlan gyámolt. Midőn a meg-
elégedés hajlékai egymásután bánat tanyáivá lesznek s 
mindig több özvegy, árva ajkain hangzik a panasz: elesett 
a mi fejünk koronája, nagy keserűséggel látogatott meg 
a Mindenható minket: Uram, előtted leborulva teszünk 
vallást sok gyarlóságunkról és beismerjük, hogy e csapás 
a mi bűneinknek büntetése rajtunk. Megfeledkeztünk ró-
lad, mikor jól folytak dolgaink. Meglankadt a hit, sokan 
megvetették szent igédet, megszegték a szeretet paran-
csát és gonoszul visszaéltek hosszutüréseddel. De meny-
nyei Atyánk, Te magad vagy az örök jóság; törödelmes 
szívvel kérünk ne büntess úgy, amint érdemeltük, könyö-
rülj rajtunk; bocsásd meg vétkeinket és fordítsd el rólunk 
sujtoló vessződet. Te bölcs és szerető Atya vagy, ki beteg-
séggel meglátogat és békötözget, ki megsebesít és kezei 
meggyógyítanak. Óh jövel! értesd meg velünk szorongat-
tatásunkban a hit által biztató szódat, terjeszd ki felet-
tünk védő kezedet. Indíts mindnyájunkat a meglátogatás 
által megtérésre. Ápold keblünkben a reményt és ezzel 
tartsd fenn lelki-testi erőnket. Ne engedd, hogy meg-
lankadjon a nyomorúság napjain a munkás szeretet a 
szerencsétlenek iránt. Őrködjél azok felett, kik önéletüket 
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veszélyeztetve törekszenek hű ápolással megmenteni szen-
vedő embertársaik életét. Fogadd oltalmadba azokat, kik-
nek családjától már áldozatot követelt az enyészet; vi-
gasztald meg a kesergő özvegyeket, a szülőik után siró 
árvákat. Gyógyítsd a betegség bilincseiben gyötrődőket, 
boldogítsd a szent nevedben elhunytakat. 

Szomjúhozzuk jó Isten a Te irgalmadat; azért ke-
zeidbe ajánljuk magunkat, minden felebarátainkat; cse-
lekedjél velünk, amint jónak látod. Ha Te velünk lész, 
nem félünk, még a halál árnyékának völgyében sem, mert 
a Te botod és a Te vessződ megoltalmaz ez életben, ke-
gyelmed üdvözít az örökkévalóságban, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

A községet — gyülekezetet — ért 
nagy veszedelem idején. 

Mindeneknek Ura, jó Istenünk, Atyánk! A mélység-
ből kiáltunk irgalomért, óh hallgasd meg híveidnek es-
deklő fohászát. Te vagy menedékünk a veszedelemnek 
idején, nálad keresünk enyhülést, ha megfáradunk a ke-
resztviselésben. 

Súlyos csapás tört reánk hirtelen, mint a fergeteg 
és keserűséggé változtatta az örömöt. Sok családnál he-
lyet foglalt a nyomor és a pusztulás jeleire mindnyájan 
szorongó szívvel gondolunk. Bármerre forduljunk közsé-
günkben, mindenütt siralom fogad; óh bizonnyal rettene-
tes dolog az élő Istennek kezébe esni. De távozzék tő-
lünk a kétségbeesés; igaz Isten, Te jó Atyánk vagy, sze-
retsz akkor is, ha fenyítő ostorodat bocsátod reánk. A 
meglátogatás napjai keltik fel gyöngeségünk érzetét és 
indítanak szent országod buzgóbb keresésére. Hozzád té-
rünk és kérünk, nyújtsd védő karodat, mert a mi segí-
tőnk, szabadítónk Te vagy Jehova, ne késsél. 
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Fogadd hálánkat irgalmas Atyánk, hogy minket a 
veszedelem idején megoltalmaztál; könyörgünk, fedezz 
tovább is hozzánktartozóink, minden lakostársainkkal 
egyben gondviselő kezeddel. Adj béketűrést, erőt a meg-
próbáltatás elviselésére, áldd meg fáradozásainkat, hogy a 
bennünket környező bajokon győzelmet vehessünk. Erő-
sítsd közöttünk a testvéri egyetértést, ébreszd a részvétet, 
mely készséggel áldoz a szerencsétlenek felsegélésére. 
Add, hogy e dorgálásod is lelkünknek üdvére szolgáljon, 
vonjon el e világ hiúságaitól és tanítson szent nevednek 
élő hittel dicsőítésére. Félelmed hordozzon utunkon, hogy 
bármit rejtsen magában számunkra a jövendő, bármikor 
érjen utol a halál: mi ennek révéről a Te örök hajlékodba 
juthassunk, hol nincs panasz, hol eltörölsz minden könyhul-
latást, szent Fiad a mi Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

Háború idején. 

Mindenható Isten, uraknak Ura, királyoknak Királya! 
Tied a hatalom a mennyen és a földön, bölcsességed 
igazgatja mindeneknek sorsát. Hová mennénk azért, kinél 
kereshetnénk oltalmat, mikor a nyomorúság habjai tolong-
nak köröttünk! 

Hozzád esdekel most is aggódó szivünk, mert a vesze-
delem, mint gátat tört áradat terjed hazánk földjén. A 
békesség sátorát ledönté a háború vihara; a munka zaját 
a fegyvercsattogás váltja fel, vértől harmatozik sok helyen 
a mező. És bár eddig távol maradt határunktól az ádáz 
harc: keserít mégis a gondolat, hogy a pusztulás nem-
zetünknek, szeretett hazánknak testén dűl és a mi véreink, 
rokonaink is ott vannak, hol a halál öldöklő fegyverekkel 
tart az élők között bús aratást. 

Óh, bizonnyal Uram a Te haragodnak nehéz napjai 
ezek, A nép nem becsülte meg az időt, mely békességére 
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szolgált, meghidegült neved imádásában, elfordult a hű 
vezértől: a Te félelmedtől. Vétkeztünk ellened hitetlen-
séggel, törvényed megvetésével. Be kell vallanunk min-
dentudó Isten, hogy a háború az emberi gyarlóság szü-
lötte és ennek átka: a nyomorúság a mi bününk bünte-
tése. Igaz vagy Uram és igaz a Te Ítéleted. Törödelem-
mel borulunk le előtted és könyörgünk: légy irgalmas 
nekünk, bűnbánó hiveidnek. Engedd, hogy a mi Urunk 
Jézusban megtalálva kegyelmed vigasztalását, megújult 
reménynyel távozhassunk szined elől. Oltsd meg a hábo-
rúnak tüzét: szüntesd meg ennek sújtó csapásait. Korlá-
tozd a rosszakarat kegyetlenségét, vidd győzelemre az 
igazságot. Kisérje védő kezed koronás királyunkat, gyámo-
lítsd hazánkért küzdő seregünket. Atyai irgalmadba ajánljuk 
szerencsétlenül járt felebarátainkat, a szenvedő sebesül-
teket Vigasztald meg a gyászoló szülőket, özvegyeket, 
árvákat, tekints könyörülő szemekkel azokra, kik lakó-
helyük, vagyonuk elvesztésén keseregve imádkoznak hoz-
zád. Maradjon meg oltalmad házunkon, határunkon, tartsd 
távol innét ezután is a háború vészeit Leljen nálad meg-
hallgatást buzgó fohászunk, szent Fiad a mi Urunk Jézus 
nevében! Dicsőség legyen stb. 

A békesség helyreálltakor. 

Mindeneknek Ura és Birája nagy Isten! Te intézed 
az emberiség sorsát és vezérled előbbre kitűzött céljához: 
a tökéletességhez. Szentséges jelenlétedre, gondviselésedre 
emlékeztet minden változás. Parancsodra kél a tengeren 
a vihar, tudtoddal támad a népek között a háború, de 
akaratod csendesíti le a zajló hullámokat és te szállítod 
le a hadakozást mind a földnek határáig és rontod el a 
kopját. Te vagy, aki leversz és újra felemelsz, megszo-
morítasz és ismét örömre keltesz. 
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Hálaáldozatra gyűltünk most is színed elé mennyei 
Atyánk, mert betöltötted szivünk óhaját és elvontad föl-
dünkről a harcok zivatarát. A háborúban büntető kezed 
csapásait éreztük; de bűnbánó szivvel esdekeltünk hoz-
zád és Te elsegítettél a béke révpartjára. Éneklésnek és 
szabadulásnak hangja van most az igazaknak sátorában, 
mert az Urnák keze hatalmasan cselekedett és elfordította 
tőlünk a gonoszt. Téged magasztalunk az örömért, hogy 
ismét háborítlan munkálkodhatunk a magunk és ember-
társaink boldogításán. Kérünk, tedd áldottá mindenekre 
a béke idejét. Éleszd lelkünkben a hitnek világát, mely 
megmutatja ösvényedet, szenteld meg akaratunkat, hogy 
meg ne fáradjunk szolgálatodban. Terjedjen a Krisztus 
evangélioma által a földön az istenfélelem és a szeretet, 
mely lefegyverezi a gyűlölséget, kioltja a viszálynak tüzét. 
Ébreszd a részvétet azon honfitársaink iránt, akiknek ke-
zében a hadvész eltörte a kenyérnek botját s mint rok-
kantak a könyörület támogatására szorulnak. Vedd körül 
gondviseléseddel azoknak családjait, akik hazánk védel-
mezésében elhaltak. Áldd meg királyunkat erővel, böl-
csességgel. Adj a nép vezéreinek hivatásukban buzgó-
ságot, emeld az alsóbb és felsőbb ranguakban, szegé-
nyekben, gazdagokban a törvény tiszteletét ég a testvéri-
ség érzetét, hogy a bölcs kormányzat és vallásosság mel-
lett közmegelégedés lakozzék nálunk. Áldd meg egyhá-
zunkat, tedd hathatóssá szent igéid hirdetését. Áldd meg 
az igazságos munkást a mezőn és a műhelyben, áldd meg 
azokat, kik lelki tehetségeikkel fáradoznak mások boldo-
gításán. Oltalmazd határainkat, hazánkat minden vesze-
delemtől. Engedd, hogy atyai gondoskodásod szárnyai 
alatt nyugodtan mondhassuk mindenkor: az Isten velünk, 
ki lehet ellenünk? Dicsőítsd meg rajtunk szeretetedet 
életünkben, halálunkban szent Fiad, az Ur Jézus által. 
Dicsőség legyen stb. 
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Ima a tanév megnyitásakor. 

Mindenek felett uralkodó Isten, mennyei Atyánk! 
Nálad a hatalom, Tőled jön az áldás. Hozzád emelkedik 
lelkünk a hit szárnyain, hő fohászban kérjük szent kezed 
támogatását, midőn iskolánk egy új tanév munkáját kezdi 
meg. Gondviselésed őrködjék intézetünk felett, tarts távol 
tőle minden veszedelmet, ami feladatának teljesítésében 
gátolhatná. A Te köztünk munkálkodó lelked ébressze 
a híveknek részvétét az iskola iránt, add, hogy a 
szülők úgy tekintsék ezt, mint hű szövetségest, ki velük 
együtt buzgón fáradozik azon, hogy gyermekeik jókor 
megismerjék rendeltetésüket, megtanuljanak téged lélek-
ben és igazságban imádni. Fogadd Megváltó Jézus sze-
retettel a szülők által ide hozott növendékeket. Éleszd 
hitüket és lakozzál a hit által sziveikben. Evangé-
liomod legyen az iskolai nevelésben az utmutató vezér 
s engedd, hogy lélekben újjászületve távozhassanak innét 
az ifjak az élet munkamezejére s a hozzád való hűség-
ben megmaradjanak mind halálig. Jövel Szentlélek Isten, 
tedd iskolánk munkásságát e tanéven át is áldottá, a Te 
erőd hivja, gyűjtse, világosítsa itt növendékeinket. Támo-
gasd őket a hasznos ismeretek gyűjtésében, lelki tehetsé-
geik kifejtésében, szenteld templommá a zsenge kebleket, 
melyekben minden érzelem Istent dicsőít. 

Áldásodat kérjük mennyei Atyánk az iskolák veze-
tőire, a tanítókra. Oltalmazd életüket, ápold lelkük-
ben a buzgóságot, a szeretetet a gondjaikra bizott gyer-
mekek iránt. Adj erőt nekik tisztük minden igazságának 
híven betöltésére, hogy vezetésük alatt a növendékek 
gyarapodjanak nemcsak testüknek állapotában, de böl-
csességben, előtted és az emberek előtt való kedvesség-
ben is. Atyai támogatásodat kérjük, hogy iskolánk ezen 
évben is gazdagíthassa a családok örömét, reményét s 
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nevelhessen a szülőknek istenfélő, háladatos gyermekeket, 
az egyháznak hitben erős élő oszlopokat, a hazának 
értelmes, lelkes honpolgárokat. 

Áldásod kisérje koronás királyunk uralkodását. Őrizd 
meg hazánk egén a békesség napját, hogy minden nemes 
célú intézet háborítlanul teljesíthesse kötelességét. A Te 
megáldó, megszentelő kegyelmed nyugodjék szent egy-
házunkon, a hívek seregén, az egyházi elöljárókon, isko-
láinkon, a szülőkön és gyermekeken. Hallgasd meg buzgó 
fohászunkat szent Fiad, a mi Urunk Jézus nevében. Amen. 

Iskolai vizsga alkalmával. 

Mennyei szent Felség, áldott Atyánk az Ur Jézusban! 
Te tökéletes vagy és azt akarod, hogy a halhatatlan lé-
lekkel felruházott emberek is tökéletességre jussanak. Ε 
célra adád gyámolítóul az értelem erejét és gondoskodtál 
intézményekről, amelyeknek segélyével kimivelhetjük e 
drága adományt, meggyujtád szivünkben a hit szövétne-
két, melynek világa lankadatlan munkásságra buzdít hi-
vatásunknak mezején. 

Atyai gondviselésed bizonysága az iskola is, mely 
gyermekeinknek alkalmat nyújt arra, hogy a jó nevelés 
által újjászülessenek és mint jó keresztyének megtart-
hassák a szövetséget, melyet a keresztségben kötöttek Te 
veled. Hálát adunk néked jóságodért, hogy iskolánkat e 
tanéven át is oltalmaddal fedezted, hogy növendékeinket 
megtartád lelki-testi épségben és megengedted, hogy ott 
a hű nevelői gond mellett háborítlanul haladhassanak előre 
az ismeretek gyűjtésében s gyarapodhassanak a hitben, 
előtted és az emberek előtt való kedvességben. Áldott 
legyen neved, hogy a szülékben élesztéd az áldozatkész-
séget gyermekeik jó nevelésére, lelked erejével gyámolítád 
az oktatókat nehéz hivatásuk buzgó teljesítésében, meg-
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védted városunkat (községünket) minden olyan csapástól, 
mely az iskolák munkásságát gátolhatta volna. 

Tied a hatalom, téged magasztalunk Uram, hogy 
békében virradtunk e mai ünnepre, amelyen iskolánk be-
mutatja egy évi fáradozásának gyümölcsét a gyülekezet 
előtt. Áldd meg e napot, áldd meg növendékeink vizs-
gáját, hogy ez is emelhesse a családok örömét, anya-
szentegyházad reményét. Oltsd mélyen a gyermekek szi-
vébe a tanítók és szülők intéseit, fejleszd azokban is to-
vább, kik most az iskolától megválnak, a hit- és igazság-
szeretet virágait, hogy boldogíthassa őket ezek jutalma: 
a jó lelkiismeret itt és a siron túl az örök élet. 

Add áldásodat szülőkre és gyermekekre, iskolánkra, 
tanítóinkra és egész gyülekezetünkre. Tarts meg mind-
nyájunkat kegyelmedben, a mi Urunk Jézusért, most és 
mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Gyámintézeti istenitisztelet alkalmával. 

Bölcsesség kútfeje, szent Isten! Téged dicsőít az ég 
és föld; hatalmad táplálja a napnak fényt s meleget 
árasztó sugarát és öltözteti a mezők liliomát. Gondvise-
lésed kormányozza az erkölcsi világot, melynek a belénk 
lehelt halhatatlan lélekkel polgáraivá avattál. Tőled jön 
itt is minden jó adomány. A Te ajándékod a hit, mely 
létünk célját a mulandóság határán túl örökkévaló boldog 
hazában mutatja előttünk. Igéidnek visszhangja minden jó, 
nemes törekvés, melylyel a dobogó sziv igazságért, lelki 
szabadságért lángol. 

Áldott légy mindeneknek Ura, ki Megváltót küldél a 
Krisztusban, hogy példájával egyengetné ösvényünket fel 
az ég felé. Hála néked, hogy az evangéliom által felkeltéd 
bennünk rendeltetésünk tudatát és Szentlelkeddel gyámo-
lítasz, hogy akaratod teljesítésével tanusítsuk gyermeki 
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hasonlatosságunkat hozzád, mennyei Atyánkhoz. Te ben-
ned bíztunk Uram eleitől fogva, hozzád térünk buzgó 
imában minden szent célú munkánál, mert tied a hatalom; 
ahol Te vagy, ott vagyon az áldás. 

A Te nevedben emeltük fel a gyámintézet zászlaját, 
hogy alatta a hit lelkesedésével vivjuk ama nemes harcot 
a Te országodért. A Te nevedben gyüjtjük a szeretetnek 
áldozatát ez intézet oltárára, hogy ezáltal gyarapíthassuk 
közel és távol az egyház veteményes kertjeit: az iskolákat, 
ápolhassuk az erkölcsi fejlődést, hogy segítő kezet nyujt-
sunk templomaid építéséhez, melyekben a földi vándor 
lelki épülést talál, a sebzett sziv elsirja bánatát és a meg-
térő bűnös törödelemmel zörget a kegyelem ajtaján. Te 
segítél eddig; jobb karod nevelte, védte a mustármagról 
kelt fát, az evangéliomi szeretetnek ez élő hirdetőjét. Tied 
legyen a dicséret, dicsőség örökké. Kérünk, tartsd meg 
továbbra is oltalmadban gyámintézetünket, hogy hiven 
táplálhassa a szükségtől ostromolt hitrokonokban atyai 
gondoskodásod érzetét. Áldd meg ezen ünnepet is, melyet 
ennek oltára köré gyűlve magasztalásodra szentelünk. 
Gyújtsd általa is a szivekben a testvérszeretetnek tüzét, 
az áldozatkészséget e szent örökség: az egyház védel-
mére. Buzdíts pártolására szegényeket, gazdagokat, ifjakat 
és véneket, hogy tanuljuk egymásnak terhét hordani és 
úgy tölteni be a Krisztus törvényét. Áldásodat kérjük 
anyaszentegyházunkra, ebben a közügy lelkes vezéreire. 
Áldd meg koronás királyunkat, szeretett hazánkat. Vilá-
goltasd ennek egén a békesség napját, őrizd polgárai kö-
zött az áldott egyetértést. Tarts meg mindnyájunkat ke-
gyelmedben, hogy atyai szereteted bizonyságait tapasz-
talva zenghessük: szent, szent, szent a seregeknek Ura, 
teljes az ég és föld az ő dicsőségével, mindörökké. Mi 
Atyánk stb. 
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Egyházmegyei — kerületi — gyűlés 
megnyitásakor. 

Mindenható Isten, szerető mennyei Atyánk! Szereteted 
minden áldásnak kútfeje; bölcsességed intézi sorsunkat, 
vezérli az akadályok dacára is győzelemre az igazságot 
s boldogítja a benned bízókat. 

Gondviselésed őrködik egyházunk felett is; Te éleszted 
ebben a hitnek melengető tüzét, építed közöttünk or-
szágodat igéid hirdetése és a kegyelem eszközei által. 
Hódolattal magasztalunk, hogy e drága örökséget a mult 
minden vészei között is megóvtad és általa biztosítád a 
tökéletesbülés zálogát: a lelki szabadságot. Hála néked, 
hogy közelebb e lefolyt éven át sem vontad meg kegyel-
medet tőlünk. 

Bevalljuk Uram gyarlóságunkat, melyből sok akadály 
gördül a szent ügynek tovább fejlődése, az igének meg-
valósulása elé. Színed előtt leborulva irgalmadért esede-
zünk. 

Te voltál a mi atyáinknak bizodalmuk, Te hozzád 
fordulunk mi is és felállítjuk küzdelmeink színhelyén a 
hitnek erős kövét, mely ezt hirdeti: mindeddig segítségül 
volt nékünk az Ur! Te reád vetjük gondjainkat, Szent-
lelked a győzelem reményével vezéri a harcra egyházunkért: 
Erős várunk nékünk az Isten. 

Kérünk hitünk fejedelme Jézus, ki megígérted, hogy 
ahol a Te nevedben együtt lesznek a hivek: Te velük 
lész, jöjj, teremts bennünk új szivet. Gyújtsd új lángra 
népedben a diadalmas hitet, mely meggyőzi e világot. 
Te, ki ismered keblünk óhaját, ismered a célt, mely min-
ket itt egybegyűjtött: szenteld meg érzelmeinket, tedd 
gyümölcsözővé munkánkat. Add, hogy legyen tanácskozá-
sunknak iránymutatója az igazságnak és szeretetnek lelke. 
Ihlessen meg áldozatkészséged Isten országáért, hogy 
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anyaszentegyházad emelkedése legyen mi nálunk is a cél, 
mely mindnyájunkat lelkesít, minden erőt, akaratot annak 
biztosítására egyesít. Áldd meg gyülésiinket, add, hogy 
tagjainak nemes példája az élő hit csiráit fakasztva hat-
hasson ki az élet mezejére. Áldd meg egyházi intéz-
ményeink élő oszlopait a hitbuzgóság erejével, az ige 
hirdetőit apostoli lelkesedéssel, a reájuk bízott népet isten-
félelemmel. Éleszd közel és távol az unokákban a dicsőült 
elődök lángoló hűségét az evangéliomhoz. Áldd meg 
királyunkat, koszorúzd fejedelmi székét dicsőséggel. Áldd 
meg hazánkat; tartsd fenn különböző rendű és vallású 
tagjai között a testvéri egyetértést. Hallgasd meg mennyei 
Atyánk buzgó imánkat, melylyel kegyelmedért esedezünk, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézus nevében. Mi Atyánk stb. 

Setegekért mondandó imák. 

Beteg gyermekért. 

Kesergők megvigasztalója, betegeknek legfőbb Orvosa 
jó Isten! Hallgasd meg buzgó imánkat, melylyel egy szen-
vedő gyermeknek kérünk segélyt tőled, akinél van az erő 
és irgalom kútfeje. Az enyészet szele által megtámadott 
életbimbó védelmére a mi erőnk gyenge. Hozzád fohász-
kodunk mennyei Atyánk, egyedül Te segíthetsz, Te gyújt-
hatod új lángra a zsenge magzat életének hamvadó 
szövétnekét. Jöjj Uram, mielőtt meghalna a gyermek. 
Szüntesd meg fájdalmát, oldozd fel a betegség kinos 
láncaiból, lehelj keblébe új erőt, hogy fejlődjék tovább 
hozzátartozóinak örömére s folytathassa a földi pályát 
szent neved dicsőítésére. 
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Mindazáltal ne úgy legyen, amint mi akarjuk, hanem 
amint Te akarod, mert te tudod igazán, mi szolgál gyer-
mekeidnek javukra. Ha úgy határoztad, hogy e magzat a 
mulandóság utjának már kezdetéről átlépjen az örökké-
valóságba: megnyugszunk végzéseden, de könyörgünk, 
ne engedd a kinok árján vergődni, hanem vidd át ama 
dicsőbb világ révpartjára, hol az itt megszakított élet új 
virulást, örök üdvösséget talál: a mi Urunk Jézus által. 
Dicsőség legyen stb. 

Fiatal betegért. 

Mindeneknek alkotója és gondviselő Atyja, nagy Isten! 
Tied a hatalom, Te parancsolsz az életnek, úgy mint a 
halálnak. Elfordíthatod a veszélyt ott is, hol erre az emberi 
erő elégtelen, felemelheted az elesettet, megvigasztalhatod 
az érette remegő sziveket. Te hozzád esdekelünk egy 
korán hervadásnak indult fiatal életért. Az ifjú földi ván-
dort utolérte, mint fergeteg, a súlyos betegség; megtörte 
tagjaiban az erőt és minden nap elviselhetetlenebbé teszi 
rajta a szenvedés keresztjét. Kedveseivel együtt Téged 
várunk, téged kérünk mi is; jöjj segítségre Urunk, Istenünk! 
Távoztasd el róla a nyavalyák ostromát, vidd a gyógyulás 
útjára és így add vissza benne a szülők örömét, remé-
nyét. Tudjuk Uram, hogy a mi utaink nem a Te utaid. 
Ha úgy látod jónak, hogy a fiatal szenvedő most rójja le 
a természet utolsó adóját: legyen meg akkor is akaratod, 
de bizalommal könyörgünk: elégeld meg vívódását az 
élet-halál harcán s vedd magadhoz csendes elszenderü-
léssel. Ha elszólítod a viszontagságok mezejéről: adj neki 
új életet, dicsőbb hazát az örökkévalóságban, szent Fiad: 
a mi Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 
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Középkorú betegért. 

Mindenható Isten, könyörülő mennyei Atyánk! Aka-
ratodnak engedelmeskedik minden az égen és a földön, 
kezed új életre kelthet még a halál álmából is. 

Óh, tekints irgalommal egy, az élet delén nyavalyáktól 
földre vert keresztyén (asszony) társunkra, hallgasd meg 
a buzgó imát, melyben övéivel együtt kérünk neki sege-
delmet nálad. A fájdalom ágyhoz szegezte és kimélet nél-
kül szakgatja a kötelékeket, melyek őt ez élethez csatol-
ják. Jó Isten, mi gyöngék vagyunk, nem tarthatjuk vissza 
az enyészet romboló ostromát, csak Te segíthetsz, Te 
benned van hozzá ragaszkodó kedveseinek bizalma. Óh 
jöjj, nyújtsd ki védő karodat, emeld fel az elesettet. Oltsd 
meg az őt emésztő betegségnek tüzét, hogy újra felépülve 
dicsőíthessen téged seregeknek Ura, az idején küldött 
szabadításért. 

Hogyha pedig úgy végezted el, hogy e szenvedő 
embertársunk már életének felén megváljon a mulandó 
világtól : akkor is meghajlunk előtted. De alázattal ese-
dezünk: vess véget kínjainak s vedd magadhoz e nyo-
morúság völgyéből az igazaknak boldog halálával. Add 
meg testének a csendes elpihenést, lelkének az üdvözü-
lést, szent Fiad a mí Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

Hajlott korú betegért. 

Vigasztalásnak örök kútfeje, szent Isten! Te közel 
vagy híveidhez a veszély idején és meghallod a sóhajt, 
melylyel a szenvedő segedelmed után eped. 

Óh, éreztesd jóltevő irgalmadat egy benned bizó öreg 
szolgáddal (szolgálóddal), kit a hosszú vándorlás az élet 
rögös utján megviselt és most a betegség a fájdalom nyi-
laival ostromol. Gyötrelemben tölti napjait és éjszakáit; 
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ereje egyre enyészik, mint pislogó lámpából az olaj. A 
remény atyai kegyelmedben, utolsó támasza szorongó 
lelkének, hadd legyen Uram neki az, ő hite szerint. Ke-
zedben a hatalom, hozz enyhülést hívednek, hogy fel-
épülve, tisztes vénségével, istenfélő lelkével legyen közöt-
tünk még továbbra is élő tanuja a Te jóvoltodnak. 

Tudjuk mennyei Atyánk, hogy bölcs végzésed határt 
szabott minden földi élet elé. Ha úgy akarod, hogy e 
megfáradt vándornak napja e nyavalyával alkonyuljon a 
sir éjjelébe, könyörgünk: elégeld meg szenvedését és add 
meg neki a hosszú küzdelem után a békés pihenést. Bo-
csásd meg gyarlóságait és a halál utján innét elköltöző 
lelkét fogadd az üdvözültek hónába, szent Fiad: az Ur 
Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

Templomi előfohászok. 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, ki teremtette a 
mennyet és a földet. Amen! 

A mi Urunk Jézus nevében legyen kedves áldozat a 
mi háladásunk s könyörgésünk. Amen! 

Istennek, az örökkévaló Királynak, az elmulhatatlan-
nak, láthatatlannak és egyedül bölcsnek, legyen dicséret 
és dicsőség mindörökké. Amen! 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen ti 
veletek mindnyájatokkal. Amen! 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól 
és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen! 

A mindenható Isten hallgasson meg és áldjon meg 
minket, a mi Urunk Jézusért. Amen! 

Gyurátz Ferenc: Kézi Ágend«, III. 11 
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A minden kegyelem Istenének, ki minket a Jézus 
Krisztus által az ő dicsőségére hivott: legyen dicséret és 
tisztesség mindörökké. Amen! 

Az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében legyen 
megáldva és megszentelve a mi lelki áldozatunk. Amen! 

Feljöttünk házadba Atyánk, jó Istenünk 
S téged dicsőítve ünnepet szentelünk. 
Ihless meg bennünket lelked erejével, 
Amely igaz uton szent célra vezérel, 
Add, midőn lélekben hozzád emelkedünk, 
Hit, remény, szeretet kisérje ünnepünk. Amen! 

Mindenható Isten, halld meg hő fohászunk, 
Benned van reményünk, áldást tőled várunk. 
Add, legyen előttünk a fő cél országod 
És kövessük hiven a szent igazságot. 

Boldogítson a hit s a Te békességed, 
Mig éltünk csónakja eléri a révet. 
Mi Te néped vagyunk: jöjjön öröm, bánat, 
Sem élet, sem halál, tőled el nem választ. Amen. 

Alszik a természet néma, siri álmot, 
A halál az élet ellen küzd, nem fárad. 
Tudom, engem is vár a sir éjszakája, 
Óh, de szivem nyugton, élő hittel várja. 
Én az Istent félem, s így ha jön a halál, 
Számadásra, mint hű sáfárt, készen talál. Amen! 

Jézus, hozzád térül esdekelve lelkem, 
Taníts hivó szódat hűséggel követnem, 
Add, hogy szent nevedben folytassam pályámat, 
így nyugton várhatom utolsó órámat. 
Annak, kit az élet tőled el nem szakaszt, 
Lesz a halál új, szebb életre virradat. Amen! 



— í 1 6 3 — 

Ha kisért a világ és támad ellenem, 
Ha a szenvedések keresztjét viselem: 
Jézus, hozzád térek. 
Te, ki üldözés közt szerzéd koronádat, 
Példád, szent erőddel gyámolítsd szolgádat 
S nyújtsd neki segélyed. 

Ugy a vesztett öröm, szivem boldogsága, 
Tört reményem, melyre hull könyüim árja, 
Meg újra feltámad. 
Az életharcot itt győztesen folytatom, 
S szebb világra vár el, ha itt letün napom, 
Ott fenn menyországod. Amen! 

Csak a romlott szívnek rettenet a halál, 
A hű, kegyes, benne nyugalmat vár s talál. 
Boruljon bár le a sírnak éjszakája, 
Ebből támad egy új élet napsugára. 
Add Uram azért, úgy folytassam éltemet, 
Hogy kisérjen sírig hit, remény, szeretet, 
így, ha int a végharc, nem száll meg félelem, 
Jézus velem, s enyém leend a győzelem. 
Hűség, igazságban, aki Istent imád, 
Az égben talál az új és dicsőbb hazát. Amen 1 

Sárgul a lomb, hervad a mezők virága, 
Így jut életem is őszre, hervadásra. 
Mulandó minden i t t : öröm és a bánat, 
Üdv és örökélet Uram csak Te nálad. 

Taníts azért, hogy jól értsem intő szódat, 
Keressem buzgóan a mennyei jókat, 
így nyugodtan térek a sírnak ölébe, 
Mert tudom, felköltesz örök dicsőségre. Amen! 

Uram, egy nyitott könyv előtted életem. 
Szemed s hatalmadat ki nem kerülhetem. 
Add szivemben legyen mindig e gondolat, 
A bün s a vétektől ez intve visszatart. 
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Tanít megőrizni hiven törvényedet 
S így áldva, boldogan végezni éltemet. Amen! 

Uram, esdve kérlek, jöjj, maradj én velem 
Mikor bánat, gondok kelnek fel ellenem 
S könytiim hullnak a szenvedés kelyhébe, 
Lelked vigasztaljon, keltsen új reményre. 
Segélj szükségemen, könnyítsd keresztemet 
Jézus, aki győztél a bün s halál felett. Amen! 

Hogy ha baj, tövissel van rakva ösvényem 
És áztatja gyakran könyem, verejtékem: 
Te vigasztalj Uram; kelts új hit, reményre, 
Hogy a harcok után boldogít a béke. 

Amiglen elérek a sírnak partjára, 
Jézus, Te légy hitem, életem világa. 
Hü maradjak hozzád, ha jön öröm, bánat, 
A hü lélek örök üdvöt talál nálad. Amen! 

Ha baj tör rám, hivő szívvel fohászkodom 
Óh jöjj segítségre Megváltó Jézusom. 
Hogy ha védő kezed fedez ösvényemen, 
Kisérjen bármi vész, nem száll meg félelem. 
Nem félek, fogadjon bár a halál réve, 
Jézus velem, ő hiv örök dicsőségre. Amen! 

Üdvözítő Jézus, igazság királya 
Lelkem szent nevedet imádattal áldja. 
Értem szeretetből, áldozatra mentél 
S a halálon örök diadalmat vettél. 

Óh, Te légy vezérem e földi élten át, 
Ha szenvedek, Te nyújts erőt, vigasztalást. 
S ha majd a halál int az utolsó harcra, 
Ott is Te légy hivő lelkem védő pajzsa. Amen ! 

Mindenható Isten, Te örök szeretet, 
Hogy boldogítsd néped, küldéd Szentlelkedet: 
Ez ú j élet napját. 
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Óh add, hogy szivembe hasson fénysugára 
És gyúljon fel nyomán a hit szent világa, 
Mely felemel hozzád. 

így ha sorsom felett egem beborulva 
S levert keblem bánat, nehéz kereszt nyomja 
Megvigasztal hitem. 
Ösvényeden vezet a sírnak partjára 
S biztat, hogy lelkemet a végharcon várja 
Uj élet, győzelem. Amen! 

Irgalomnak atyja, én Uram, Istenem, 
Hogy mint igaz hived folytassam életem, 
Szentlelked vezérljen. 
Tegye templomoddá már itten szivemet 
És benne a szent tűz: irgalom, szeretet 
Olthatatlan égjen. 

Boszu, haragból ne keltsek keserveket 
Mások szemeiben vádoló könnyeket, 
Sőt az ellenséget 
Szelídséggel győzzem s a megbocsátásban 
Jézust kövessem, úgy örök boldogságban 
Vár reám új élet. Amen! 

Megalázott szívvel Uram bemutatom 
Elvett áldásidért hálaáldozatom. 
Munkám megáldottad, megőrzéd éltemet 
Áldva magasztalom mindezért szent neved. 

Im nem csalódott a bajban hivő lelkem 
Biztam Istenemben s nem hagyott el engem. 
A jövő is bármit hoz, nyugodtan várom, 
Az Úrra építek, nála boldogságom. Amen! 

Ha vész kel ellenem az élet tengerén, 
Uram, kérésemmel Te hozzád térek én. 
Segélyt Tőled várok 
S élő hitem emel, biztat szent világa, 
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Hogy égbe száll esdő lelkem hő imája, 
Te szükségem látod. 

Eljö segítségre szabadító kezed 
Letörli könyiiim s bánatos szivemet 
Kelti boldogságra. 
Oh tarts meg jó Atyám e hit, szent reményben 
Ez vigasztalóm itt s biztató vezérem 
Hozzád menyországba. Amen! 

Hogyha éltem egét fellegek borítják, 
Óh gyújtsd fel előttem a hit szent világát 
Atyám, esdve kérlek. 
Ha felttin e csillag áldó mosolyával, 
Égi fénye érző szivembe világol 
S benne űjra élek. 

A földnek porából kiragadja lelkem, 
Tanít minden bajon diadalmat vennem 
S e szent reményre kelt: 
Nem rövidült meg az Ur segítő karja, 
Ha sebet vág, azt ő meg is orvosolja, 
Mint Atyánk áld s szeret. Amen! 

Hogy ha sebez, fáraszt az életharc 
És szivemből bús panasz fakad, 
Ki értem a kereszten áldozál: 
Jézus jövel, hozz reményt, vigaszt. 

Te őrizd meg lelkem békességét 
Te orvosold fájó sebemet, 
S add, hogy élő hitem lángolása 
Dicsőítse holtig szent neved. Amen! 

Jó Istenünk, tőled jön az áldás, 
Te vezérled sorsunk folyamát; 
Ha munkánkkal a célhoz eljutánk, 
Örömével szivünk téged áld. 
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Óh ne vond meg irgalmadat tőlünk, 
Oltalmazzon atyai kezed. 
Könnyítsd utunk terhét s ha meghalunk, 
Te üdvözíts örök szeretet. Amen! 

Aki éltet adál, ösvényem kimérted: 
Uram add, hogy hiven szolgáljak Te néked. 
Világoljon hitem, mint vezércsillagom 
S emeljen, amikor lankadok utamon. 

Tanítson követni Te szent törvényedet 
S téged dicsőítni, mig a sir eltemet, 
Minden nap, amely hiv lelki áldozásra, 
Legyen az épülés, öröm szent forrása. Amen! 

Tőled jön az áldás Atyánk, jó Istenünk, 
A Te hatalmadban van sorsunk, életünk. 
Add, maradjon velünk a hit, a szeretet. 
Őrizze hajlékunk oltalmazó kezed. 
És ha érne bennünk a gyötrő gond, bánat, 
Hivő szivünk leljen vigaszt, segélyt nálad. Amen! 

Segélj Uram, hogy a szövetséghez, 
Melyre hívtál a keresztségben, 
Hü maradjak, mig a sírhant elfed, 
Öröm avagy bánat kisérjen. 

Néked éljek, téged dicsőítsen 
Szivemben a hit s a szeretet, 
Amely igaz, mindeneket jól tesz 
S mutatja itt rajtunk képedet. 

Jézus, aki értünk földre jöttél, 
Mint hű vezér, kérlek, jöjj velem, 
így győzök, ha bün s e világ kisért 
S üdvözít az örök kegyelem. Amen! 
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Advent. 

Üdv nekünk im támad új nap fénysugára, 
Zeng a hívek serege: hozsánna, hozsánna, 

Hitünk fejdelmének. 
Óh Te győző vitéz, jöjj, Te légy királyunk, 
Benned van életünk, lesz boldog halálunk; 

Dicsőség Te néked. Amen! 

Karácsony ünnepén. 

Hogyha felkél a nap, a sötétlő homályt 
Szétüzi s ahova küldi fénysugarát, 
Ott támad új élet. 
Hitünk világa is egy új napot mutat: 
Megváltó szülelik; óh örömmel fogad 
Jézus, szivem téged. 

Veled jött az égből ezen szent üzenet, 
Mint Atyánk az Isten bennünket úgy szeret 
S igér üdvösséget. 
Mindenható Isten, legyen neved áldva, 
Ajkunkon az öröm s a gyermeki hála 
Zengje dicsőséged. 

Fogadd szállásul el óh Jézus keblemet, 
Egyesítsen veled a hit, a szeretet, 
Életem királya. 
Te gyámolíts, vezérlj itt az életharcon, 
Lelkem dicsőbb célját — szent örömmel vallom — 
Te benned találja. Amen! 

Az év utolsó estéjén. 

Uram maradj velem, 
Midőn a csend, az esthomály 
Egy esztendő sírjára száll, 
Téged keres szivem. 

Eddig Te hordozál. 
A vész ha dult, keblem ha fájt, 
Törléd szemem könyharmatát, 
Hű pásztorom valál. 
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Áldlak én Istenem, 
S mig tovább megyek utamon, 
Ε szent fohász kél ajkamon: 
— Uram maradj velem. Amen. 

Mint gyors folyam sietve fut időm 
És ragadja gyönge sajkámat. 
Minden nappal közelb a véghatár, 
Hol temetve öröm és bánat. 

Itt egy évnek sírján leborulva, 
Téged keres jó Isten szivem, 
Benned biztam, kezed gyámolított, 
Ha gond vert és vész tört ellenem. 

Áldott legyen szent neved, jó Isten! 
Utam tovább is reád hagyom, 
Várjon jövőm életre, halálra, 
Jézus Te lész nekem paizsom. Amen. 

Uj-év napján. 

Siet az idő, mint folyam, sodró habja 
Gyönge életsajkánk magával ragadja 

A jövő ködébe. 
Ha örvény fenyeget, zord vihar ha támad, 
Ki véd, s gyűjt előttünk biztató világot 

És hiv új reményre ? 

Seregeknek Ura, hitünk hozzád vezet 
Az új-év kezdetén: nyújts segítő kezet, 

Nálad menedékünk. 
Te gyámoh'ts, mikor csüggedünk a harcon, 
Hogy hivő lelkünk itt diadalt arasson 

S célunkhoz elérjünk. 

Jézus, szent nevedben indulunk előre, 
Óh ne hagyj el szivünk élő szent reménye, 

Te légy utitársunk. 
Adj a hitben erőt, hűség, igazságra, 
Ha elborul napunk, sujt a sors csapása: 

Segélyt tőled várunk. Amen! 
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Vízkereszt. 

Mig a földi vándorutat járom, 
Jézus, hozzád eped én szivem. 
Veled jött a megváltó szeretet, 
Üdvösségem Te nálad lelem. 

Óh gyújtsd lángra hitem szövétnekét, 
Hogy ne tévesszem el célomat. 
Legyen, amit áldozatul viszek, 
Igaz hűség, lelki hódolat. 

Bátoríts, ha göröngyös a pálya, 
Vigasztalj, ha nyom nehéz kereszt, 
Vezérljen, mint csillag: a hű remény: 
Szent örömre várod hívedet. Amen! 

Virágvasárnap. 

Ki fölre szállottál, dicsőség királya 
És váltságunkra jösz: hozsánna, hozsánna! 
Jézusom légy áldott. 
Mit elődbe viszek mint hódolat-jelet: 
A szivemben élő hit, remény, szeretet, 
Fogadd e virágot. 

Te légy, mig itt küzdök, életem vezére, 
S ha lehajol utam a halál völgyébe: 
Óh jöjj elém ott is, s vezess új világba, 
Ahol híveidet örök élet várja. Amen! 

Nagypéntek. 

Oda hív e nap a gyászos Golgotához, 
A bűnös világért ahol élet áldoz 
Hitünknek királya. 
Jézus, törödelmem a hálaáldozat, 
Amit hűségedért előtted bemutat 
Lelkem hő fohásza. 
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Kérlek, légy vezérem az életharcon át, 
Ha nehéz a kereszt, Te nyújts vigasztalást, 
Te adj erőt nekem. 
Hogy az igazságról tegyen bizonyságot, 
Téged dicsőítsen holtig, s legyen áldott 
Tebenned életem. Amen! 

Húsvét. 

Jézus, ki véreddel váltád meg éltünket, 
Ki az örök halál hatalmát legyőzted: 
Hódolattal áldunk. 
Üres sirod felett új lángra gyúl a hit, 
Tűrni, reményleni és szeretni tanít, 
Téged, hű királyunk. 

Ha kisért e világ, harc ha ránk nehezül 
És örömünk napja bánatéjbe merül, 
Te nyújts védő kezet. 
Bajban, kísértésben, óh Te adj diadalt, 
S lelkünknek, hogyha itt ösvényünk megszakad, 
Te nyisd meg az eget. Amen I 

Megváltóm, amidőn a sírból felkeltél, 
A bűnön, halálon diadalmat vettél: 
S megnyitád a mennyet. 
Hozsannát zeng ajkunk, óh üdvnek királya, 
Újra gyúl szivünkben a hit szent világa, 
Amely hozzád vezet. 

Bármikor érjek most el a véghatárra, 
Köszöntsön a sirnak csöndes éjszakája, 
Nyugodt szívvel várom. 
Jézus fogad engem ott a halálréven, 
Vele egyesülök, ha itt utam végzem, 
Egy dicsőbb hazában. Amen! 
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Áldozócsütörtök. 

Ki megdicsöülten a földet elhagyád, 
S túl a siron szerzél nekünk boldog hazát: 
Jézusom, légy áldva. 
Te gyámolíts engem, szent kezed vezérljen 
S emelje lelkemet, ha itt utam végzem, 
Hozzád menyországba. Amen! 

Pünkösd. 

Lelki alázattal ünnepet szentelünk, 
S bugzó imánk felszáll hozzád, jó Istenünk, 
Szent lelkedet kérjük; ez gyújtsa új lángra 
Hitünket, s vezérljen minden igazságra. 
Gyámolítson, hogy mig a sirhant eltemet, 
Dicsőítsük tiszta szívvel szent nevedet. 
Mutassa előttünk Jézus szent nyomdokát, 
Segéljen ő hozzá mennybe, halálon át. Amen! 

Fohász iskolaavatásnál. 

Munkánk bevégeztén ünnepet szentelünk, 
S ki eddig segítél, Atyánk, jó Istenünk, 
Magasztal hű néped. 
Tebenned bíztunk mi eleitől fogva, 
Célhoz Te vezérlsz, az áldást kezed osztja, 
Dicsőség Te néked. 

Mit most emeltünk, a nevelés hajlékát, 
Hő fohásszal adjuk Uram Te néked át, 
Te őrizd, védelmezd. 
Tisztje, amit betölt, legyen tőled áldva, 
Hogy neveljen jóra, a szent igazságra: 
Gyámolítsa lelked. 

Add, híven ápolja a zsenge kebleket, 
Hogy fakadjon bennük igazság, szeretet 
Élő szent virága. 
Törje a homályt, mely a lélekhez tapad, 
Egyengesse buzgón Jézushoz az utat, 
Üdvösség hónába. Amen! 
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Reformációi emlékünnepen. 

Aki eddig egyházunkat őrzéd, 
Nagy Isten, e szent örökséget: 
Óh maradj meg tovább is mellette, 
Bajtól óvjad, célhoz segéljed. 
Legyen tőled munkája megáldott 
És épüljön általa országod. Amen! 

Templomavatás. 

Eddig elsegítél, — Atyánk jó Istenünk; 
Oltárodnál hálakönyüt takar szemünk, 
S szent örömmel áldunk. 
Megnyílt templomod, amely hiv áldozatra, 
Mely hogyha üld kétség, balsors verő karja, 
Menhelyünk, védvárunk. 

Óh, nagy Isten, kérünk, áldd meg e szent házat, 
Terjedjen általa közöttünk országod, 
Hit, remény, szeretet. 
Üdvözítő Jézus, életünk királya ! 
Hallgasd meg, ha kél itt szivünk hő imája: 
Szenteld meg népedet. Amen! 

Harangavatáskor. 

Ki minket alkotál, ösvényünk kimérted, 
Uram, szivünk mint könyv, feltárva előtted. 
Óh szentelj népeddé, amely szódra hallgat, 
Búban és örömben megőrzi utadat. 
Amely házadba hiv, int buzgó imára, 
Legyen új harangunk Te tőled megáldva. Amen! 
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Templomi utófohászok. 

Az Istennek békessége, mely minden értelemnek fe-
lette vagyon, legyen erősségül a ti sziveteknek és a ti 
elméteknek a Krisztus Jézusban. Amen! 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg titeket. Világo-
sítsa meg az Ur az ő arcát ti rajtatok és könyörüljön 
rajtatok. Fordítsa az Ur az ő arcát ti reátok és adjon 
néktek békességet. Amen! 

A mindeneknek Ura adjon néktek békességet és áld-
jon meg titeket. Az Ur legyen mindnyájatokkal. Amen! 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen 
mindnyájatokkal. Amen! 

A békességnek Istene szenteljen meg titeket és tartsa 
meg elméteket épségben, lelketeket, testeteket ártatlan-
ságban a mi Urunk Jézus eljövetelére. Amen! 

A minden kegyelemnek Istene, ki minket az ő örökké-
való dicsőségére hivott a Jézus Krisztusban: erősítsen 
meg, tegyen tökéletesekké, állhatatosakká titeket. Neki 
legyen dicsőség és hatalom mindörökké. Amen! 

A reménységnek Istene töltsön bé titeket a hit által 
minden örömmel és békességgel, hogy a reménységben 
bővelkedjetek a Szentlélek ereje által. Amen! 

A mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten a mi Atyánk, 
ki szeretett minket és adott örök vigasztalást és remény-
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séget kegyelemből: vigasztalja meg a ti szivetek és erő-
sítsen meg titeket minden beszédben és jó cselekedetben. 
Amen! 

Az Ur adjon nekünk akaratot és erőt a jóra. Az Ur 
őrizze meg szivünk tisztaságát és lelkünk békességét. Az 
Ur áldjon meg ez életben és üdvözítsen az örökkévaló-
ságban. Amen! 



II. RÉSZ. 

j lvatási szertartások és imák. 

Uj templom felavatása. 

1. A felavatás napján — rendesen vasárnap — a 
kitűzött reggeli órában összegyűlnek a lelkészlaknál: a 
felavató püspök — távollétében megbízott helyettese —, 
az esperes, a lelkészek, egyházi elöljárók s a tanítók az 
iskolai növendékekkel. Beharangozáskor sorakozva a tem-
plomhoz indulnak, szent éneket zengve elől a növendé-
kek, az egyházi elöljárók s a lelkészek, kik az oltári szent 
edényeket viszik. 

2. A templom előtt a gyülekezeti felügyelő rövid 
beszéd kíséretében átadja a templom kulcsát a felavató-
nak s egyszersmind a templomot az ág. hitv. ev. szent-
egyház és illetékes hatóságának őrködő gondjaiba ajánlja. 

3. A felavató az egyház nevében átvett kulcsot a 
gyülekezet lelkészének nyújtja át s felhívja őt a templom 
ajtajának felnyitására. 

4. Ezután a felügyelővel a felavató, a lelkészek, 
egyházi elöljárók, a tanítók s a közönség a templomba 
vonulnak s helyet foglalnak, mi közben a lelkészek a 
szent edényeket az oltárra helyezik. 

5. Az istenitisztelet az e célra kijelölt szent ének 
zengésével kezdődik, orgonakiséret nélkül. 
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6. Az ének után az esperes az oltárhoz megy s ott 
imát mond és ily ünnepélyes alkalomra vonatkozó szent-
írási helyet olvas fel. 

Ima egyházi beszéd előtt. 

Dicsőítve légy örökké, mindenható Isten, ki anya-
szentegyházadat gondviselő kezekkel oltalmazod és tovább 
építed boldogításunkra. Hála néked közelebb, hogy e 
gyülekezetben is hathatósan gyámolítád a hívek seregét 
ez új templom emelésénél, melyet e mai napon lelki 
örvendezéssel adunk át magasztos rendeltetésének. Engedd 
mennyei Atyánk, hogy legyen e hajlék az Ebenezer, mely 
arra emlékeztet, hogy szemeid rajtunk, füleid a mi kéré-
sünkön és velünk van segítő kezed. Töltse meg Szent-
lelked e házat: add, hogy ebben mindenkor apostoli lel-
kesedés hirdesse és buzgó szivek hallgassák az életigéket. 
Vigyen innen útjára új erőt a meglankadt földi vándor, 
vigasztalást a szenvedésektől megszakgatott kebel. Ter-
jessze ez is közöttünk a Te országodat: a hitet, szeretetet, 
reményt és rontsa a bűnnek hatalmát. Maradjon meg szent 
áldásod rajtunk, egyházunkon, hogy mindnyájan boldogan 
mondhassuk: tied a hatalom, tied^legyen a dicsőség, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus által most és mindörökké. Amen! 

7. Gyülekezeti közének. 

8. A felavató püspök két lelkész kíséretében az ol-
tárhoz megy s felavató beszédet mond. Emlékeztet a 
templom nagy feladatára s az áldásra, melyet az a szent 
igék hirdetése, a közös áhítat óráin az istenfélelem s a 
felebaráti szeretet érzelmének ápolása, a bűnösöknek meg-
térésre intése, a kesergő szivek vigasztalása, az Isten 
országába vezető útnak az evangéliom szellemében egyen-
getése által a hivek seregének lelki életére gyakorol. A 
hallgatókat a templomhoz ragaszkodásra, az egyház iránt 

Oyarátx Ferenc: Kézi Agenda, III. 12 
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törhetlen hűségre buzdítja. Végül a szent helyet magasztos 
rendeltetésének átadja s az Atyának, Fiúnak, Szentlélek 
Istennek nevében megáldja. A beszéd után felavatási imát 
mond. 

Ima egyházi beszéd után. 

Mindenható Isten, örök bölcsesség! A halandónak 
gyenge szemei nem bírják el dicsőséged fényét, véges ér-
telme tökéletességedet fel nem érheti. De látjuk kezeidnek 
munkáját az égen és a földön. Gondviselésed bizonyságait 
tárja elénk minden lapján áma könyv: a természet, atyai 
szeretetednek kinyilatkoztatása a vallás, mely a por szü-
löttét a mulandóság ösvényén az örök üdvösség remé-
nyének szövétnekével kiséri. A Te meghálálhatlan áldásod 
az anyaszentegyház, melynek alapköveit szent Fiad: a mi 
Megváltónk rakta le, mely igéidben örök igazságokat han-
goztat. Áldott legyen mennyei Atyánk kegyelmed, mely 
hűséges lelki dajkánk: egyházunk felett mindeddig őrkö-
dött; felderítette reá a mult zivatarai után a békesség 
napját. Érezzük Uram, hogy Te vagy mindenünk, tőled 
jön az áldás: azért szomjúhozik a mi lelkünk az erős 
Istenhez. Imádásodra emelték híveid ezen hajlékot is. Te 
szenteld meg ezt lelkeddel, hogy lehessen a hit tüzének 
élesztője, terjessze a lelki világosságot. Áraszd ki reá 
kegyelmed javait. Hangozzék az itt emelt szószékről aka-
dály nélkül az örök életnek beszéde, mely hathatós a 
velők oszlásáig; gazdagítsd ezen oltárt szent asztalod vi-
gasztaló ajándékaival; szenteld meg ez orgonát, indítsd 
hangjával buzgóságra a sziveket és keltsd az ajkakon 
magasztalásodnak énekét, engedd, hogy legyen áldásteljes 
a keresztség e keresztelőkőnél. 

Ihlesd meg és ruházd fel apostoli buzgósággal szol-
gádat, kire itt igéid hirdetését, a kegyelem eszközeinek 
kiszolgáltatását s a híveknek lelki vezérlését bízod. 
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Add, hogy a harangoknak ide-hivó szavát örömmel 
hallgassák kicsinyek és nagyok. Ide siessenek, itt gyújt-
sák új lángra hitüket közös buzgósággal, itt szenteljék 
meg örömüket háladással, bánatukat végzéseden meg-
nyugvással. 

Legyenek megáldva mindazok, kiket a keresztszülői 
szeretet ide hoz, hogy itt felvétessenek az újjászületés 
ferdője: a keresztség által anyaszentegyházad keblére. 

Legyenek megáldva a szerető szivek, kik itt házas-
sági szövetségre tesznek hűségi fogadást. 

Legyenek megáldva a szülő édes anyák, kik beteg-
ágyukat elhagyva, meghozzák a hála áldozatát kegyel-
medért, mely a szülés nehéz óráin megsegíté őket. 

Fogadd irgalmadba a hiveket, kiket a bűnbocsánat 
óhajtása a mi Urunk Jézus asztalához vezet. Engedd, 
hogy távozhassanak kiengesztelt lélekkel, általad meg-
igazítva és megvigasztalva innét az élet mezejére. 

Legyen megszentelve minden óra, melyben a meg-
fáradt földi vándorok itt buzgó imában új erőt keresnek. 
Orvosold a fájó sziveket, töröld le a szenvedők könyüit, 
vezesd megtérésre azokat, kiket bűnnel vádol a lelkiismeret. 

Áldd meg az elöljárókat, kik szent házadért buzog-
nak, áldd meg mindazokat, kik örömmel hozták ennek 
oltárára adományaikat. Áldd meg az ifjakat, véneket, az 
egész gyülekezetet. Áldd meg egyházunkat, koronás kirá-
lyunkat, hazánkat. Legyen áldásod családunkon, minden 
embertársainkon most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 
Amen! 

9. Gyülekezeti közének orgonakisérettel, vagy kar-
ének, mi alatt: 

10. a helybeli lelkész a szószékre megy s alkalmi 
ünnepi beszédet tart, mit rövid imával fejez be. 

11. Gyülekezeti közének. Egy vers. Ennek végeztével 
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a szentségek kiszolgáltatása: keresztelés, urvacsoraosztás, 
— továbbá — ezen alkalomra jelentkezett: házassági szö-
vetség megáldása, egyházkelő kibocsátása külön-külön 
más lelkész szolgálatával. 

12. A templomavatási ünnepélyt a püspök az oltár 
előtt mondott ároni áldással zárja be. 

Alapigék templomavatásnál. 

I. Móz. 28. r. 16—17. v. „És mikor felébredt volna Jákób az ő 
álmából, monda: Bizony itt vagyon e helyen az Ur, de én 
nem tudtam. Megrémüle annak okáért és monda: Mely ret-
tenetes e hely; e hely nem egyéb, hanem Istennek háza és 
ez a mennyeknek kapuja." 

I. Sám. 7. r. 12. v. „Felvőn pedig Sámuel egy követ és felásá Mispa 
és a Sén kőszikla között és nevezé azt ily névvel: Eben-
Haézerés monda: Mind eddig segítségül volt nékünk az Ur!" 

I. Kir. 8. r. 43. v. „Te hallgasd meg a mennyekből, a Te lakhelyed-
ből és add meg az idegennek mindazt, amiért könyörög néked, 
hogy mind az egész földön való népek megesmerjék a Te 
nevedet és féljenek úgy Téged, miképen a Te néped az 
Izrael: és esmerjék meg, hogy a Te nevedről neveztetik ez 
a ház, melyet én építettem." 

I. Kir. 9. r. 3. v. „És monda néki az Ur: meghallgattam a Te 
imádságodat és könyörgésedet, melylyel könyörögtél előttem. 
Megszenteltem e házat, melyet építettél, abban helyeztetvén 
az én nevemet mindörökké és ott lésznek az én szemeim és 
az én szivem mindenkor." 

Zsolt. 26. r. 8. v. „Uram, szeretem a Te házadban való lakáso-
mat és a Te dicsőséged hajlékának helyét." 

Zsolt. 84. 2—5. v. „Mely igen szerelmetesek a Te hajlékaid, óh 
seregeknek Ura! Az Ur pitvariba való menetelnek kívánsága 
miatt elfogyatkozik az én lelkem, az én szivem és testem 
kívánkoznak az élő erős Istenhez. A Te oltáridnál, óh sere-
geknek Ura, én királyom és én Istenem, a veréb is talált 
házat és a fecske fészket magának, melybe helyeztesse az ő 
fiait. Boldogok, akik lakoznak a Te házadban és szüntelen 
téged dicsérnek." 
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Zsolt. 122. 1. ν. „Örvendezek, mikor nékem azt mondják: Men-
jünk el az Ur házába." 

Ézsaiás 56. r. 7. v. „Az én szent hegyemre viszem azokat és 
megvidámítom azokat az én imádságomnak házában, azoknak 
égö áldozatjok és véres áldozatjok kedves lészen az én oltá-
romra, mert az én házam minden népek imádsága házának 
hivattatik." 

Zakar. 2. r. 10. v. „Örülj és örvendezz Sión leánya: mert ime 
én elmegyek és lakozom Te közötted, ezt mondja az Ur." 

Máté 11. r. 28. v. „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, kik megfárad-
tatok és megterheltettetek és én megnyugosztlak titeket." 

Zsid. 10. r. 19—23. v. „Mivelhogy azért atyámfiai szabadságunk 
vagyon az Istennek szentséges helyébe való bemenetelre a 
Jézus vére által: Az uton, melyet szentelt nékünk új és élő 
ut gyanánt, a kárpit által, azaz az δ teste által: És mivel-
hogy vagyon nagy papunk, ki az Isten házának fejedelme; 
járuljunk igaz szívvel és hitnek bizonyos bizodalmával a 
gonosz lelkiismerettől megtisztult szivekkel. És megmosván 
testünket tiszta vizzel, tartsuk meg a mi reménységünknek 
tántorgás nélkül való vallását, mert igaz az, aki ígéretet tett." 

Zsid. 13. r. 8. v. „A Jézus Krisztus tegnap és ma ugyanazon 
volt, mindörökké is ugyanazon lészen." 

Iskola-avatáskor. 

Egyházi beszéd előtt. 

Minden áldásnak örök forrása, szent Isten! Háladásra 
borulunk le előtted, ki nekünk oltalmunk voltál minden 
időben. Áldjuk szent nevedet, hogy egyházunkat eddig 
hiven őrzéd, s kegyelmeddel támogatod, hogy szent Fiad 
tudományát hirdetteted nálunk és benne az örök élet 
italát nyújtod számunkra. Lelki örömmel magasztalunk 
közelebb, hogy új iskolánknak építésében megsegítél és 
felavatásának ünnepét megérnünk engedted. 

A nevelésnek: a hit és az erkölcsiség ápolásának 
emeltük e hajlékot; hallgasd meg Uram fohászunkat, 
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melylyel szent célunkra áldásodat kérjük. Add, hogy 
legyen ezen hely a zsenge sziveknek újjászülője, az ifjú-
ságnak igazságra vezetője s a hitbuzgóság élesztője. En-
gedd, hogy hirdethesse ez iskola mindenkor a hivek ál-
dozatkészségét gyermekeik jó neveléséért, hirdesse orszá-
god emelkedését és nagy nevednek dicsőségét, a mi 
Urunk Jézus által. Amen! 

Egyházi beszéd után. 

Szent Isten, gondviselő mennyei Atyánk! Nálad ta-
lál a kesergő lélek vigasztalást, hozzád emelkedik a hála-
fohász, ha az elért célnál örömünnepet szentelnek a hivek. 
Tebenned hittek a mi atyáink és hitükben nem csalatkoz-
tak meg. Te tartád fenn erejüket, hogy tudtak áldozni, 
tűrni az anyaszentegyházért a megpróbáltatás nehéz nap-
jain. Szentlelked gyámolítá őket, hogy templomot és 
ennek előcsarnokául iskolát emelhettek, s ezáltal eszkö-
zölheték a gyarapodást az igazság ismeretében és az élő 
hitben. Néked rebegünk mi is hálát minden áldásért. 
Tied legyen a dicsőség e drága örökségért: a vallásért, 
amely által érzelmeinket megszenteled és reményünket a 
föld porából az égre emeled. Te nyitod meg a hit által 
lelki szemeinket, hogy felismerjük kezeidnek munkáját a 
gyenge fűszálban, a virágon csillogó harmatban, az élet 
változásaiban itt alant: a fényt sugárzó napban, ragyogó 
csillagokban oda fenn. A hit nevel a Krisztusnak hű kö-
vetőivé, kinek nyomdokán megtanulunk a bűn ellen har-
colni, endedelmességgel keresztet hordozni. 

Uram, senki nem mehet bé a Te országodba, hanem 
ha újjászületik és gyarapodik a lelket hozzád emelő hit-
ben. Midőn új iskolát emelünk, hogy munkálja gyerme-
keink újjászületését, hogy legyen dajkájuk és vezérük a 
megtartó Krisztushoz: kérünk fogadd gondviselésed szár-
nyai alá, szenteld meg a nevelésnek ezen új hajlékát. 
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Óvd minden veszélytől; engedd, hogy legyen a gyüleke-
zetnek ékessége, az emberiségnek áldása, a lelki szabad-
ságnak és világosságnak élesztője, dicsőségednek hirdetője. 
Mint a forrás habjait a völgyre: terjessze ki boldogító 
hatását az élet mezejére. Add, hogy áldást mondjanak 
reá, akik alkották, akik fenntartják, akik lelki kincseket 
találnak kebelén. 

Nyugodjék meg mindnyájunkon atyai jóvoltod. Áldd 
meg koronás királyunkat, áldd meg hazánkat, egyházun-
kat, áldd meg a gyülekezetet, e helységet és ennek min-
den rendű és vallású tagjait. Szentlelked maradjon ve-
lünk, szentelje meg e napot és egész életünket, hogy le-
hessünk a Te néped, mely méltó atyai szeretetedre, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus által. Dicsőség legyen stb. 

Lelkész-avatás. 

Magyarhoni ág. hitv. ev. egyházunkban lelkésszé fel-
avatásra azok jelentkezhetnek, akik zsinati törvényeink és 
egyetemes egyházunk közgyűléseinek határozatai értelmé-
ben 24-ik életévüket betöltötték, a theol. szak- és a lel-
készi vizsgát sikerrel letették és segédlelkész! meghívót 
nyertek. A felavatás tisztét a püspök végzi. A szertar-
tásnál legalább két rendes lelkész jelenléte szükséges. 

A meghatározott időben a templomban az ünnepélyen 
résztvevő közönség az istenitiszteletet egyházi közénekkel 
kezdi meg. 

Ezután az egyik segédkező lelkész kiszolgáltatja a 
felavatandóknak az urvacsorát. 

Az ezt követő közének, vagy karének zengése alatt 
a püspök két segédkező lelkésszel az oltárhoz megy s 
az ének elhangzása után felavató beszédet mond és en-
nek végeztével így szól az oltár előtt álló felavatandókhoz: 

Testvéreim az Urban! A lelkész nagy feladatára s 
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az ezzel egybekapcsolt felelősségre emlékeztetés után fel-
hívlak benneteket, hogy itt az Urnák színe és szentegy-
házunk bizonyságképen jelenlevő tagjai előtt feleljetek 
meg következő kérdéseimre: 

El határoztátok-e magatokat szilárdan az evangé-
liomi lelkészi hivatalra? Elhatároztátok-e? 

Fogadjátok-e, hogy ezen hivatalt Jézus Krisz-
tusnak, a mi Urunknak nyomdokán járva, az ő szent 
tanához hiven, lelkiismeretesen viselitek, a keresz-
tyén vallást a teljes szentírás tartalma és az ágostai 
hitvallás szerint a híveknek tisztán és igazán hir-
detitek, a szentségeket Jézus rendelése szerint szol-
gáltatjátok ki, a rátok bízandó hívek lelki gondozá-
sán tanítás és példaadással is buzgón munkálkodtok: 
Fogadjátok-e? 

Készek vagytok-e ezen elhatározástokat és fo-
gadástokat kézadással és a lelkészi eskü letételével 
megerősíteni? Készek vagytok-e? 

A felavatandók egyenként kezet adnak. Azután 
a püspök felhívására bal kezüket az egyik segédkező 
lelkész által tartott bibliára téve, jobb kezük három 
ujját felemelve mondják el fenhangon a másik segéd-
kező lelkész által felolvasott lelkészi esküt. 

A püspök felavató szavai: „A mindenható Isten, 
kinek lelke titeket a kézadásra indított, s az eskü-
tételre akaratot adott: adjon erőt mindannak hűsé-
ges teljesítésére, amit abban fogadtatok. Ő, aki el-
kezdette bennetek a jót: végezze is el a mi hitünk 
fejedelme, a Jézus Krisztus által. Én pedig, mint az 
Urnák szolgája, az anyaszentegyház által reám ruhá-
zott hatalomnál fogva ezennel felavatlak és rendellek 
téged Ν. N. és téged Ν. N. stb. (e szavak mondása 
közben jobb kezét a lelkészjelöltek mindegyikének 
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külön — neve említésével — fejére teszi) az evan-
géliomi lelkészi hivatalra. Felhatalmazlak Jézus Krisz-
tus evangéliomának hirdetésére, a szentségek kiszol-
gáltatására, az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében. A mi Urunk Istenünknek kegyelme vezé-
reljen és erősítsen mindnyájatokat e szövetségben, 
melyet most vele kötöttetek. Legyen áldott a szol-
gálat, melyet a reátok váró munkatéren az Urnák 
nevében végeztek. Amen! 

A jelenlevő lelkészek kezüket a felavatottak fejére 
téve, reájuk a szentírásból vett igékkel áldást mondanak. 

A püspök üdvözlő szavai a felavatottakhoz: 
Üdvözöllek immár titeket, mint szolgatársaimat 

az Urban szolgálatotoknak küszöbén és az apostol 
azon intése szerint: „Köszöntsétek egymást szent 
csókolással", fogadjátok tőlem a testvéri csókot. 

A felavatási szertartást a püspök imával zárja be. 
Mindeneknek Ura, szerető mennyei Atyánk! Háladás-

sal magasztalunk gondviselésedért, melylyel anyaszent-
egyházunk felett őrködöl s ebben az evangéliom hirdeté-
sére a lelkészi hivatalt rendeléd. Kitől minden jó adomány 
alászáll: téged kérünk, ruházd fel Szentlelked adományai-
val ezen mi testvéreinket, kik most tettek színed előtt 
fogadást hűséges szolgálatodra. Támogasd őket kegyel-
meddel, hogy példák legyenek mások előtt a hitben, 
szeretetben, a tisztaságban és tisztüknek hű betöltésével 
dicsőíthessenek téged. Tartsd távol tőlük a csüggedést s 
őrizd szivükben az igazság győzelmének reményét, mikor 
reájuk nehezül a harc. Áldd meg munkásságukat, hogy 
ő általuk is terjedjen országod: az igazság, béke és sze-
retet országa. Légy oltalma szentegyházunknak, vezesd 
általa akaratod megismerésére, szent nevednek lélekben 
és igazságban imádásra a hívek seregét. Áldd meg koro-
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nás királyunkat, áldd meg hazánkat, ennek minden lako-
sait. Add, hogy a Krisztus lakozzék a hit által mindnyá-
junk szivében és az ő példáját követve megtarthassuk a 
veled való békességet. Áraszd ki atyai jóvoltodat reánk s 
fogadd megáldó, boldogító irgalmadba minden ember-
társainkat, szent Fiad, a mi Urunk Jézusért. Mi Atyánk stb. 

Áldás: „Áldjon meg titeket az Ur és őrizzen meg 
titeket. Világosítsa meg az Ur az δ szent arcát ti rajtatok 
és legyen ti néktek kegyelmes. Fordítsa az Ur az ő arcát 
ti reátok és adjon ti nektek békességet. Amen!" 

Az istenitiszteletet befejező ének. 

Alapígék lelkész-avatásnál. 

Máté 16. r. 24. v. „Akkor monda Jézus az ő tanítványainak: Ha 
ki akar én utánam jönni, tagadja meg magát és vegye fel az 
δ keresztjét és kövessen engemet." 

Máté 28. r. 19—20. v. „Azért elmenvén, tanítsatok minden népe-
ket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazokat, melye-
ket én parancsoltam néktek. És ime én tiveletek vagyok 
minden napon e világ végezetéig! Amen!" 

János 15. r. 14. v. „Ti én barátaim lesztek, ha azokat cseleke-
denditek, melyeket én parancsolok néktek." 

János 21. r. 16. v. „Monda néki ismét másodszor i s : Simon, 
Jónának fia, szeretsz-é engemet? Monda néki: Ugy Uram! 
Te tudod, hogy szeretlek Téged! Monda néki: Legeltesd az 
én juhaimat!" 

Apóst. csel. 20. r. 24. v. „De semmivel nem gondolok, az én éle-
tem is nekem nem drága, csak elvégezhessem örömmel az 
én futásomat és a szolgálatot, melyet vettem az Ur Jézustól, 
hogv bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliomáról." 

Róm. lev. 1. r. 16. v. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangé-
liomát, mert Istennek hatalma minden hivőnek üdvösségére, 
zsidónak először, azután görögnek is." 

Róm. lev. 8. r. 38—9. v. „Mert én bizonnyal elhittem, hogy sem 
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek; sem ha-
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talmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, sem magas-
ság, sem mélység és semmi egyéb teremtett állat el nem 
szakaszthat minket az Istennek szerelmétől, amely vagyon a 
mi Urunk Jézus Krisztusban." 

1. Kor. lev. 3. r. 11. v. „Mert más fundamentomot senki sem vethet 
azonkivül, amely egyszer vettetett, mely a Jézus Krisztus." 

Efez. lev. 3. r. 14—17. v. „Ez okáért meghajtom térdeimet a mi 
Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt. (Kiről mind a mennyek-
ben, mint a földön való teljes cseléd neveztetik.) Hogy adja 
meg néktek az ő gazdag dicsőségéért, hogy állhatatosan erő-
södjetek meg az ő lelke által a belső emberben. Hogy lakoz-
zék a Krisztus a hit által a ti sziveitekben." 

Filipp. lev. 1. r. 3—6. v. „Hálákat adok az én Istenemnek min-
den ti rólatok való emlékezetben. Mindenkor minden én 
könyörgésemben mindenitekért nagy örömmel könyörögvén. 
Hogy ti az evangéliomnak tudományában részesek lettetek, 
az első naptól mind ez ideig. Elhivén azt, hogy aki elkez-
dette bennetek a jó dolgot, elvégzi mind a Jézus Krisztus-
nak napjáig." 

I. Timot. 4. r. 8—11. v. „Mert a test gyakorlásának kevés haszna 
vagyon; de az istenitisztelet mindenre hasznos, melynek ígé-
rete vagyon e világon és a más világon való megajándékozá-
sáról. Igaz beszéd az és méltó, hogy mindenképen bevétessék. 
Mert azért fáradunk is és szidalmakkal illettetünk, mivelhogy 
bizunk az élő Istenben, ki minden embereknek megtartójuk, 
mindenek felett pedig a híveknek. Ezeket hirdessed és tanítsad." 

I. Tim. 4. r. 12. v. „Senki a te ifjúságodat meg ne utálja, hanem 
a híveknek légy példa a beszédben, a nyájaskodásban, a 
szeretetben, a lélekben, a hitben, a tisztaságban." 

I. Tim. 6. r. 12. v. „A hit által való nemes harcot harcold meg ; 
ragaszkodjál az örök élethez, melyre hivattattál is és nemes 
vallástétellel vallást tettél sok bizonyságok előtt." 

II. Tim. lev. 1. r. 1—8. v. „Mert nem adott nekünk az Isten 
félelemnek lelkét, hanem erőnek és szeretetnek és józan el-
mének lelkét. Ne szégyenijed azért a mi Urunkról való 
bizonyságtételt, engemet is ne szégyenlj, ki ő foglya vagyok; 
hanem inkább légy részese az evangéliom szenvedésinek, az 
Istennek hatalma által." 

II. Tim. 2. r. 3. v. „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint 
a Jézus Krisztus jó vitéze." 
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II. Péter 1. r. 10—11. ν. „Annakokáért atyámfiai igyekezzetek 
inkább a ti hivataltokat és választástokat megerősíteni; mert 
ha ezeket cselekeszitek, soha meg nem ütköztök. Mert ilyen 
módon adattatik néktek bőséggel a mi Urunknak és meg-
tartó Jézus Krisztusunknak örök országába való bémenetel." 

I. János 5. r. 4. v. „Mert valami Istentől született, meggyőzi e 
világot és az a diadalom, mely meggyőzte e világot, tudni-
illik a mi hitünk." 

Jelenések 2. r. 10. v. „Semmit ne félj azokban, amelyeket szen-
vedendő vagy. íme következik, hogy a Sátán egynéhányat 
ti közületek a tömlöcbe vessen, hogy megpróbáltassatok és 
lészen tíz napig való nyomorúságtok: Légy hív mindhalálig 
és néked adom az életnek koronáját." 

Jel. 3. r. 11. v. „íme eljövök hamar, tartsd meg azt, ami nálad 
vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat!" 

Lelkésznek hivatalába beiktatása. 

A beiktatás rendesen vasárnap, az istenitisztelet al-
kalmával történik, azon gyülekezet templomában, mely a 
beiktatandót törvényesen rendes lelkészévé választotta. A 
beiktatás tisztét az esperes, vagy ennek helyettese végzi. 

1. A kitűzött időben a templomban az istenitisztelet 
egyházi énekkel kezdődik. 

2. Az ének után az esperes az oltárnál imát mond. 

Hozzád emelkedik lelkünk, örökkévaló Isten, mennyei 
Atyánk, kitől minden jó adomány és tökéletes ajándék 
alászáll. Gondviselésed őrködik felettünk és mindeddig 
segítség volt nékünk boldogulásunk utján. A Te áldáso-
dat kérjük ezen ünnepre is, melyen e gyülekezetben az 
evangéliom elhívott hirdetője átveszi apostoli tisztét. Áraszd 
ki reánk megszentelő kegyelmedet, ihlesd meg a buzgó-
ság lelkével híveid seregét és ennek vezérét, hogy hitben, 
szeretetben egyesülve, egy akarattal járhassanak minden-
kor előtted. Üdvözítő Jézus, ki megígérted, hogy ahol 
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nevedben gyűlnek össze a hivek, ott lész Te is közöttük: 
jöjj» 'égy velünk, lakozzál a hit által szivünkben, hogy 
életünket példád követésére és szent neved dicsőítésére 
szentelhessük. Amen! 

3. Rövid alkalmi beszéd után a következő kérdést 
intézi az oltár előtt álló, beiktatandó lelkészhez: 

Testvérem az Urban, Ν. Ν., miután ezen egyház-
község téged rendes lelkészéül törvényesen megvá-
lasztott és meghívott: kérdem tőled, el határoztad-e 
magadat e gyülekezet lelki gondozásának elvállalá-
sára, az ág. hitv. ev. lelkészi hivatalnak buzgó, lelki-
ismeretes viselésére, elhatároztad-e? 

(Felelet: „Elhatároztam".) 
Add elhatározásod bizonyságául jobb kezedet. 

(Kézadás). 

Szeretett szolgatársam az Urban! Nyilatkozatod és 
kézadásod után a szentegyházunktól vett megbízatás alap-
ján beiktatlak téged a i ág. hitv. ev. gyüleke-
zet lelkészi hivatalába. Átadom a számodra kijelölt munka-
tért, reád bizom a hivek lelki gondozását. 

Viselj gondot magadra és a nyájra, melyben a Szent-
lélek téged vigyázóvá tett, az Isten anyaszentegyházának 
legeltetésére, melyet tulajdon vérével szerzett. Legyen lelki 
szemeid előtt a mi hitünknek elkezdője és bevégzője: a 
Krisztus; maradjon vezércsillagod evangélioma. Járj az 
Ö nyomdokán és légy példa a nép előtt a hitben, szere-
tetben, igazságban. Hordozd sziveden az ifjaknak, vének-
nek, gazdagoknak, szegényeknek lelki üdvét. Légy hű az 
elvállalt szolgálatban, az Isten országának útját egyengetve 
a reád bízottak előtt, erősítve a hitben gyengéket, intve 
a tévedőket, vigasztalva a kesergőket, bátorítva azokat, 
akiket utolsó harcra vár a halál. Ne feledd, hogy mint 
az Isten titkainak sáfára, számadással tartozol az Ur népé-
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nek vezetéséről. Ez a tudat buzdítson tiszted minden 
igazságának betöltésében s élő hited tegye előtted a 
Krisztusnak igáját gyönyörűségessé és az ő terhét könnyűvé! 

Másrészről a gyülekezetnek is szeretetébe ajánlom a 
hivatalát most elfoglaló lelkiatyát. Fogadjátok testvérek az 
Urban bizalommal őt, ki hivástokra, mint a Krisztusnak 
küldöttje jött hozzátok az evangéliomnak hirdetésére, Isten 
országának szivetekben építésére. 

Hallgassátok áhítattal a szent igéket, amelyeket ő 
hivatása szerint hirdet. Ismerjétek el s méltányoljátok a 
vallásosság, erkölcsiség emelésére irányuló fáradalmát. 
Részvétlenséggel, önzésből fakadó ellenkezéssel ne súlyos-
bítsátok hivatalának terheit, hanem mint együttmunkál-
kodó szolgatársak, vele együtt törekedjetek gyűjteni az 
alapköveket a gyülekezet szebb jövendőjéhez. Kövessétek, 
mint előttetek járót, mert ő vigyáz a ti lelketekre, mint 
számadó, hogy örömmel mivelje azt és ne bánattal, mert 
az ti néktek nem jó. Épüljön itt a vezér és a hivek se-
rege az apostol óhajtása szerint egymás hitén, uralkodjék 
köztük a mindeneket jól tevő testvérszeretet. Legyen az 
Urnák békessége, mely minden értelem felett vagyon, 
erősségül a ti sziveteknek és elméteknek, a Krisztus Jézus-
ban. Amen! 

4. Ima a beiktató beszéd után. 

Örökkévaló Isten, mindeneknek Ura! Hódolattal 
magasztalunk téged, ki a gyarló embert szent Fiad által 
a sötétségből világosságra, a bűnből megigazulásra vezér-
led és a mulandóság diadaljelei közt is a halhatatlanság 
reményével emeled. Hála néked, hogy e ronthatlan ala-
pon : az evangéliomon felépítéd szentegyházunkat, mely 
a hit világánál mutatja az utat országodba s a bujdosás 
mezején az örök élet beszédeiben a lelki épülésnek és 
vigasztalásnak kútfejét nyitja meg előttünk. Dicsőség szent 
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nevednek, hogy atyai szeretettel gondoskodol a Te or-
szágod polgáraivá neveltetésünkről és a minden halandók 
utján eltávozott szolgáid helyébe új munkásokat hivsz 
szent igéid hirdetésére. 

Téged áldunk ezen ünnepen is, melyen átadjuk e 
gyülekezet lelki gondozását az e célra küldött szolgádnak. 
Kérünk, ihlesd meg őt lelked erejével. Neveld, erősítsd 
hitét, hogy lankadatlan hirdethesse az értünk földre szállt, 
a keresztfán kiszenvedett és feltámadásával a halálon 
győzelmet nyert Krisztust. Tedd igehirdetői munkáját hat-
hatóssá, kisérd apostoli buzgóságát irgalmad gazdagságá-
nak bizonyságaival hiveinek erkölcsi életében. 

Tekints szeretettel népedre, világosítsd értelmét, hogy 
megismerhesse, mi légyen ama Te szent, jó és tökéletes 
akaratod. Engedd, hogy a hirdetett ige jó termőföldre 
találjon szivében, add, hogy emelkedjék itt az evangéliom-
ból fakadó igaz hit, uralkodjék a nagy törvény: a szeretet, 
az igazság legyen az élet koronája s békesség lakozzék 
minden háznak falai között. 

Terjeszd tovább az evangéliom hirdetése nyomán a 
lelki világosságot, hogy mindenek megismerjenek téged, 
igaz mennyei Atyánkat és akit szabadításunkra bocsátot-
tál : a Jézus Krisztust. Nyugodjék meg atyai kegyelmed 
rajtunk és minden embertársainkon, szent F i a d : " a mi 
Urunk Jézusért. Amen! 

5. Gyülekezeti közének. 

6. A beiktatott lelkész a szószéken beköszöntő egy-
házi beszédet tart s utána ugyanott imát mond. 

Mindenható Isten, örök szeretet! Te vagy mindenek-
nek Ura, trónod az örökkévalóság, nálad van az áldásnak 
kútfeje. Gyermeki bizalommal borulunk le előtted és ké-
rünk, fogadd kedves áldozatul a szivünkből fakadt hálát, 
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hogy az idők teljességében váltságunkra elbocsátottad 
szent Fiadat, ki önfeláldozó szeretetével a halált eltörölte, 
az életet és halhatatlanságot világosságra hozta. A Te 
munkád mind az áldás, melyet szent egyházunk a ki-
nyilatkoztatott vallás ápolásával az életre áraszt. A Te 
követeid az örök élet igéinek hirdetői. Te küldéd szol-
gádat e gyülekezetbe is híveid seregének lelki gondozá-
sára. Gyámolítsd tisztében, tartsd fenn testi-lelki erejét, 
áldd meg munkásságát, hogy győztesen vívhassa a nemes 
harcot mindazért, ami szent és igaz. Ihlesd meg, hogy 
az evangéliom világánál mindig közelebb vezethesse hozzád 
népét és saját példájával is taníthasson mindeneket a Te 
nevednek lélekben és igazságban imádására. 

Áraszd ki jóltevő kegyelmedet gyülekezetünkre. Nyisd 
meg szivünket szent Fiad evangélioma előtt. Tartsd fenn 
bennünk a szeretetet és bizalmat a Krisztus szent tudo-
mányának hirdetésére rendelt szolgád iránt. Add, hogy 
vele buzgóságban egyesülve együtt imádkozzunk és keressük 
élő hittel a Te országodat. Uram, Te, aki elkezdetted 
bennünk a jót, végezd is el mind a mi Urunk Jézus 
napjáig. Szentlelked gyámolítson minket az igazság és a 
szeretet törvényének betöltésében, segéljen oly életre, amely 
Te előtted kedves. Legyen áldásod egyházunkon, hogy 
nevelhessen néked kiváltképen való népet, jó cselekede-
tekre igyekezőt. 

Gondviselésed őrködjék koronás királyunk felett; 
emeld trónjának dicsőségét népei boldogságával. Áldd 
meg hazánkat, óvd határait a háború duló vészeitől s 
minden elemi csapástól, őrizd meg különböző nyelvű és 
vallású lakosai között a testvéri egyetértést. Terjeszd ki 
minden embertársainkra oltalmazó, áldó kezeidet, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézusért. Mi Atyánk, ki vagy . . . Áldás. 
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Alapigék le lkész b e i k t a t á s á n á l . 

Máté 5. r. 14—15. v. „Ti vagytok e világnak világosságai: Nem 
rejtethetik el a hegyen épített város. A gyertyát is nem 
azért gyújtják meg, hogy elrejtsék véka alá, hanem hogy a 
gyertyatartóra tegyék és fényljék mindeneknek, kik a házban 
vágynák." 

Luk. 4. r. 18—19. v. „Az Urnák lelke vagyon én rajtam, mivel-
hogy megkent engemet, azért küldött engem, hogy a szegé-
nyeknek az evangéliomot hirdessem, hogy meggyógyítsam a 
töredelmes szívűeket, hogy a foglyoknak szabadulást hirdes-
sek és a vakok szemeinek megnyílásokat és a megromlotta-
kat szabadon bocsássa. Hogy hirdessem az Urnák kedves 
esztendejét." 

János 15. r. 12. v. „Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek 
egymást, mint én szerettelek titeket." 

Apóst. cs. 20. r. 28. v. „Viseljetek gondot azért magatokról és az 
egész nyájról, melyben a Szentlélek titeket vigyázókká tett, 
az Isten anyaszentegyházának legeltetésére, melyet tulajdon 
vérével keresett." 

Róm. 1. r. 16. v. „Mert nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát: 
mert Istennek hatalma minden hívőnek üdvösségére, zsidónak 
először, azután a görögnek is." 

Róm. 15. r. 5 — 6. v. „A békességtürésnek pedig és vigasztalásnak 
Istene adja néktek, hogy egyenlő akarattal legyetek ti kö-
zöttetek egymáshoz, a Jézus Krisztus szerint. Hogy egyenlő-
képen egy szájjal dicsőítsétek az Istent; és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak Atyját." 

Róm. 15. r. 29. v. „Tudom pedig, hogy mikor ti hozzátok megyek, 
a Krisztus evangéliomának teljes áldásával megyek." 

I. Kor. 2. r. 1—2. v. „Én azért, mikor ti hozzátok menék, atyám-
fiai, nem mentem, hogy az Isten bizonyságtételét nagy 
ékesenezólással és bölcsességgel hirdessem néktek. Mert nem 
végeztem volt magamban egyebet, valamit tudni ti köztetek, 
hanem a Jézus Krisztust, azt pedig, aki megfeszíttetett." 

II. Kor. 4. r. 5. v. „Mert nem magunkat prédikáljuk, hanem a 
Jézus Krisztust, az Urat; magunkat pedig ti szolgáitoknak 
lenni a Jézusért." 

II. Kor. 5. r. 11. v. „Tudván azért az Urnák ama rettenetes napját, 
Qyurátz Ferenc: Kézi Agenda, IU. 13 
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az embereket hozzuk a hitre, az Isten előtt pedig nyilván 
vagyunk; hiszem pedig, hogy a ti lelketek esmérete előtt is 
nyilván vagyunk." 

Koloss. 1. r. 28. v. „Kit mi prédikálunk, intvén minden embert 
és minden embert tanítván minden bölcsességgel, hogy min-
den embert tegyünk tökéletessé a Krisztus Jézusban." 

I. Thess. 2. r. 8. v. „Ilyen módon szeretvén titeket, kívánjuk vala 
ti veletek közleni nemcsak az Istennek evangéliomát, hanem 
a mi magunk lelkét is, mivelhogy nekünk szerelmeseink 
volnátok." 

II. Tim. 2. r. 3. v. „Te azért a munkának terhét hordozzad, mint 
a Jézus Krisztus jó vitéze." 

II. Tim. 2. r. 15. v. „Igyekezzél Isten előtt kedves lenni és oly 
munkás, ki nem szégyenli a munkát és ki igazán hasogassa 
az igazságnak beszédét." 

I. Péter 4. r. 10—11. v. „Amint minden ember vette az ajándé-
kot, azonképen sáfárkodjatok abból egymásnak, mint az 
Istennek különb-különbféle ajándékának jó sáfárai. Aki szól, 
szólja mint Istennek beszédét; aki szolgál, szolgáljon úgy, 
mint Istentől adott ajándékok szerint, hogy mindenekben 
dicsőíttessék az Isten a Jézus Krisztus által; kinek dicsősége 
és birodalma vagyon mindörökkön örökké. Amen!" 

I. Péter 5. r. 2—4. v. „Legeltessétek az Istennek seregét, mely 
a ti gondviseléstek alatt vagyon, gondot viselvén arról nem 
kényszerítésből, hanem örömest; nem kívánván éktelenül a 
nyereséget, hanem kész indulattal. Sem pedig úgy, mint 
uralkodván az Urnák örökségén, hanem úgy, mint akik az 
Isten tüköréi legyetek. És mikor megjelenendik ama pászto-
roknak fejedelmek, elveszitek a dicsőségnek ama fonnyad-
hatatlan koronáját." 

Harang-avatáskor. 

Hozzád emelkedünk a hitnek szárnyain mindenható 
Isten s buzgó lélekkel imádjuk nevedet. Te alkotád a 
nagy világot, akaratod hivta elő a semmiségből az életet. 
Az egész természet egy nagy templom, melyben minden 
jelenség, változás a magasságos Isten dicsőítésére tanít. 
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Mi is Uram, a Te híveid hajlékot emelünk nevednek, 
hogy itt a közös buzgóságtól ihletett lelkünk menten az 
élet zajától imádhasson téged. Ε szent helyen a harangok 
szava gyűjt össze minket lelki áldozatra. Ez emlékeztet 
azon első kötelességünkre, hogy minden napot szívből 
fakadt buzgó fohászszal szenteljünk Te neked, hogy mikor 
felvirrad szent napod: akkor készüljünk fel és siessünk 
az imádság házába dicsőítésedre. Bárhol legyünk, indíts 
ezeknek hangja által magunkba szállásra. Add, hogy 
érezzük közellétedet, megértsük az intést, hogy a Te 
szemeid az igazakon és füleid azoknak kérésén, de arcod 
azok ellen, akik gonoszt cselekszenek. Mint visszhang 
keljen a harangok szavára ajkunkon a fohász, melylyel 
vallást teszünk előtted mennyei Atyánk, hogy a Te ado-
mányod az öröm, mely megédesíti az életet: a fájdalom, 
melynek tüzében lelkünk tisztul, a hit, mely sebeinkre 
gyógyító balzsamot nyújt, a remény, mely mint hűséges 
útitárs kisér bátorítva a göröngyös uton mind a sirig. 

Oltalmadba ajánljuk harangjainkat: a buzgóság élesz-
tőit, szent házad hü követeit, halottjaink temetőbe kísérőit. 
Tedd hathatóssá imádásodra késztető szavukat, kisérje 
ezt a Te lelked, hogy mindőn elhat a házakba, el a mezőre, 
indítsa a boldogokat jóságod magasztalására, élessze fel 
a szerencsétlenek csüggedő bizalmát és intse állhatatos-
ságra a kísértés óráin az ingadozókat. 

Legyenek megáldva, megszentelve e harangok az 
Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen! 
— Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Temető-avatáskor. 

Az új temetőben, a kijelölt helyen, az összegyűlt hívek 
a kántortanító vezetése mellett egyházi éneket énekelnek. 
Ennek végeztével a lelkész előfohász után, felolvasott szent 

13* 
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igék alapján alkalmi beszédet mond. A temetőt az Atyá-
nak, Fiúnak és Szentléleknek nevében felavatja, ennek 
végeztével imádkozik s áldást mond. Az ünnepélyt egy-
házi ének fejezi be. 

Szent Isten, mennyei Atyánk! Hallgasd meg kérünk 
buzgó fohászunkat, melylyel ez új temető hantjain előt-
ted áldozunk. Te örökkévaló vagy: kezedben minden 
hatalom. Mi pedig gyarló emberek vagyunk, kiket az idő-
nek árja visszatarthatlanul ragad a halál tengeréhez. 

Te rendeléd, hogy testünk, amint a porból vétetett: 
porrá legyen ismét. A Te lehelleted a bennünk gondol-
kodó lélek; atyai gondviselésed őrködik sorsunk felett, 
szereteted bizonysága a vallás: e hűséges útitárs. Hála 
néked, hogy szent Fiadban Megváltót adtál e világnak, 
ki megtörte a bün hatalmát, elvette a koporsó fullánkját. 
Áldott légy üdvözítő Jézus, ki a hit által biztatsz, hogy 
ha ösvényünk itt a halál árnyékának völgyébe kanyarodik 
a lá : a mulandóságon túl új és dicsőbb élet vár reánk. 

Ezen hittel szenteljük Uram temetővé e helyet. Oltal-
madba ajánljuk, mint a Te csűrödet, melybe bétakartatunk 
mi: az élet mezejéről learatott kalászok. Megtartó Ur 
Jézus, ki koporsóddal megszentelted a halandók nyugvó-
helyét a földben: kérünk szenteld meg itt is utolsó álmát 
a kisdedeknek, az élet tavaszán lehervadt ifjaknak, kiket 
a szülői karokból itt fogad át a sir. Lelked virrasszon az 
életnek korán kidőlt munkásai és az elaggott vándorok 
felett, kik itt pihenik ki a nyomorúság völgyének fára-
dalmait. Te enyhítsd fájdalmát a szegény özvegynek, ki 
itt elhunyt élettársának sírjára hullat könyüket; vigasz-
tald meg az árvákat, kik zokogva vesznek bucsut itt a 
föld kebelébe térő szülőktől, szenteld meg a viszontlátás 
reményével mindazoknak bánatát, kik itt kedveseik után 
keseregnek. 
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Adjad, hogy környezze mindenkor kegyelet a teme-
tőt, mint a Te sátorodat, mely az életből elköltözötteket 
fogadja magába. Indítsd ezáltal az élőket magukba szál-
lásra, hogy midőn látják mint takarnak el a hantok sze-
gényt, gazdagot, földi örömöt és dicsőséget: gondoljanak 
az oda fenn valókra s törekedjenek az igazság követése 
által méltókká tenni magukat a Te kegyelmedre. Világo-
sítsd mennyei Atyánk értelmünket, neveld hitünket, hogy 
megismerjük és betöltsük rendeltetésünket. Ne hagyd el-
felejtenünk, hogy e föld, melyen élünk, küzdünk, egykor 
temetőnk is leend. Add, hogy mig sírunkba térünk: pa-
rancsolatod megtartására áldozzuk időnket és megőrizzük 
a veled való békességet. És ha eljön utolsó óránk: engedd 
új élet reményével fogadnunk a halált, fedezd szent kezeid-
del porló hamvainkat, míglen a feltámadás nagy napján 
megjelenik sirunk felett Jézus és felkelt a halál álmából, 
hogy elvigyen szent országodba, örök üdvösségre. 

Legyen e hely mint az Urnák szántóföldje megszen-
telve az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek nevé-
ben. Amen. Mi Atyánk stb. — Áldás. 



III. RÉSZ. 

J i szentségek kiszolgálása; továbbá konfir-
málás, esketés és egijházkelő kibocsátása. 

Keresztelés. 

l . 

A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen 
mindnyájunkkal. Amen! 

Üdvözítőnk, midőn megváltói tisztét bevégezve dicsőségébe 
visszatér, e szavakkal bocsátja el tanítványait országának tovább 
építésére: „Nékem adatott minden hatalom a mennyen és a földön, 
azért elmenvén, tanítsatok minden népeket és kereszteljétek meg 
őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében tanítván őket, 
hogy megtartsák mindazokat, amelyeket én mondottam néktek". Ε 
parancshoz egyszersmind azon ígéretet csatolja, hogy: „aki hiszen 
és megkeresztelkedik, az üdvözül". 

A bün, mely egy ember által jött e világra, elhatalmasult s 
elterjedt mindenekre és zsoldja: a halál, mint kérlelhetetlen ellen-
ség tartá lefoglalva a megigazulás s az örök boldogság reményét. 
De megjelent az Istennek atyai kegyelme a Krisztusban, ki eljött, 
hogy megtartaná, ami elveszendő vala. Ő megtörte a bűnnek s 
halálnak hatalmát, megnyitotta az üdvözítő irgalom ajtaját. Ε re -
ményünknek szent záloga a keresztség, melyet Jézus maga rendelt, 
hogy ez, mint az újjászületés ferdője, megszenteljen és oly életre 
készítsen elő, amely Isten előtt kedves. A keresztségben az ember 
a Mindenhatóval köt szövetséget, mely őt egyrészről arra inti, 
hogy a mennyei Atyának hü és engedelmes gyermeke, a Krisztus-
nak hű követője legyen s lelkét, az égi örökséget, megőrizze tisz-
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tán mind halálig. Másrészről azon reménynyel biztatja, hogy az 
Ur áldottá teszi földi életét s innét örök üdvösségre várja őt az 
egekben. 

A Megváltó a gyermekeket is hivja magához. Az ő hívására 
hoztuk ide mi is e csecsemőt, hogy a keresztség szentségében ré-
szesítsük s kérjük az Istent, hogy fogadja kegyelmébe s legyen 
boldogítója életben, halálban. 

Azonban, hogy a gyermek érettebb korra jutva saját elhatá-
rozásából is megújíthassa s be is tölthesse a nevében tett fogadást; 
szükséges, hogy jókor megismerhesse keresztyéni hivatását s be-
oltva legyen keblébe a hit, hogy az ideig és örökkétartó bol-
dogság Isten kezében van, ki szent Fia által mindeneket üdvös-
ségre hiv. Az első oktatók a szülök, s nekik szent kötelességük 
gyermekeiket az Urnák félelmében nevelni, jókor elvezetni őket 
Jézushoz s megkedveltetni velük szent igéjét, hogy a szövetségben, 
mely életüket Istennek szentelé, megmaradhassanak. De hivatva 
vannak a rokonok, hivatva vagytok ti is kedves Keresztszülők rész-
véttel kisérni e gyermek fejlődését, jó példával járni előtte az 
Urnák szolgálatában és ha a halál megfosztaná első gyámolaitól, 
gondoskodni arról, hogy gyarapodjék a hitben, mely az élet har-
caiban megóvja lelkét a bűnnek szennyétől, a megpróbáltatás ide-
jén a kétségbeeséstől. így építitek az Istennek országát. A gyermek, 
kit a szeretet megtanított, lélekben és igazságban imádni az Urat : 
áldás ez életre s a menyországba vezető út ő reá nézve az élet. 
Legyen ily áldás e gyermek i s ; dicsőítse teljes élete az Istent, s 
boldogítsa őt itt és túl a siron az örök kegyelem. Ezért esdekeljünk 
a mindenek Urához, kitől jön a segedelem, ekkép fohászkodván: 

Szent Isten, szerető mennyei Atyánk! Téged magasz-
tal szivünk, ajkunk, mert Te vagy Teremtőnk, Megtartónk; 
kegyelmed segít a bűnből megigazulásra, a halálból új, 
örök életre. Kérünk, áldd meg e kisdedet, kit mostan a 
szent Fiad által rendelt keresztséggel néked ajánlunk, 
újuljon meg az ő életében is atyai jóságod. Szenteld meg 
szivét, hogy félelmed legyen akaratának igazgatója, az 
evangéliom utmutatója a mulandóság göröngyei között a 
Te országodhoz. Szentlelked gyámolítsa, hogy legyen áll-
hatatos szolgálatodban, növekedjék a hitben, örvendez-
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zen a reménységben s maradjon fedhetlen a szeretetben. 
Segélj minket is, kik itt érte imádkozunk, hogy megőriz-
zük iránta keblünkben a jóakaratot, s a mi életünk is 
buzdítsa őt, ha felnövekszik, hűségre lelki Fejedelmünk-
höz: az Ur Jézushoz, aki által a hivek nálad irgalmat s 
örök üdvösséget nyernek. Mi Atyánk, ki vagy a mennyek-
ban! Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te 
országod. Legyen meg a Te akaratod, miképen mennyben, 
azonképen itt a földön is. A mi mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképen mi is megbocsátunk az ellenünk vétetteknek. És 
ne vigy minket kísértetbe. De szabadíts meg a gonosz-
tól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind-
örökké. Amen! 

Hallgassuk meg ezek után azon hitvallást, amelyről 
a Krisztusnak szentegyháza tagjaira ismer. 

Mi ellene mondunk és azon leszünk, hogy e gyermek 
is kora ifjúságától ellene mondjon a bűnnek s minden 
olyan kisértő indulatnak, mely az Isten szent akaratával 
ellenkezik. 

Mi hiszünk és azon leszünk, hogy e gyermek is higyjen 
egy Istenben, mennynek és földnek hatalmas Teremtőjében. 

Hiszünk a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött fiá-
ban, mi Urunkban, ki foganataték Szentlélektől, születék 
szűz Máriától, kinzaték Pontius Pilátus alatt, meghala és 
eltemetteték, szállá alá poklokra, harmadnapra halottaiból 
feltámada, felméne mennyekbe, ott üle Istennek jobbjára, 
onnan leszen eljövendő itélni eleveneket és holtakat. 

Hiszünk Szentlélekben, egy közönséges keresztyén 
anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűnöknek bo-
csánatát, testnek feltámadását és az örök életet. 

Kivánjátok-e, hogy e gyermek e hitvallásra meg-
kereszteltessék és ennek alapján a keresztyén hitben és 
istenfélelemben neveltessék? Kivánjátok-e? 
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(Felelet: Kívánjuk.) 
(A lelkész vizet önt a gyermek fejére s így szól): 
Ν. N. Én megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak 

és Szentlélek nevében. 
(Ekkor jobb kezét a gyermek fejére téve, így foly-

tatja): 
A mindenható Isten, ki a mi Urunk Jézus által té-

ged is megváltott s a szent keresztségben gyermekévé 
fogadott: tartson meg szeretetében mindvégig, az δ szent 
lelke őrizzen és vezéreljen az örök életre. Amen! 

A keresztelést befejező ima. 

Irgalomnak Atyja, jó Isten! Áldott legyen neved, 
hogy a szent keresztséggel e gyermeket is atyai kegyel-
medbe vetted és a Krisztus evangéliomában ő neki is üd-
vösséget ígérsz. Bizalommal könyörgünk előtted, kisérd 
testi-lelki fejlődését gondviseléseddel. Engedd, hogy hábo-
rítian megmaradjon zsenge kora mellett az ápoló szeretet, 
hogy jókor lakást vegyen kebelében a hit, mely meg-
tanítja téged lélekben és igazságban imádni, néked min-
denekben engedelmeskedni. A Te jó lelked szentelje meg 
akaratát, adjon erőt neki a reá váró kötelesség hű be-
töltésére, hogy benne a szülői ház háladatos gyermekét, 
anyaszentegyházad buzgó munkás tagját ismerhesse, s 
egykor mennyei szent országod választott polgárát fogad-
hassa örök életre, a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Az Istennek, a mi Atyánknak kegyelme, az Ur 
Jézusnak szeretete és a Szentléleknek áldása maradjon e 
gyermekkel és ti veletek mindörökké. Amen! 

2. 

Az Atyának, Fiúnak és a Szentléleknek nevében le-
gyen megáldva és megszentelve a kisdednek megkeresz-
telése. Amen! 
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Ker. Hivek, Testvérek az Urban! Üdvözítőnk így szól tanít-
ványaihoz, midőn az édes anyák gyermekeiket hozzá vitték, hogy 
megáldaná őket : „Engedjétek hozzám jönni a kisdedeket és ne 
tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek országa". Ε nyilatkozat 
azon igazságot foglalja magában, hogy az újszülöttel, akinek lel-
kéhez még nem tapad a véteknek szennye: új világ tárul fel a 
békés család előtt. Midőn az anya hálát rebeg a szerencsés szü-
lésért, midőn a szülők ott imádkoznak magzatjuk bölcsője vagy 
betegágya felett, majd amidőn imádkozni tanítják: akkor a buz-
góság Istennek szenteli a házat s az a gyermek tiszta lelkével, 
imára kulcsolt kezeivel Isten országához egyengeti a szülők előtt 
is az utat. 

„Ilyeneké a mennyeknek országa." Szeretet a boldogságnak 
lelke; amelyik családból a szeretet kihalt: ott az örömök forrása 
kiapadt. A gyermek a szülök között egy élő kapocs, mely szivei-
ket mindig szorosabban fűzi egymáshoz; egy közös kincs, amely-
hez mindegyikük éledő vonzalommal ragaszkodik, s amelytől vissza-
verődve a szeretet, a közös boldogság érzetével tölti el keblüket. 
Midőn ép testben, lélekben látják fejlődni a szeretett gyermeket: 
szemükben örömkönynyel vallják be, hogy annak jó szivében a 
legnagyobb áldást adta házuknak az Isten. 

Földi éltünk a változások láncolata s a bajoknak sokszor 
súlyos keresztjével az ezt átölelő zöld folyondár.: a remény békít ki 
s teszi azt elviselhetővé. Ez igér a borult jelenben derült jövendőt, 
a csüggedetlen munka nyomán jutalmat, az igazság zászlaja alatt 
diadalt. A család keblén a gyermek a remény virága. Magzatában 
a szülő saját hitét, életét és örömeit látja megújulni. Mikor az élet 
alkonyára gondol, nyugodtan mondja e l : „nem leszek elhagyott 
akkor sem. Lesz, aki szeret s imában áldást kér az Úrtól reám. 
Ha meghalok is, nem enyészem el nyomtalanul; mert magzatom-
ban egyházamnak, hazámnak élő emléket adok át". Óh valóban, 
a kedves gyermekkel, kinek bölcsőjénél a hit, szeretet, remény 
angyalai virrasztanak, a családi boldogság teljes mértéke: mint-
egy a menyország üdvözli a házat. 

Azonban Κ. H. minden áldás az Istentől jön s kötelességünk 
azt ismét ő neki szentelni. Erre inti Megváltónk is a szülőket e 
szavaiban: „engedjétek hozzám jönni a kisdedeket". Ő hozzá kell 
vinnünk a gyermeket, mert „ő az ut, az igazság és az élet, senki 
nem mehet az Atyához, ha nem ő általa". Neki adjuk pedig át az 
általa rendelt szentséggel: a keresztséggel. „Ami testtől születik, 
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test az", szükséges az embernek lelkileg is újjászületnie, hogy 
bémehessen Isten országába s az újjászületés a keresztségben 
nyer hü kifejezést, mely a földszülte embert egy felsőbb, szellemi 
világnak is polgárává avatja. 

De ugyaucsak Jézus mondja : „aki hiszen és megkeresztel-
kedik, az üdvözül". Tehát a keresztséggel együtt kell járnia a 
hitnek; ez ád erőt a serdülő gyermeknek, hogy saját nyilatkoza-
tával is megújítsa és felnövekedvén, az élet harcain is hiven meg-
tarthassa a keresztségben Istennel kötött szövetséget. Üdvözítőnk 
intése: „engedjétek hozzám jönni a kisdedeket" arra hivja fel a 
szülőket, hogy törekedjenek korán jó magvakat hinteni — mint 
reájuk bízott kertbe — a zsenge kebelbe és gondoskodjanak, hogy 
növekedjék istenfélelemben, mely nem enged uralmat a lélek felett 
a rosszindulatnak. Ne felejtsék, hogy a nevelést az élő hitnek a 
lélekbe oltása koronázza meg, s hogy a vallás azon örökség, 
melylyel legelőször adós a gyermeknek a ház. A szülők halandók, 
lehet, hogy akkor kell itt hagyniok gyermekeiket, mikor ezeknek 
legnagyobb szükségük volna még a hű vezetőre. Az ifjú a szülői 
házból elhozott vallásos érzületében nyeri a legjobb utmutatót, ki 
mint őrangyal az öröm virágai, a gond tövisei között is-biztosan 
vezeti őt az erény ösvényén. A szülő, ki az övéit szóval és pél-
dával buzgón tanítá az Urnák lélekben és igazságban imádására, 
így vehet tőlük bucsut Jákóbbal a halálos ágyon: „íme én meg-
halok, de az Isten ti veletek leszen". 

Kedves Keresztszülök! Midőn karjaitokon egy kisdedet hoz-
tatok ide a szent keresztségre: ti is Jézus intését követtétek s tel-
jesülni segítétek a szülőknek azon óhaját, hogy magzatjuk az újjá-
születés ferdője által átadassék az anyaszentegyháznak és szive-
lelke Istennek legyen szentelve örökre. Fogadjátok e nemes részvétért 
az egyház üdvözletét, de vigyétek el innét egyszersmind azon 
szent kötelességnek érzetét, hogy törekedni fogtok ti is, amennyi-
ben rajtatok áll, szóval, jó példával tanítani e gyermeket, hogy 
azokban foglalatoskodjék, melyek a mennyei Atyának dolgai s így 
megszilárduljon az Úrral kötött szövetségben. 

Mielőtt a keresztség szentségében részesítenők e kisdedet, 
jer, buzgó imában kérjük az Istennek áldását. 

Végetlen jóságú Isten, mennyei Atyánk! Te vagy 
mindeneknek teremtője és gondviselője. Te alkotád e 
kisdedet is, Te küldéd reálehelt képeddel e világra, hogy 
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itt a Te ismeretedben és szolgálatodban tökéletesbtílve, 
mint a Krisztusnak megváltott hive, eljuthasson végül 
ama dicső célhoz: az örök üdvösséghez. Tudjuk Uram, 
hogy senki nem mehet bé a Te országodba, hanem ha 
újjászületik; néked szenteljük azért e gyermeket az újjá-
születésnek ferdője, a keresztség által. Fogadd atyai irgal-
madba ; oltalmazd minden testi-lelki veszedelmek ellen; 
engedd, hogy növekedvén, gyarapodjék az előtted és az 
igazak előtt való kedvességben. Neveld szivébe az élő 
hitet, hogy téged lélekben és igazságban imádni, akara-
todat teljesíteni legyen dicsősége s hű maradjon az anya-
szentegyházhoz és ennek fejéhez, a Krisztushoz mind-
halálig. Áraszd ki Szentlelkedet a szülői házra, hogy 
félelmedben nevelje, szóval és példával jókor Te hozzád 
vezesse a gondjaira bízott gyermeket. Éleszd ez újszülött 
iránt mi bennünk is a részvétet, hogy mi is egyengethessük 
hitünkkel, szeretetünkkel előtte az utat, a Te országod-
hoz. Tőled, kitől alászáll minden jó adomány, jöjjön áldás 
e gyermekre: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Hitvallás, kérdések feltevése, keresztelés az első minta 
szerint. 

Ima a keresztelés után. 

Szent és jó Isten, mennyei Atyánk! Te vagy a mi 
szivünknek kősziklája és a mi reménységünk mindörökké. 
Tőled jön az áldás, gondviselésed leghűbb oltalom min-
den veszedelem ellen. Irgalmadba ajánljuk e megkeresz-
telt kisdedet; maradjon mindvégig a Te igaz hived. 
Neveld zsenge életbimbaját szent nevednek dicsőítésére, 
a családi kertnek — melybe oltád — örömére, önma-
gának lelki üdvösségére, szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Dicsőség legyen stb. 

A Mindenható áldja meg e kisdedet; áldjon meg titeket 
is és tartson meg az ő atyai kegyelmében mindörökké. Amen! 



Keresztetés, mikor az édesanya a szülés 
következtében meghalt. 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, ki teremtette a 
mennyet és a földet. Amen! 

Ker. Hivek! Az Urnák Ítéletei kikutathatatlanok, az δ utai 
végükre mehetetlenek. Mégis hódolattal hajlunk meg végzése előtt, 
habár keserűséggel látogat is meg bennünket. Hivő lelkünk meg-
érti a biztatást, mely a szent igében így szól hozzánk: „Megemlé-
kezem az én fogadásomról, melyet tettem veled a te gyermekséged 
idején és örökkévaló frigyet vetek veled". (Ezék. 16. r. 60. v.) 

A családban, melyből a keresztszülői szeretet az Ur házába 
hozta e kisdedet: siralomra fordult az öröm. Az édesanya, midőn 
a szülés óráján a halál révére szállott, hogy onnét életet hozzon 
az életnek: anyai tisztének áldozata lett. A kisdedet átvette az élet, 
az elhunyt szülőt sirhalom fedi el. De e szomorú esetnél is ma-
radjon távol tőlünk a kétségbeesés. Részvétből fakadó bánatunkkal 
az Úrhoz térünk s megvigasztal a hit, hogy a mennyei Atya meg-
emlékezik fogadásáról, melylyel a hü léleknek boldogságot igér, 
a keresztségben örökkévaló frigyet köt a föld szülöttével. Bizalom-
mal hajlunk meg határozata előtt; ő mennyei Atyánk, ki minden 
intézkedésével gyermekeinek boldogításán munkálkodik s az életet 
érő minden sorsváltozást jóra fordíthat. Az Ő köztünk munkálkodó 
szentlelke ébreszti az újszülött iránt a könyörülő szeretetet, mely 
a családdal megérteti, hogy e kisdedet is gyermekévé fogadta a 
mennyei Atya, ennek élete előtt is a Krisztus által kitűzött cél: 
Isten országa áll. Ennek polgárává jegyzi el a szent keresztség, 
mint Istennel kötendő szövetség, mely az üdvözítő kegyelemnek, 
a boldogabb jövő reményének ronthatlan alapja. 

A mindeneknek Ura szövetséget köt a gyermekkel s első 
sorban a családi körnek feladata a testben, lélekben fejlődő mag-
zattal jókor megismertetni a keresztséggel életéhez fűződő köte-
lességet s őt megtanítani Istennek lélekben és igazságban imádá-
sára. így tölti be a szülő tisztének minden igazságát. Ti is kedves 
Keresztszülök értsétek meg Üdvözítőnk e szavait: „Valaki egy 
ily gyermeknek gondját felveszi az én nevemben, az nekem veszi 
fel gondomat". Hordozzátok e kisded sorsát sziveteken, jóakarattal 
törekedjetek pótolni azt, amit ez ártatlan gyermek világra jövetelével 
elvesztett: az anyai szeretetet. Ha növekszik, nektek is legyen gon-
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dotok arra, hogy megtalálja az utat, mely Jézushoz vezet, hogy 
az Isten holtig szeme előtt és szivében legyen s életével tegyen 
bizonyságot hűségéről a szövetséghez, melyet a keresztségben 
Istennel kötött. 

Üdvözítőnk e parancsát óhajtjuk ez órában teljesíteni: „El-
menvén tanítsatok, minden népeket és kereszteljétek meg őket az 
Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében". Mielőtt azonban a 
keresztség szentségében részesítenők e kisdedet, jer ajánljuk buzgó 
imában a mennyei Atya oltalmába: 

Örök szeretet, jó Isten! Bizalommal kérünk, fogadd 
atyai, gondviselésedbe e zsenge magzatot, kit a mi Urunk 
Jézus által rendelt keresztségre hoztunk szent házadba. 
A minden halandók utján eltávozott édesanya szeretetétől 
elszakadt: tartsd meg mellette az édesapa gondos szere-
tetét, az egész családi körnek jóakaró részvétét. Add, 
hogy a szent keresztségben veled kötött szövetség legyen 
mindenkor utmutatója s ő maradjon hű és engedelmes 
gyermeked halálig. Fejlődésével ébreszd szivében a hitet, 
szeretetet, hogy akaratod teljesítésében, szent szent neved 
dicsőítésében találjon igaz lelki örömöt. Hallgasd meg 
buzgó fohászunkat szent Fiad, a mi Urunk Jézus nevé-
ben. Mi Atyánk stb. 

(Hitvallás, kérdések feltevése, keresztelés az első 
minta szerint.) 

A keresztelést befejező ima. 

Minden áldásnak örök kútfeje, szent Isten! Hálát re-
begünk néked atyai kegyelmedért, hogy e kisdedet a 
szent keresztségben szövetségedbe fogadtad. Alázattal ese-
dezünk, gondviselésed őrködjék felette, hogy gyarapodjék 
testének állapotában s növekedvén, erősödjék a hitben és 
jókor megtanulja keresni a Te országodat és annak igaz-
ságát. Engedd, hogy a most hű élettársának sirja felett 
gyászoló édesatyának legyen vigasztalása, reménye e 
gyermek testi, lelki fejlődése. Te vezéreld őt, őrizd meg 
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minden gonosztól. Lakozzék lelkében a Te félelmed, hogy 
jó és balsorsban ösvényeden járva egykor eljuthasson ő 
is az üdvözültek hónába szent Fiad, a mi Urunk Jézus 
által. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Ur 
világosítsa meg az ő szent arcát ti rajtatok és legyen ti-
nektek kegyelmes. Az Ur fordítsa az ő szent arcát ti reá-
tok és adjon tinéktek békességet. Amen. 

Keresztelés, mikor az édesatya a gyermek meg-
keresztelése előtt meghalt. 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánk-
tól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. 

Testvérek az Urban! A szomorúság óráin vigasztalva hang-
zanak hozzánk Ézsaiás prófétának e szavai: „A hegyek megindul-
nak, a halmok megrendülnek, az én irgalmasságom pedig tőled 
el nem távozik, ezt mondja a te könyörülő Urad". (Ézsaiás 
54. r. 10. v.) 

A családi körben az újszülött örömet hoz magával, mikor az 
atya és anya együtt üdvözölhetik a szerencsés szüléssel világra 
jött kedves magzatot. Azon házban, melyből e szenthelyre hoztátok 
e kisdedet, bánat fellege borong a lelkekben, mert az édesapát, 
mielőtt gyermekét ölelhette volna, az Urnák kikutathatatlan vég-
zése elszólította innét a minden halandóknak utján. Özvegy anya 
küldte keresztségre árva gyermekét. De ha a sors változása lever, 
midőn a kisded mellől elesik a támasz: felemel a hit, hogy a 
mennyei Atya a mi Urunk Jézus által gyermekévé fogadta e zsenge 
magzatot is. Az Ő gondviselése őrködik felette s bármit hozzon 
is a jövendő, bár a hegyek meginduljanak, az ő irgalma nem tá-
vozik el tőle. Az elhunyt családapa is e bizalommal vett bucsut 
övéitől: „íme én meghalok, de az Isten tiveletek lészen". Itt van a 
mindenütt jelenlevő Isten, kinek karja meg nem rövidül. Ő az 
özvegyeknek őrzője, az árváknak Atyja, ki letörölheti a szemekről 
a könyhullatást s akinek támogatásával az édesanya reményiheti, 
hogy gyermekének testi, lelki fejlődése megédesíti gondjait, annak 
hálás szeretetében boldogságot talál. Ennek óhajtásával fogadjuk 
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e kisdedet itt a szent hajlékban s a Megváltó e rendeletét teljesítve: 
— „elmenvén, tanítsatok minden népeket és kereszteljétek meg őket 
az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek nevében" — részesítjük őt a 
keresztség szentségében. A keresztség újjászületés ferdője, Jézus 
ezen szavára emlékeztet: „Ha valaki újonnan nem születik, nem 
láthatja Isten országát . . . azért szükség néktek újjászületnetek", 
így e szentség midőn eljegyez Isten országára: egyszersmind azon 
kötelességet állítja az ember elé, hogy törekedjék a gyarlóság ha-
talmától mind inkább megszabadulni, öltözze fel a Krisztust s az 
ő nyomdokán járva szóval, cselekedettel, egész életével dicsőítse 
az Istent. Ε hűség biztosítja neki a boldogító reményt, hogy ha e 
világon minden elhagyja i s : Isten irgalmassága soha nem távozik 
el tőle. Az Ur gondot visel. 

De hogy a gyermek felnövekedvén, erkölcsi tisztét betölt-
hesse, szükséges, hogy ezt a szülői ház gondos neveléssel meg-
ismertesse vele. Jókor beoltsa zsenge keblébe az istenfélelmet. Ne 
csak testét óvja a bajtól, de lelkétől is távol tartsa a bűnnek szeny-
nyét s főgondja legyen arra, hogy szülöttének, mint felnőtt ifjúnak 
is az evangéliom lelke: az igazság, a hit s a szeretet legyen ve-
zére, hogy az élet mindenkor a Krisztus hű követőjét ismerje 
benne. Reátok is kedves Keresztszülők azon feladat vár, hogy lan-
kadatlan részvéttel kisérjétek e gyermek fejlődését. Ti is szóval, 
jó példával egyengessétek útját Jézushoz, intsétek, hogy hü marad-
jon a keresztségben Istennel kötött szövetséghez. Erre adjon nek-
tek jóakaratot, erőt a Mindenható Isten. Amen! 

Jer, mielőtt megkeresztelnők e kisdedet kérjük buzdó imában 
a jó Isten engedelmét. 

Mindeneknek Ura és Atyja, szent Isten! Tőled jön 
az áldás, hozzád emel hitünk, benned van reményünk. 
Ki e kisdednek keblébe életet leheltél, ösvényét kimér-
ted : kérünk, tartsd meg atyai kegyelmed oltalmában a 
családot, amelynek gondjaira biztad. Vigasztald meg a 
veszteség felett gyászoló édesanyát és támogasd nevelői 
tisztének betöltésében, hogy gyermekét a Te félelmedben 
oly életre nevelhesse, amely Te előtted kedves. Üdvözítő 
Jézus, a Te jó lelked őrködjék e gyermek felett, nyugod-
jék meg ő rajta is a Te áldásod. Neveld mi bennünk is 
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iránta a jóakaró részvétet. Add, hogy mikor gyarapodá-
sával értelme fejlődik, a mi élő hitünkből is tanuljon 
utaidon járni, örömében, bánatában téged dicsőíteni és 
így elnyerhesse egykor ő is az örökélet koronáját, melyet 
azoknak Ígértél, kik mind halálig hivek maradnak. Mi 
Atyánk stb. 

(Hitvallás, a kérdések feltevése s keresztelés, mint az 
első mintában.) 

A keresztelést befejező ima. 

Égnek, földnek Ura, áldott mennyei Atyánk! Hála 
néked e drága szent örökségért: az evangéliomért, amely 
nekünk a Te üdvözítő kegyelmednek megjelenését hirdeti 
s melyben szent Fiad ezen szavai hangzanak hozzánk: 
„Aki hiszen és megkeresztelkedik: üdvözül". Áldott légy, 
hogy a keresztségben e kisdedet is gyermekeddé fogad-
tad. Bizalommal kérünk, őrizd meg őt a veled való szö-
vetségben mind halálig. Gondviselésed gyámolítsa a fej-
fődés utján, tedd templomoddá keblét, amelyben min-
den érzelem, akarat téged dicsőít. Engedd, hogy élete 
legyen áldás hozzátartozóira és tegyen tanúságot a mi 
Urunk Jézus hű követéséről. Légy paizsa az életharcon, 
üdvözítője a halálban, a mi Urunk Jézus Krisztusért. 
Dicsőség legyen stb. 

Áldjon meg és őrizzen meg titeket az Ur. Az Ur 
világosítsa meg az ő szent arcát rajtatok és legyen tinék-
tek kegyelmes. Az Ur fordítsa ti reátok az ő szent arcát 
és adjon néktek békességet. Amen. 

Ima gyönge gyermek felett. 

Bölcs és jó Isten, mennyei Atyánk! Néked ajánlot-
tuk a keresztségben e gyönge gyermeket. Gondjaidra bíz-
zuk őt, mert bár a Te tanácsod kikutathatlan, de hitünk 
vigasztal, hogy javunkra szolgál minden határozatod. T e 

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 14 



magad vagy az örök szeretet; teljesüljön azért a kisded 
felett is a Te jó és kegyelmes akaratod. Ha az a Te szent 
tetszésed, hogy hosszabb pályát végezzen itt a mulandó-
ság mezején: kérünk, részesítsd szövetséged áldásaiban. 
Gyarapítsd testben, lélekben, s adj neki oly szivet, hogy 
a Te szolgálatodban keresse az igaz boldogságot. Ha 
pedig úgy végezted, hogy földi utjának már kezdetéről 
visszatérjen ama tökéletesb világba: alázattal meghajlunk 
akkor is előtted. Legyen úgy, amint Te akarod. Ő a Te 
tulajdonod; ültesd át az itt lehervadó bimbót amaz örök 
édenbe, hol új virulás várja s tovább fejlődik a Te di-
csőítésedre. Hallgasd meg buzgó imánkat, szent Fiad: az 
Ur Jézusért. Amen! 

Felnőtt nem keresztyénnek — ki egyházunkba 
áttérni akar — megkeresztelése. 

Itt az első feladat az e célból jelentkezővel egy-
házunk hittanainak közelebbről megismertetése. Ennek 
végzése után a lelki atya, ha látja, hogy az illető félnek 
elhatározása meggyőződésből ered: a keresztelés idejét 
kitűzi oly ünnepnapra vagy vasárnapra, amelyen az úr-
vacsora is kiszolgáltatik az ezzel élni kivánó híveknek. A 
lelkész a keresztelést a templomban az istenitisztelet előtt 
végzi s a szertartásnál keresztszülők, illetőleg tanuk is 
vannak jelen az egyház képviseletében. A felnőttnek meg-
keresztelése után a konfirmálás elmarad, miután a meg-
keresztelt maga tett vallást hitéről, tett hűségfogadalmat. 
Ugyanazon napon a többi hívekkel együtt járul az ur-
asztalához. 

A keresztelés. 

A mi Urunk Jézus, ki érettünk meghalt s feltáma-
dott: vezessen minket megváltó szeretetével a mennyei 
Atyának üdvözítő kegyelméhez. Amen! 
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Testvérek az Urban! A feltámadott Krisztus a tanítványaihoz 
intézett e szavaiban rendelte el a keresztséget: „Nékem adatott 
minden hatalom a mennyen és a földön, azért elmenvén, tanít-
satok minden népeket és kereszteljétek meg őket az Atyának, 
Fiúnak és Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák 
mindazokat, amelyeket én mondottam nektek és ime én tiveletek 
vagyok minden napon a világnak végezetéig". Az apostoloknak 
kötelességükké teszi a tanítást. Hirdetniök kell a szent igét, ebben 
megismertetni az emberrel erkölcsi rendeltetését. Hivatásuk élesz-
teni a hitet, amely Istenhez emel, annak akaratját: az igazságot 
tartja mindenkor szemünk előtt és szivünkben. Jézussal egyesít, aki 
„lett nekünk Istentől igazság, szentség és váltság". A keresztség, 
mint Istennel való szövetség, Isten országának polgárává jegyezi 
el a halandót és arra tanít, hogy istenfélelem és felebaráti szere-
tet legyen vezérünk jó és balsorsban s megtartsuk a hitet és a jó 
lelkiismeretet mind a Krisztus napjáig. 

Szeretett Testvérem 1 Azon óhajtással jöttél e" szent helyre, 
hogy itt az oltár előtt teendő hitvallásod után megkeresztelve fel-
vétessél a Krisztus evangéliomán épült ág. hitv. ev. ker. egyház 
kebelébe. Ismered ezen egyháznak tanait, ezek követéséről életed-
del tégy bizonyságot. „Légy hű mind halálig." Őrizd meg lelked 
drága kincsét, a hitet és megőriz téged hited. Boldogítva vissz-
hangzik kebledben Jézus biztató szava : „Aki hiszen és megkeresz-
telkedik: üdvözül". Amen 1 

Jer a hitben Istenhez emelkedve imádkozzunk buzgó lélek-
kel eképen: 

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Tőled száll alá 
minden jó adomány. Hő fohászban kérünk, fogadd atyai 
szeretetedbe a mi testvérünket, ki a keresztség szentsé-
gét s ebben a veled kötendő szövetséget szomjúhozza. 
Fogadd atyai szeretetedbe. Világosítsd értelmét, szenteld 
meg akaratát, hogy a Te dicsőítésed, szent nevednek lélek-
ben és igazságban imádása legyen mindenkor lelki öröme. 
Engedd, hogy legyen ő előtte is a keresztség az újjá-
születés ferdője és a Te megáldó, megszentelő kegyel-
mednek záloga, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Mi Atyánk, 
ki vagy a mennyekben stb. 

14* 
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Ezek után felhívlak, hogy itt e szent helyen az anya-
szentegyháznak bizonyságképen jelen levő tagjai előtt fe-
lelj őszinte lélekkel hozzád intézendő kérdéseimre. 

Ellene mondasz-e a gonosznak, mindannak, ami 
Isten szent akaratával ellenkezik? 

Hiszel-e Istenben, mindenható Atyában, menynek, 
földnek teremtőjében? — Hiszel-e? 

Hiszel-e a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött 
Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, szü-
leték Szűz Máriától, kinzaték Poncius Pilátus alatt, meg-
feszítteték, meghala és eltemetteték, szállá alá poklokra, 
harmad napon halottaiból feltámada, felméne mennyekbe 
ott üle a Mindenható Atya Istennek jobbjára, onnan lészen 
eljövendő Ítélni eleveneket és holttakat? Hiszel-e? 

Hiszel-e a Szentlélekben, egy közönséges keresztyén 
anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bo-
csánatát, testnek feltámadását és az örök életet? Hiszel-e? 

Óhajtod-e e hitvallás alapján a megkereszteltetést, 
ezzel az ágostai hitvallású evangélikus keresztyén egyház 
tagjainak sorába felvételt? Óhajtod-e? 

(Ekkor a lelkész a megkeresztelendőnek fejére vizet 
önt e szavakkal): 

Ν. N. megkeresztellek téged az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek nevében. 

A mindenek felett uralkodó Isten őrködjék feletted 
gondviselésével. Tartson meg az igaz hitben, erősítsen a 
vele kötött szövetségben, hogy egykor elvehessed a hűség 
koronáját az Ur Jézus által. Amen! 

A szertartást bezáró ima. 

Minden áldásnak örök kútfeje, jó Isten. Atyai irgal-
madba ajánljuk ezen megkeresztelt testvérünket. Kérünk, 
éleszd keblében Szentlelked által a hitet s a hűséget az 
igazsághoz, hogy mint a Krisztusnak hű követője szolgá-
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latodban betölthesse tisztének minden igazságát. Kisérd 
ösvényén gondviseléseddel. Hallgasd meg, ha a megpró-
báltatások között esdeklésével irgalmad ajtaján zörget. 
Támogasd kötelességének betöltésében és engedd, hogy 
egykor az üdvözülés reményével végezhesse a földi pálya-
futást s bémehessen a Te országodba, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézus érdeméért. Dicsőség legyen stb. 

Áldjon meg titeket az Ur és őrizzen meg. Az Ur 
világosítsa meg az ő szent arcát ti rajtatok és legyen ti nék-
tek kegyelmes. Az Ur fordítsa az ő szent arcát ti reátok 
és adjon ti néktek békességet. Amen! 

Keresztelésnél használható alapigék. 

Máté 18. r. 14. v. „ . . . Nem akarja a ti mennyei Atyátok, hogy 
egy is elvesszen e kicsinyek közül." 

Máté 28. r. 19. v. „Azért elmenvén, tanítsatok minden népeket, 
megkeresztelvén őket az atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében." 

Apóst. 2. r. 38. v. „Péter pedig mondja: Térjetek meg és keresztelked-
jetek meg mindnyájan a Jézus Krisztusnak nevében a bűnök-
nek bocsánatjukra és veszitek a Szentléleknek ajándékát." 

Titus 3. r. 5. v. „Nem az igazságnak cselekedeteiből, melyeket 
mi cselekedtünk volna, hanem az δ irgalmasságából tartott 
meg minket az újonnan való születésnek ferdője és a Szent-
léleknek megújítása által." 

Róm. 6. r. 3—4. v. „Avagy nem tudjátok-e, hogy akik megkeresz-
telkedtünk a Jézus Krisztusban, az ő halálában keresztelked-
tünk meg? "Eltemettettünk azért δ vele együtt a keresztség 
által a halálba, hogy míképen feltámasztatott a Krisztus a 
halálból az Atyának dicsőségére: azonképen mi is új élet-
ben járjunk." 

Apóst. 22. r. 16. v. „Most annakokáért mit késedelmezel? Kelj 
fel és keresztelkedjél meg és mosd el a te bűneidet, az Urnák 
nevét segítségül hiván." 

Galat. 3. r. 27. v. „Mert valakik a Krisztusban megkeresztelked-
tetek : A Krisztust öltöztétek fel." 
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Ézsaiás 55. r. 3. ν. „Hajtsátok le a ti füleiteket és jöjjetek én 
hozzám, hallgassatok engem, hogy éljen ti a lelketek és szer-
zek ti veletek örökkévaló szövetséget." 

Zsolt. 91. r. 11—12. v. „Mert az ő angyalainak parancsolt felő-
led, hogy őrizzenek téged minden utaidban. Az ő kezeken 
hordoznak téged, hogy meg ne üssed lábadat a kőbe." 

Továbbá I. Kor. 6. r. 11. ν . ; I. Kor. 12. r. 13. v. ; 
Efez. 4. r. 4—5. ν . ; I. Pét. 3. r. 21. v . ; Ján. 3. r. 5. v . ; 
Máté 19. r. 1 4 - 1 5 . v. 



Az úrvacsora kiszolgáltatása a templomban. 

Leborulok színed előtt 
Én Uram és én Istenem; 
Vallást teszek bűneimről 
S irgalmadért esedezem. 
Óh ne vess el magad elől; 
Fogadd megtérő gyermeked, 
Ugy lesz szivem tiszta, boldog 
Uram, ha Te megszenteled. 

Törödelem vezéri hozzád; 
Legyen kedves az áldozat, 
Amit hivő lelkem nálad 
Biinbánatával bémutat. 
Bocsáss el megvigasztalva; 
Adj a jóra erőt, reményt; 
Óh hallgasd meg buzgó imám 
Szent Fiad : az Ur Jézusért. 

Amen I 

Ker. Hivek, Testvérek az Urban! Az evangéliomban így hang-
zik felénk a Megváltó intése: „Legyetek tökéletesek, mint a ti 
Atyátok is a mennyben tökéletes!" Hivatásunk egész életünkkel az 
igazságról tenni bizonyságot. Erre kötelez az a tudat is, hogy: 
„Az Ur közel vagyon!" Közel a mindentudó Isten, ki előtt az 
éjszaka is világosság, ki a szivekben olvas s mielőtt még ajkainkon 
sincsen a beszéd, ő azt már jól tudja. Közel a Mindenható, kinek 
karja meg nem rövidül, s bár a mennybe menjünk, vagy a ko-
porsóba vessük ágyunkat, bár oly szárnyunk volna, mint a haj-
nalnak s a tengernek utolsó határára szállanánk, őt sehol ki nem 
kerülhetjük. Közel az örökkévaló biró, ki igazán itél s megfizet 
mindennek az ő cselekedetei szerint. Tőle vettük a talentumokat; 
ő neki tartozunk számadással ezekről. De vájjon tökéletesek va-
gyunk-e törvényének teljesítésében ? Nem vétünk-e az Istennek jó 
és kegyelmes akaratja ellen, ami pedig a saját megszenteltetésünk? 
Ki magába szállva megvizsgálja lelki életét: az nem tagadhatja el 
a gyarlóságot, mely mint az árnyék a testet, kiséri az embert. 
A lelkiismeret vádoló szava így hangzik: „Nem becsülted meg a 
napokat, melyek békességedre szolgáltak. Nem szeretted az Istent 
mindenek felett; a szerencsében felfuvalkodtál, a bajok között kis-
hitüen zúgolódtál. Türelmetlen voltál embertársaid iránt; helyet 
engedtél szivedben az irigységnek, kisértett a harag s káröröm. A 
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szegényen nem könyörültél, tetteidben nem a szeretet, igazság, 
hanem az önzés vezérlett". Vagy volna tán, aki ama farizeussal 
azt állítaná, hogy δ nem téved; nem olyan, mint egyéb emberek? 
Óh, „ha azt mondjuk, hogy bününk nincsen, magunkat csaljuk 
meg és igazság nincsen mi bennünk!" Hol van számunkra mene-
d é k ? Önérdemünkre nem támaszkodhatunk; a mi Teremtőnk s 
Biránk szine előtt csak e fohásszal jelenhetünk meg: „Isten! légy 
irgalmas nekem bűnösnek!" Csak a kegyelem lehet a mi meg-
tartónk a Krisztusban való hit által. 

A törödelmes lélekhez biztatólag hangzik az irás szava: „Az 
Ur közel vagyon!" Közel van az irgalomnak Atyja, „ki nem akarja, 
hogy a bűnös elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen". Velünk 
van Szent Fia az Ur Jézus, ki a hozzánk való szeretetből ma-
gára vette a mi bűneink büntetését, s engesztelő áldozatával vált-
ságot szerzett híveinek az örök haláltól. 

Ő midőn utolszor vacsorált tanítványaival, e szavakkal nyujtá 
nekik a megtört kenyeret: „Vegyétek és egyétek, ez az én testem, 
mely ti érettetek adatik" és a pohárt: „Vegyétek és igyatok ebből ; 
e pohár amaz újszövetség az én véremben, mely ti érettek és so-
kakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én 
emlékezetemre!" A szent vacsora megújítja Üdvözítőnk emlékeze-
tét ; lelkünk elé állítja az engedelmességét, a világ gonoszsága 
mellett az ő megváltói szeretetét, szenvedésében az igazság meg-
dissöülését, ez által rontja felettünk a bűnnek hatalmát s lelki fe-
jedelmünk követésében mutatja fel életünk új célját. 

„Az Ur közel vagyon!" Ezt hirdeti nekünk a szent vacsora, 
melyben a megáldott kenyérnek és bornak vétele magával a Krisz-
tussal egyesít, ki megnyugtat bennünket azon hitben, hogy éret-
tünk is meghalt s az üdvözítő kegyelemnek részeseivé tett minket 
is. Ε hit buzdít egyszermind arra, hogy mindenkor szemünk előtt 
és szivünkben tartsuk az ő életét s tudományát, hogy érzelmeink, 
szavaink és tetteinkkel mindig teljesb bizonyságot tehessünk ő róla. 
Ő neki legyen szentelve életünk, mert mint az apostol mondja : 
„A Krisztus meghalt mindenekért, hogy akik élnek, ne éljenek ön-
maguknak, hanem annak, ki érettük meghalt és feltámadott". 

Az Ur közel vagyon! Megáldja a megtérő hivek szent felté-
teleit. Ő gyámolítja őket, hogv a földnek gondjai között se feled-
kezzenek el az égről, hogy megnyugodjanak az akaratján akkor is, 
ha a fájdalom keresztjét kell itt hordozniok. Ő ád erőt a felebaráti 
szeretet parancsának betöltésére, tanít a szenvedőkön könyörülni, 
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az ellenségnek megbocsátani, mindenek iránt jóakaratot mutatni. így 
gyakorol az úrvacsora megáldó és megszentelő hatást a Krisztus-
sal való egyesítés által az ember lelki életére. 

Ε szentség azonban csak azokra nézve leszen a megigazulás 
eszközlője, a kegyelem záloga, kik méltóképen elkészülve élnek ezzel. 

K. Hivek, Testvérek az Urban! Ti óhajtjátok az urvacsorát s 
ezáltal az Istennel való békességet. Vegyétek szivetekre ti is az 
apostoli intést: „Prábálja meg magát az ember és úgy egyék a 
kenyérből és úgy igyék e pohárból". Az alázatosság a léleknek 
azon ruhája, melyben méltó vendégkép járulhat az Urnák asztalá-
hoz ; a bűnbánat, a törödelem azon adó, melyet ide Isten előtt 
kedves áldozatul hozhat, a hit azon erő, mely a kegyelem áldását 
biztosítja neki. Itt az önhittségnek helye nincs; gyűlölséget ide 
hozni nem szabad, mert ki megbocsátni másnak nem tud ; az ön-
magát is méltatlanná teszi Isten irgalmára. Mint az égő bokornál 
Mózsesnek, az Ur asztalánál a megigazulást keresőnek így szól a 
lélek: „Vesd le a te saruidat, mert szent az a hely, melyen állasz". 
Szálljatok magatokba; mint megtérők vetkezzétek le amaz ó Ádámot: 
a bűnt, öltözzétek fel a Krisztust, ki Istennek élő templomává 
szentel titeket. 

Jer K. Hivek! ezek után magatokba szállva, lelki alázattal 
imádkozzatok a mi Urunk, Istenünkhöz eképen : 

Szent és igaz Isten, mindeneknek Ura! Hódolattal 
borulok le s feltárom törödelmes szivemet előtted. Vallást 
teszek bűneimről, elismerem, hogy ellened gondolatban, 
szóban, cselekedetben sokszor vétettem. Visszaéltem 
hosszutüréseddel, megfáradtam akaratod teljesítésében. 
Bevallom, hogy gyakran nem a szeretetnek, hanem a harag-
nak s irigységnek szavára hallgattam. Jóltevőim iránt 
háládatlan, hozzámtartozóim iránt türelmetlen, a nyomo-
rultak iránt könyörtelen voltam. Érzem, hogy gyarlósá-
gaimmal, vétkeimmel birói széked előtt csak büntetést 
érdemlek. De Uram, te nem akarod a tévelygőnek halá-
lát, hanem hogy megtérjen és éljen. Szent Fiadnak érde-
mére támaszkodva esdeklek : légy irgalmas, nékem bűnös-
nek! Kegyelmedet szomjúhozom; óh nyugtasd meg a 
bocsánat reményével bűnbánó lelkemet. Fogadást teszek, 
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hogy a vétket kerülni, törvényednek minden tehetségem 
szerint engedelmeskedni igyekszem. Szentlelked erősítsen 
a hűségben s támogasson a harcon a rosszindulatok ellen. 
Teremts bennem új szivet, melyben a Te félelmed lakoz-
zék és a Te békességed, mely feljebb való minden érte-
lemnél, őrizze meg az én lelkemet a Krisztus Jézusban 
az örök üdösségre. Amen! 

Ker. Atyámfiai! A mindentudó Isten hallja buzgó 
imátokat, de érzelmetekről e szent helyen tegyetek nyíl-
tan is vallomást s feleljetek következő kérdéseimre igaz 
lélekkel. Kérdem tőletek: 

1. Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek? 
Val 1 játok-e?* (Felelet: Vallom.) 

2. Bánjátok-e szivetek szerint minden bűneiteket? 
Bánjátok-e? (Felelet: Bánom.) 

3. Igyekeztek-e Isten segítségével ezután minden bű-
nös szokásokat elhagyni, szentül, jámborul élni és mind-
azoknak, kik titeket megbántottak, szivetek szerint meg-
bocsátani, igyekeztek-e? (Felelet: Igyekezem.) 

4. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha igazán megtértek, 
szent Fiának érdemeiért minden bűneiteket megbocsátja? 
Hiszitek-e? (Felelet: Hiszem.) 

Legyen néktek a ti hitetek és feltételtek szerint. A 
felséges Isten támogasson szent segedelmével, hogy most 
tett fogadásokat hiven teljesíthessétek. Ugyanő tartson 
meg titeket a hitben és jó igyekezetben halálig. Én pedig, 
mint a mi Urunk Jézusnak hivatalos szolgája, amaz ő 
szavai szerint: „Valakiknek megbocsátjátok bűneiket a 
földön, meg lesznek bocsátva a mennyekben is", hirde-
tem néktek igazán megtérőknek az Isten kegyelmét és 
bűneitek bocsánatát az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében. Amen! 

* A feltett kérdésekre az urvacsorához készülők adják meg a választ. 
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Bízzatok igazán megtérő hívek, bűneitek meg vannak 
bocsátva. Az Isten újra kegyelmébe fogadott titeket, szen-
teljétek meg őt ti is szivetekben. Teremjétek a megtérés-
nek áldott gyümölcseit. Menjetek el békességgel; az Ur-
nák kegyelme maradjon veletek mindörökké. Amen! 

Testvérek az Urban! Mielőtt e szentséggel: az ur-
vacsorával élnétek, sziveteket Istenhez emelve fohászkod-
jatok még eképen: 

Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! Leborulva kérem lel-
ked segedelmét, törd meg felettem a gyarlóság hatalmát, 
szenteld meg gondolatomat, akaratomat, hogy mint méltó 
vendég járulhassak az én Megváltómnak, az Ur Jézusnak 
asztalához. Tarts meg a vele való egyességben, hogy egy-
kor őt dicsőíthessem az üdvözültek seregével is a Te 
örök országodban. Amen! 

Jézusom, Te haláloddal 
Szerzé nekünk új életet, 
Bűnösöknek menedéke 
Üdvözítő szent érdemed 

Vedd el bűneimnek terhét; 
Szenteld templommá szivemet, 
Amelyben Istent dicsőít 
A hit, remény, a szeretet. 

Légy vezérem, mind halálig; 
Benned lelkem újra éled, 
Nálad lel itt vigaszt, erőt 
S mennyben örök üdvösséget. Amen! 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Hallgassuk meg immár azon szent igéket, amelyek-
kel Üdvözítőnk az ő szent vacsoráját szerzette, amint 
ezt szent Máté, Márk, Lukács evangélisták és szent Pál 
apostol megírták: 

„A mi Urunk Jézus Krisztus azon éjszakán, melyen 
elárultaték, kezébe vevé a kenyeret, megáldá, megszegé 
és az ő tanítványainak adá, ezt mondván: „Vegyétek és 
egyétek, ez az én testem, mely ti érettetek adatik; ezt 
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cselekedjétek az én emlékezetemre". Hasonlatosképen, mi-
után vacsorált volna, vevé a poharat és hálákat adván, 
adá nékiek, ezt mondván: „Igyatok ebből mindnyájan, e 
pohár amaz új-szövetség az én véremben, mely ti érettetek 
és sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára, ezt cseleked-
jétek, valamennyiszer iandjátok az én emlékezetemre!" 

Ezek után járuljatok Ker. Hivek az Urnák asztalá-
hoz, az általa szerzett szent vacsora elfogadására. 

Vegyétek és egyétek, ez az Ur Jézus Krisztusnak 
szent teste, mely ti érettetek halálra adatott. Ennek vé-
tele erősítsen meg titeket az élő hitben, istenfélelemben és 
szeretetben, hogy mint a Krisztusnak élő tagjai, elvehes-
sétek egykor az örök üdvösséget. Amen! 

A megáldott kenyérnek és bornak kiosztása e sza-
vak kíséretében: 

Vegyétek és igyatok ebből; ez a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak szent vére, mely bűneiteknek bocsánatára ti 
érettetek is kiontatott. Ennek vétele erősítsen meg tite-
ket az élő hitben, istenfélemben és szeretetben. Egyesít-
sen a Krisztussal lelketeknek üdvösségére. Amen! 

Ima. 

Szerető mennyei Atyánk, jó Isten! Áldott legyen szent 
neved, ki nem veted el arcád elől a megtérő bűnöst, 
hanem a hit által bizonyossá teszed örök irgalmadról. 
Hála néked, hogy elfogadtad a mi áldozatunkat is, me-
lyet szivünk törödelmében hoztunk színed elé és szent 
Fiad vacsorájában kegyelmed zálogát nyújtottad mi né-
künk. Kérünk, neveld ezáltal erőnket a jóra, hogy előtted 
megújított fogadásainkat megtarthassuk s megmaradjunk 
a hitben és a veled való békességben a Krisztus napjáig. 
Szentlelked támogasson jó igyekezetünkben, oltalmazzon 
a bűnbeeséstől, tegyen béketűrőkké a meglátogatás ide-
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jén, boldogokká a reménységben és ha bevégezzük itt 
pályánkat, segéljen át az örök üdvösség hónába, szent 
Fiad a mi Urunk Jézus érdeméért. Dicsőség legyen stb. 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Ur vi-
lágosítsa meg az δ arcát ti rajtatok és legyen ti néktek 
kegyelmes. Az Ur fordítsa szent arcát ti reátok és adjon 
néktek békességet. Amen! 

Az úrvacsora kiszolgáltatása fegyházban. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen tiveletek. 
Amen! 

„Élek én — azt mondja az Ur — és nem akarom a bűnös-
nek halálát, hanem hogy megtérjen és éljen." Ε szavak vigasz-
talva hangzanak azokhoz, kiket vétkeikért a törvény ítélete sujt és a 
lelkiismeret vádol. A vétek nyomán a bűnhődés jár és előbb, vagy 
utóbb eléri. Késő bánat, szégyen, fájdalom az a gyümölcs, melyet 
a bün fája terem. De a megtérő bűnös előtt Istennél nincs elzárva 
az irgalom ajtaja. Jézus megváltó szeretete a törödelmes szívnek 
bocsánatot hirdet. Ha a bűnbe esett ember magába szállva be-
ismeri, hogy nem a rosszindulatok követése, nem a gonoszság utján 
szerzett muló nyereség boldogít, hanem az istenfélelem, a hűség 
a felebaráti szeretet törvényéhez teszi áldottá az életet és ha mint 
megtérő bűnbánattal szomjúhozza a mennyei Atya kegyelmét: 
akkor visszatér keblébe a békesség. így hangzik Üdvözítőnk 
bátorító szava: „Bízzál, a te hited megtart tégedet". Megérti egy-
szersmind az apostoli intést i s : „A Krisztus meghalt mindenekért, 
hogy akik élnek, ezután ne éljenek önmaguknak, hanem annak, ki 
érettünk meghalt s feltámadott". 

Testvéreim az Urban! A megkísértés órája titeket is gyön-
géknek talált. Mikor a sátán hervadó örömvirágot, szennyes nyere-
séget ígért cserébe a tiszta lelkiismeretért, nem tudtátok legyőzni e 
nyilatkozattal: „Távozzál tőlem sátán, mert meg vagyon írva: Csak 
a te Uradat Istenedet imádjad és csak ő neki szolgálj". Érzitek a 
bűnnek súlyos következményeit, bánt a lelkiismeret vádolása, elűzi 
lelketek nyugalmát az a tudat, hogy a Mindenható törvényeit meg-
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tiportátok, szégyent hoztatok családotok nevére s megkeserítettétek 
azokat, kik titeket szerettek. De midőn felébredt a jobb érzés ben-
netek s buzgó fohászban bűnbánattal zörgettek az örök irgalom 
ajtaján : hozzátok is biztatva szól az ige : „az Ur nem akarja a bű-
nösnek halálát". Vigasztal a hit, hogy a Krisztus érettetek is meg-
hozta az engesztelő áldozatot, előttetek is — megtérő bűnösök 
előtt — megnyitotta az utat Isten országához. 

Az Ur Jézus szent vacsorájához óhajtotok járulni. Emlékez-
tetlek benneteket, hogy csak az méltó vendége az Ur asztalának, 
akit alázatosság kisér, a hit vezet s aki igaz törödelmet hoz ide 
lelki áldozatul. Meg vagyon irva: „Próbálja meg magát az ember 
és úgy egyék e kenyérből és úgy igyék e pohárból, mert aki 
méltatlanul eszik és iszik, az magának ítéletet eszik és iszik". 

Azért, hogy jól elkészülhessetek e szentséggel való élésre: 
magatokba térve buzgó lélekkel imádkozzatok eképen: 

Szent Isten, örök szeretet! Színed előtt leborulva kö-
nyörgök : hallgasd meg buzgó fohászomat, melylyel bűn-
től sebzett lelkem zörget irgalmad ajtaján. Lelkiismeretem 
vádol és ezen ítéletre emlékeztet: aki vet a testnek, a 
testről arat örök veszedelmet. Ismertem akaratodat és elle-
nedre cselekedtem mégis; atyai szeretettel hívtál magad-
hoz és én a kisértő sátán szavára hallgattam, mely a 
véteknek átkozott ösvényére vitt el. Megtiportam a fele-
baráti szeretet törvényét és most az igazság boszuért ki-
ált ellenem az égre. Visszaéltem béketüréseddel, nem be-
csültem meg a szabadságot, rosszra használtam a békessé-
gemre szolgáló napokat. Beismerem bűneimet és keseregve 
teszek vallomást, hogy az én hamisságaim elborították 
fejemet és mint súlyos teher, erőm felett reám nehezül-
tek. Elvesztegettem drága ajándékaidat: a szabadságot s 
a nyugalmat; és most bánattal verve térek hozzád és 
kiáltok: Atyám, vétkeztem az ég ellen és Te ellened! 
Nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, de törödelem-
mel esdekelek: fogadj kegyelmedbe; hadd találjon en-
gesztelést fájdalmában vergődő lelkem zsámolyodnál. Moss 
meg engemet álnokságomból és tisztíts meg szent Fiad 
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vérével a bűntől. Áraszd ki reám kegyelmedet s Szent-
lelked tegye bennem a megtérést teljessé; távolítson el 
tőlem minden rossz gondolatot, erősítse hitemet, adjon 
erőt és kedvet a jóra. Könyörülj rajtam megváltó Jézusom. 
Légy közbejáróm a mennyei Atyánál és nyújts vigaszta-
lást bűneim bocsánatáról szent vacsorád által. 

Én Atyám és én Istenem! Kiöntöttem előtted bűn-
bánó szivemnek panaszát. Jóságodban mutat élő hitem 
menedéket és biztat azon üzeneted, hogy a törödelmes 
lélek kedves áldozat előtted s a megtérő bűnös nálad 
kegyelemre talál. Legyen nekem az én hitem szerint és 
nyugodjék meg rajtam atyai kegyelmed, szent Fiad: a 
mi Urunk Jézus érdeméért. Amen! 

Ker. Atyámfiai! A mindentudó Isten hallja buzgó 
imátokat, de érzelmeitekről tegyetek nyíltan is vallomást 
s feleljetek következő kérdéseimre őszinte lélekkel. Kér-
dem tőletek: 

1. Vall játok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek? 
Valljátok-e? 

2. Bánjátok-e szivetek szerint minden bűneiteket? 
Bánjátok-e? 

3. Igyekeztek-e Isten segítségével ezután minden bű-
nös szokásokat elhagyni, szentül, jámborul élni és mind-
azoknak, kik titeket megbántottak, szivetek szerint meg-
bocsátani ? Igyekeztek-e ? 

4. Hiszitek-e, hogy az Isten, ha igazán megtértek, 
szent Fiának érdeméért minden bűneiteket megbocsátja? 
Hiszitek-e? 

Adjon ti néktek a jó Isten mindezekre Szentlelket 
és erőt, hogy halálig megtarthassátok a hitet és foga-
dástokat hiven teljesíthessétek. Én pedig, mint a mi Urunk 
Jézusnak hivatalos szolgája, őszinte vallomástok és fo-
gadástok után hirdetem ti néktek bűneiteknek bocsánatát 
az Atyának, Fiúnak Szentléleknek nevében. Amen. 
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Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 
A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán stb. 
(A megáldott kenyér és bor kiosztása, mint a tem-

plomban.) 

Ima az urvacsorával élés után. 

Mindenható Isten, irgalmas mennyei Atyánk. Előtted 
leborulva rebegek hálát Szentlelked támogatásáért, mely-
lyel a megtérés útjára segítettél és szent Fiad vacsorájá-
ban megnyitottad a vigasztalásnak forrását előttem. Kér-
lek, őrködjél felettem, atyai kegyelmed erősítsen, hogy 
most tett fogadásaimat hiven megtarthassam s gondolat-
ban, szóban cselekedetben mindenkor hű szolgának ta-
láltassam. Adj erőt a győzelemre a kisértő indulatok fe-
lett, hogy megmaradhassak ösvényeden, életem áldás le-
hessen hozzámtartozóimra, felebarátaimra és az igazság 
követésével, szent neved dicsőítésével végezhessem pálya-
futásomat. A Te békességed, mely minden értelem felett 
vagyon, legyen erőssége az én szivemnek. Hallgasd meg 
esdeklésemet szent Fiad a mi Urunk Jézus Krisztusért. 
Amen! — Dicsőség legyen stb. 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Ur 
világosítsa meg az ő szent arcát rajtatok és legyen ti 
néktek kegyelmes. Az Ur fordítsa az ő szent arcát ti 
reátok és adjon békességet néktek. Amen! 

Az úrvacsora kiszolgáltatása halálra itélt 
bűnösnek. 

A mi Urunk Jézus Krisztus megváltó szeretete le-
gyen a te lelkednek menedéke. Amen! 

Szomorú sorsra jutott testvérem az Urban! A btínös ember, 
midőn utoléri a büntetés: magábaszállva méltán teszi e vallomást: 
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„Igaz vagy Uram és igaz a Te ítéleted". (Zsolt. 119. r. 137 v.) 
A kijelentett ige megismerteti velünk a Mindenható akaratát, köte-
lességünket iránta és embertársaink iránk. A lelkiismeretben Isten 
szava szól a halandóhoz, a bűntől óvja s hűségre inti mindahhoz, 
ami szent és igaz. Boldogtalan az, ki ez intésre nem hallgat, mert 
a Mindenhatónak örök végzése, hogy a ragaszkodást az igazság-
hoz lelki békesség, biztató remény kiséri, szent parancsa megtipró-
jának: a bűnösnek nyomán pedig a büntető ítélet jár s koráb-
ban avagy későbben reá talál. A halandó, mikor a rosszindulat 
szavára hallgatva vétkezik: kihívja maga ellen a büntető törvényt, 
bűnhődnie kell s a halálos bűn elkövetőjének büntetése halál. 

A földi birói hatalom ugyan csak a testi életet veheti e l ; a 
lélek halhatatlan, ezt az ember nem a földtől vette, nem is annak 
adja vissza. A lélek a halál révéről új világba költözik, de ott 'a 
mindenek Urának: az igaz bírónak ítélőszéke várja, ki megfizet 
mindenkinek az ő cselekedetei szerint. Ha a földi vándor gonosz 
útra lépve visszautasítja a hitnek megtérésre hivó szavát s mint 
a rosszindulatnak rabja végzi életét: keserűen csalódva tapasztalja, 
hogy a bűn nem igaz örömöt, hanem átkot terem. A lelkiismeret 
mardosása gyötri, mint olthatlan tüz égeti a bűnös lelkét a késő 
bánat és ezt kell magával vinnie az örökkévalóságba. 

Érzed te is testvérem az Urban, hogy a „bűnnek zsoldja a 
halál". Sóhajtva gondolsz azon időre, amikor még szabadon jár-
hattál az emberek között, nyugodt lelkiismerettel, bátran tekinthettél 
mások szemébe. A békés munka mezején fáradozásod jutalmául 
megelégedés, hozzádtartozóid becsülése kisért. Szivedet sebzi az a 
tudat, hogy az a boldog idő eltűnt visszahozhatlanul. És még 
gyötrőbbé teszi fájdalmadat az emlékezés azon órára, melyben 
Istentől elfordulva a sátán szolgálatába szegődtél s ezáltal ragadva 
vétekkel szennyezted be lelkedet. A gonosz tettek elkövetésével 
elvesztetted e drága kincseket: a szabadságot, becsületet, lelki nyu-
galmat. A bün nyomán megindult ítélet reád talált, lesújtott. Vét-
keid boszuért kiáltottak az égre s most a kikerülhetlen büntés előtt 
megrendülten érzed, hogy aki mit vet, azt arat és „rettenetes dolog 
az élő Istennek kezébe esni". így kell sóhajtanod a bün tudatá-
ban : „Óh én nyomorult ember, ki szabadít meg engemet a halál-
nak testétől ?" Vétkeztem ellened „Uram; igaz vagy Te és igaz 
a Te ítéleted." 

De lélekben szenvedő testvérem, ha bünbánatod igaz: úgy 

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 15 
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még van számodra remény Isten bűnbocsátó kegyelméhez. A Min-
denható nem akarja a bűnösnek örök halálát, hanem hogy meg-
térjen és éljen. A Krisztus azért jött a világra, hogy megtartsa, ami 
elveszendő vala. Ő megtérésre hivja a bűnösöket s még a kereszt-
fán függő bűnbánó latornak is üdvözülést igér. Az Ő megváltó 
szeretete a megtérő bűnösöknek menedéke. Szállj magadba te i s ; 
erősítsen a hit, hogy a törödelmes sziv kedves áldozat Isten előtt. 
Krisztus szent vacsoráját óhajtod, hogy lélekben ő vele egyesülve 
fogadhasd a halált. Ha hivő szívvel kerested: megtalálod őt, 
kiben van a mi váltságunk, azaz bűneinknek bocsánata s ő így 
bátorít: „Bízzál, a te hited megtart tégedet". A mennyei Atya irgal-
mába ajánlva magad, önmegadással tűrd el a büntetést. A bánat-
ban, fájdalomban a sziv tisztul s közelebb érzi magát Istenhez, 
megérti a hit vigaztalását, hogy a megtérő bűnösnek lelkét a halál-
ban a megváltó Jézus fogadja. 

Hogy méltóképen élhess e szentséggel, jer törödelmes lélek-
kel eképen imádkozzál : 

Irgalomnak Atyja, szent Isten! Hova mennék a Te 
lelked elől és a Te orcád elől hova futnék! A Te karod 
meg nem rövidül, szemed előtt az éjszaka is világosság; 
bűnbánó lélekkel vallom, hogy rettenetes dolog az élő 
Istennek kezébe esni. Elhajlottam tőled; a bün szolgá-
la tába estem, amelynek zsoldja a halál. Nem hallgattam 
a hitnek intő szavára, mely az igazság követésére hivott. 
Megszegtem a törvényt; szégyennel fizettem az ápoló és 
nevelő gondért családomnak, vétkeimmel botránkozást kel-
tettem és embertársaimnak vádjai boszut kértek ellenem 
a birói szék előtt. A megérdemelt ítélet lesújtott, a bűnnek 
fája, melyet ültettem, megtermette számomra keserű gyü-
mölcsét: a halálos büntetést. Jaj most én nekem, mert 
vétkeztem, az én álnokságaim rajtam vágynák, azért kell 
elvesznem. Óh irgalom Atyja, ne hagyj el! Ε világ elitéi, 
a késő bánat gyötör, bűneimnek tudata a kárhozattal 
fenyeget, hol keressen kétségbeeséssel vívódó lelkem me-
nedéket? Te hozzád térek, előtted borulok le örök sze-
retet; ki váltságot szerzettél szent Fiad által e világnak, 
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hogy minden, aki hiszen, el ne vesszen, hanem örök éle-
tet vegyen. Vétkeztem ellened; de porba hullva kesergek 
bűneim felett: mindenható Isten légy irgalmas nékem, 
bűnösnek. Nyújts a hitben biztatást atyai kegyelmedről, 
bánattól és fájdalomtól szakgatott szivemnek. Letévedtem 
ösvényedről, a sátán követésében tékozoltam életemet, de 
most magamba szállva bánom és szánom tetteimet, me-
lyekkel ellened én Istenem és Atyám vétettem. Kérlek, 
mosd le rólam a gonoszság szennyét szent Fiad vérével; 
az ő engesztelő halála törje meg felettem a kárhozat ha-
talmát. Megváltó Jézusom! Te érettem is földre szállottál, 
érettem is áldozatot hoztál ártatlan szenvedésedben, óh emlé-
kezzél meg rólam a Te országodban, engedd, hogy a reám 
váró halálharcot megváltó érdemedben helyezett hittel végez-
hessem. Óvj meg a kétségbeeséstől, fogadd karjaidba a 
mégtérő bűnöst s midőn meg kell válnom e földtől, hol 
az én vétkeimnek emléke rettent: Te kisérj át az örökké-
valóságba, Te légy szószólóm az igaz biró előtt, a szám-
adás óráján. Legyen kedves áldozat előtted jó Isten lel-
kem törödelme. Szenteld meg szivemnek minden érzelmét; 
add, hogy kiengesztelje halálom a megsértett törvényt 
s én megbocsátó kegyelmednek Ígéretével távozhassam a 
mulandóságból. Buzgó szívvel könyörgök hozzád, szerezz 
bocsánatot vétkeiért megbűnhődő éltemnek mindazoknál, 
kiket megsértettem. Irgalmadba ajánlom hozzámtartozói-
mat, minden embertársaimat. Szentlelked térítse a bűnö-
söket, vezessen mindeneket az igazság ösvényén, hogy ide 
ne jussanak, a szégyen és lelkifordulás helyére. Szent 
kezeidbe ajánlom lelkemet. Légy kegyelmes, vigasztalj, 
nyugtass meg, szent Fiad: az Ur Jézus érdemiért. Amen! 

Testvérem az Urban! Buzgó imádat hallja a min-
denütt jelenlevő Isten s ő, a mennyei Atya irgalommal 
fogadja megtérő gyermekét. De mielőtt a szentvacsorát 
vennéd, felelj meg következő kérdéseimre: 

15* 



1. Vallod-e magadat Isten előtt bűnösnek? Vallod-e? 
2. Bánod-e, hogy a szent és jó Isten ellen gyakran 

vétettél? Bánod-e? 
3. Hiszed-e, hogy az Isten a Krisztus érdeméért 

minden bűneidet megbocsátja? Hiszed-e? 
4. Megbocsátasz-e te is mindenkinek, aki ellened 

vétett? Megbocsátasz-e? 
Kész vagy-e a halált Isten akaratján megnyugvással 

fogadni s így szólni: „Uram, legyen úgy, mint Te aka-
rod". Kész vagy-e? 

A jó Isten szentlelke erősítsen, hogy fogadásodat 
megtarthasd és az δ atyai kegyelmébe helyezett gyermeki 
bizalommal távozhass e mulandó életből az örökkévaló-
ságba. Én pedig, mint a mi Urunk Jézusnak hivatalos 
szolgája, őszinte vallomásod és fogadásod után hirdetem 
tenéked bűneidnek bocsánatát az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek nevében. Amen. 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 
A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán stb. 
(A megáldott kenyérnek és bornak kiosztása az első 

minta szerint.) 

Ima az úrvacsora kiszolgáltatása után. 

Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! A halálra elkészül-
tén háladással áldozom előtted atyai jóvoltodért, hogy a 
hitben erőt adtál a megtérésre és szent Fiad vacsorájá-
ban megbocsátó kegyelmed hirdetésével vigasztaltad meg 
bűnbánó lelkemet. Megváltó Jézus, ki a keresztfán is meg-
nyugtattad a hozzád esdeklő bűnöst : hallgasd meg az 
én fohászomat és szent véreddel, végetlen szereteteddel 
töröld el bűneimet, tartsd fenn reményemet, hogy ha a 
halál révéről az örökkévalóságba térek: Te lész menedé-
kem. Jó Istenem, Atyám, utolsó órámon is áldásodat ké-
rem családomra, jóltevőimre. Áldd meg azokat, kiket én 
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vétkeimmel megkeserítettem. A hit Tebenned legyen erős-
ségem, mikor bűneimnek büntetését szenvedem. A halál 
után fogadj irgalommal a Te országodban szent Fiad, 
a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

Az Istennek a mi Atyánknak kegyelme, a megváltó 
Jézus Krisztusnak szeretete és a Szentléleknek vigasztaló 
ereje legyen veled. Amen. 

Alapigék úrvacsoránál tartandó beszédekhez. 

I. Kir. 19. r. 7. v. „Eljőve pedig az Urnák angyala másodszor is 
és megítélte öt és monda: Kelj fel, egyél; mert erőd felett 
való utad vagyon." 

Zsolt. 116. r. 12—13. v. „Mivel fizessek az Urnák minden én 
hozzám való jótéteményiért ? A szabadulásért való hálaadás-
nak poharát veszem és az Urnák nevét hivom segítségül." 

Zsolt. 119. r. 81. v. „A Te szabadításodnak kívánsága miatt el-
fogyatkozott az én lelkem; a Te beszédedet várom." 

Jerem. 14. r. 20—21. v. „Ismerjük Uram a mi vétkeinket, a mi 
atyáinknak álnokságukat és hogy vétkeztünk ellened. Ne vess 
meg minket a Te nevedért, ne vesd meg a Te dicsőségednek 
székit: emlékezzél meg, ne tedd hiábavalóvá a Te mi velünk 
tett frigyedet." 

Máté 26. r. 26—28. v. „És mikor ennének, vevé Jézus a kenyeret 
és mikor hálákat adott volna, megszegé és adá az ő tanít-
ványinak s monda: vegyétek, egyétek ez az én testem. És 
mikor a pohárt vette volna és hálákat adott volna, adá 
nekiek, mondván: Igyatok ebből mindnyájan; mert ez az én 
vérem, mely új-szövetségnek vére, mely sokaknak bűnök bo-
csánatára kiontatik." 

Máté 11. r. 28. v. „Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradva 
és megterhelve vagytok és én megnyugosztlak titeket." 

Ján. 6. r. 54. v. „Aki eszi az én testemet és issza az én vére-
met, örök élete vagyon annak és én feltámasztom azt az 
utolsó napon." 

Ján. 6. r. 56. v. „Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, 
az én bennem lakozik és én is abban." 

Ján. 3. r. 16. v. „Mert úgy szereté Isten e világot, hogy az ő 
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egyszülött Fiát adná, hogy minden, valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örök életet vegyen." 

Ján. 5. r. 14. v. „Azután találá őtet Jézus a templomban és 
monda néki: ime meggyógyultál; többé ne vétkezzél, hogy 
gonoszbul ne legyen dolgod." 

Efez. 5. r. 2. v. „És járjatok szeretetetben, miképen a Krisztus is 
szeretett minket és adta önmagát mi érettünk ajándékul és 
áldozatul Istennek gyönyörűséges illatozására." 

I. Tim. 1. r. 15. v. „Igaz beszéd ez és mindenképen méltó, mely-
hez ragaszkodjunk, hogy a Krisztus Jézus azért jött e világra, 
hogy a bűnösöket megtartaná . . . " 

Zsolt. 51. r. 19. v. „Az Isten előtt kedves áldozatok: a törödel-
mes lélek; a törödelmes és keserves szivet óh Isten nem 
utálod meg." 

Zsolt. 32. r. 1—2. v. „Boldog az, akinek hamissága megbocsátta-
tott és akinek bűne elfedeztetett. Boldog ember, akinek az 
Ur nem tulajdonítja hamisságát és akinek lelkében nincsen 
csalárdság." 

Ezékiel 33. r. 11. v. „Mondjad nékik: Élek én, azt mondja az Ur 
Isten. Nem akarom a hitetlenek halálát, hanem hogy a hi-
tetlen kitérjen az δ utáról és éljen. Térjetek meg azért a ti 
gonosz utaitokról és miért halnátok meg óh Izraelnek háza ?" 

Példab. 18. r. 13. v. „Aki elfedezi az ő vétkeit, jól nem lészen 
dolga, aki pedig megvallja és elhagyja, irgalmasságot nyer." 

I. Ján. 1. r. 8—9. v. „Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn mi 
bennünk: magunkat megcsaljuk és igazság nincsen mi ben-
nünk. Ha megvalljuk a mi bűneinket, hiv és igaz az Isten, 
hogy megbocsássa nékünk a mi bűneinket és megtisztítson 
minket minden hamisságtól." 

Ézsaiás 53. r. 5—6. v. ; Luk. 5. r. 31—32. v . ; Márk 
1. r. 14—15. v . ; Cselek. 20. r. 21. ν . ; II. Kor. 5. r. 17— 
21. ν . ; I. Ján. 2. r. 1—2. v. ; Luk. 19. r. 10. v. 



Setegek lelki gondozása. 

Imádkozás súlyos betegségben szenvedővel. 

1. 

Az Isten békessége, mely minden értelem felett vagyon, 
legyen erősségül a szivednek és lelkednek. Amen! 

Gondviselő Isten, mennyei Atyám! A mélységből 
kiáltok hozzád: hallgasd meg esdeklő fohászomat, mely-
lyel irgalmad ajtaján zörgetek. A betegség levert, fáj-
dalom tördeli éjjel és nappal életerőmet. Uram könyörülj 
rajtam, nyújtsd felém védelmező karodat. Enyhítsd gyöt-
relmeimet, nyisd meg előttem a szabadulást útját. Meg-
váltó Jézus, ki értem is szenvedtél, jöjj légy gyámolítóm, 
erősíts, hogy szent példád követésével én is engedelmes 
maradhassak mind halálig és megtarthassam a hitet és 
jó lelkiismeretet. Én Uram, Istenem, Te lesújthatsz, de fel is 
emelhetsz, megsebesítesz, de meg is gyógyíthatsz, Te vagy 
szivemnek kősziklája és az én reménységem mindörökké. 
Engedd visszatérni erőmet, egészségemet, hogy felépülve 
tovább munkálkodhassam a magam és hozzámtartozóim 
boldogításán. Ha pedig úgy határoztad, hogy e betegség le-
gyen utam a halál révéhez: akkor is legyen meg a Te akara-
tod. Benned bízva nyugodtan fogadom a végórát. Kérlek, 
bocsásd meg bűneimet, szüntesd fájdalmaimat. Végy ma-
gadhoz boldog halállal a mennyei hazába, hol a hű lel-
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keket örök üdvösség várja szent F iad: a mi Urunk Jézus-
ért. Mi Atyánk stb. 

Áldás: Áldjon meg és őrizzen meg téged az Ur. Vi-
lágosítsa meg te rajtad az ő szent arcát és legyen te néked 
kegyelmes. Az Ur fordítsa te reád az ő szent arcát és 
adjon néked békességet. Amen. 

2. 

Jer szenvedő testvérem betegágyadon magadba szállva 
a mi Urunk Jézus nevében imádkozzál eképen: 

Mindeneknek Ura, könyörülő mennyei Atyám! A be-
tegség gyötrelmei között hozzád szomjúhozik lelkem. 
Reggel, este, délben imádkozom és könyörgök, mignem 
meghallgatsz engemet. Tied a hatalom, Te vagy hivő 
szivem menedéke. Törödelemmel fohászkodom irgalmad-
ért; bocsásd meg bűneimet, melyekkel gondolatban, szó-
ban, cselekedetben vétettem ellened. A szent keresztségben 
gyermekeddé fogadtál; jó Istenem, Atyám jöjj segítségemre 
nyomorúságomban. Szabadíts ki a fájdalom láncaiból, 
engedd visszatérni erőmet, hogy újra felvehessem a kö-
telesség mezején a munkának terhét és szolgálatodban 
betölthessem tisztem minden igazságát. Mindazáltal ne 
úgy legyen amint én akarom, hanem amint Te akarod. 
Ha úgy rendeléd, hogy betegágyamat a sir nyoszolyá-
jával kell felváltanom: akkor is megnyugszom szent vég-
zéseden s e hittel veszek bucsut a mulandóságtól: Krisz-
tus volt az én életem, nyereség lesz nékem a halál. Áldd 
meg hozzámtartozóimat, a hű résztvevőket, kiknek gondos 
szeretete megenyhíti szenvedésemet. Atyai kezedbe aján-
lom lelkemet. Elégeld meg a reám nehezült harcot, végy 
magadhoz a benned bizó hívek boldog halálával szent 
Fiadnak: az én Uram Jézusomnak megváltó érdeméért. 
Mi Atyánk stb. 
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Áldás: Az Ur áldjon meg és őrizzen meg téged. 
Az Ur világosítsa meg szent arcát te rajtad és legyen 
néked kegyelmes. Az Ur fordítsa az ő szent arcát te reád 
és adjon néked békességet. Amen. 

3. 
Üdvözítő Jézus, élő szent reményem; 
Te kisérj, mig itt a véghatárt elérem, 

Reád támaszkodom. 
Add, mint drága kincset őrizzem hitemet, 
Mely reményem védi, bátorítva vezet 

A Te nyomdokidon. 

Ha elborult napom, jön csapás csapásra, 
Keblemet fájdalom éles tőre bánt ja : 

Halld meg esdeklésem. 
Te orvosold sebem, gyámolítsd hívedet 
S ha meghalok, nyisd meg lelkemnek az eget, 

Hol vár üdvösségem. Amen. 

Kinek „legyen" szava alkot világokat; 
Kinek kegyelméből élet, áldás f akad : 

Hozzád szomjúhozom 
Nagy Isten. Feltárom előtted keblemet, 
Buzgó imádásban magasztalom neved: 

Fogadd hódolatom. 

Mikor fáj az élet, kél baj a baj után 
S epedve zörgetek irgalmad aj ta ján: 

Hallgasd meg fohászom. 
Támogass a harcon, erősítsd hitemet, 
Hogy hived maradjak; mig a sir eltemet 

Te légy erős várom. Amen! 

4. 
1. Örök irgalom nagy Isten, Halld meg esdő fohászom. 

Vergődöm a baj tengerén S védő szent kezed várom. Tekints reám 
szeretettel És ki lesujtál, emelj fel. 
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2. Elhagyott a remény, öröm, Kísérőm a fájdalom. Bús éj-
szakán nyoszolyámat Könyüimmel áztatom. Szomjúhozom szent 
segélyed : Könyörülj, nyújts menedéket. 

3. Legyen mégis, mint akarod: Te Urunk vagy s jó 
Atyánk. A csapás is üdvünkre van, Amely tőled száll reánk. Add 
éledjen bennem e hit, Mely tűrni, szenvedni tanít. 

4. Jézus, ki értem hordozál Sebző tövis koronát, Adj oly 
szivet, mely példádon, Szenved bár, Istent imád. Ha a balsors a 
földre vert, Erősítsd gyönge hívedet. 

5. Add, hogy hitem, mint szövétnek, Mutasson hozzád utat, 
S rebeghessem ha majd reám, A sir éje boruland: Jézusom én 
néked éltem, S lesz a halál nyereségem. Amen! 

1. Hozzád emelkedem lélekben Istenem: Irgalom Atyja. Ki 
hallod a panaszt, Melyre hű sziv fakad, Ha borult napja. Szent 
kezed az elepedt Vándornak meg új erőt ád, Oszlatja bánatát. 

2. Eddig Te hordozál Uram s paizsom valál, Vész ha reám 
tört. Ha volt derült napom, Nyilt virág utamon: Csak Te tőled 
jött. Ha tévedtem s keseregtem: Zsámolyodnál várt bocsánat. Légy 
örökké áldott. 

3. Óh maradj meg velem, Te örök kegyelem, Benned bízom 
é n ! Harc ha rám nehezül, Reményem elmerül A baj tengerén: 
Szivem hittel esdekel: Jézus csöndesítsd a vihart, Nyújts felém 
védő kart. 

4. Kisérjen engemet Hit, remény, szeretet, Holtig pályámon. 
Kétség ha bánt, fáraszt, Bün ha kisért, támad: Hűnek találjon. 
Jézusom légy gyámolom. Adj itt lelki békességet, Mennyben üd-
vösséget. Amen! 

5. 
1. A mélységből küldöm sóhajom, Irgalom atyja, nagy Isten. 

Nehéz kereszt nyom, a fájdalom S ki segítne senki nincsen. Mint 
magános fa a pusztában, Melyre sujt az égnek villáma, Elhagyott 
lettem. 

2. Méltán sujtolsz tudom vessződdel, Sokszor vétettem elle-
ned, De a tört szivet keservével, Óh Uram Te el nem veted. Légy 
irgalmas esdve imádlak, Mig megáldasz el sem bocsátlak. Hozzád 
von szivem. 
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3. Jézus szenvedők hű gyámola! Te nyújtsd a vigasz balzsa-
mát. Ha fáraszt a gond nehéz ut ja: Biztasson tövis koronád. Kelts 
lelkemben új erőt, reményt, Oszlasd búmnak zordon éjjelét. Téged 
vár szivem. 

4. Mig harcomat itt bevégezem, Vezéreljen Te szent neved, 
Mely bűntől óv s bár sötét egem, Csüggedni soha nem enged, 
S ha eljutok a sir partjára, Vidd lelkemet dicsőbb hónába, S légy 
üdvösségem. Amen. 

A szenvedő lelkét Istenhez emelő, vigasztaló szent igék. 

Az én paizsom az Isten, ki megszabadítja az igaz szivü embere-
ket. (Zsolt. 7. r. 11. v.) 

Én téged segítségül hívlak, hallgass meg engemet óh erős Isten; 
hajtsd füleidet én hozzám és hallgasd meg az én beszéde-
met. (Zsolt. 17. r. 6. v.) 

Az Ur az én pásztorom, azért semmiben meg nem fogyatkozom. 
Az én lelkemet megvidámítja és visel engemet az igazságnak 
ösvényén az ő nevéért. Még ha szinte a halál árnyékának 
völgyében járok is, nem félek agonosztól, mert Te velem vagy, 
a Te vessződ és botod vigasztalnak engemet. (Zsolt. 23. r.) 

Azért én most mit várok Uram ? Minden bizodalmam Te benned 
vagyon. Minden vétkeimtől szabadíts meg engemet . . . Vedd 
el én rólam a Te ostorodat, mert a Te kezednek fenyítése 
miatt én elfogytam. Hallgasd meg Uram az én könyörgése-
met és vedd füleidbe az én kiáltásomat, az én könyhullatá-
simra ne vesztegelj, mert én Te előtted jövevény vagyok és 
zsellér, miképen minden atyáim voltak. (Zsolt. 39. r. 8., 9., 
11., 13. v.) 

Miképen kívánkozik a szarvas a folyóvizekre, aképen kívánkozik 
az én lelkem tehozzád óh Isten. Szomjúhozik az én lelkem 
az élő Istenhez. Valyon mikor mehetek el, hogy bémutassam 
magamat Isten előtt? Az én könyhullatásom volt nékem éjjel 
és nappal kenyerem, midőn minden napon mondják nékem: 
hol vagyon a te Istened ? Mikor ezekről megemlékezem: fe-
lette igen megkeseredem lelkemben, mert én annak előtte 
megyek vala nagy sokasággal, vivén mind az Isten házáig 
nagy örömmel és dicsérettel az örvendező sokaságot. Miért 
hagytad én lelkem magadat és nyughatatlankodol én bennem ? 
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Bízzál az Istenben, mert én néki még hálákat adok az ő 
arcának szabadításáért. (Zsolt. 42. r.) 

Áldjad én lelkem az Urat és minden benső részeim az Ö szent 
nevét. Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi 
jótéteményeiről, ki megkegyelmez minden te bűneidnek, meg-
gyógyítja minden betegségidet. (Zsolt. 103. r.) 

Hová mennék a Te lelked elől és a Te arcád elől hová fu tnék? 
Ha a mennybe menek: ott vagy, ha a koporsóba vetem ágya-
mat : ott is jelen vagy. Ha olyan szárnyaim volnának, mint 
a hajnalnak és a tengernek utolsó határánál laknám i s : oda 
is a Te kezed vinne engemet. A sötétség sem fedez el enge-
met Te előtted, hanem az éjszaka is, mint a nap fénylik, a 
sötétség Te előtted olyan, mint a világosság. (Zsolt. 139. r. 
7 - 1 2 . v.) 

Az Urnák bölcsességét szerelmes fiam ne utáld meg se meg ne 
unjad az ő dorgálását. Mert akit szeret az Ur, megdorgálja, 
miképen az atya az ő fiát, akinek javát akarja. (Péld. V. r. 
11 — 12. v.) 

Akkor monda Jézus az ő tanítványainak: ha ki akar én utánam 
jönni, tagadja meg magát és vegye fel az ő keresztjét és kö-
vessen engemet. Mert valaki akarja az ő életét megtartani: 
elveszti azt és valaki elveszti az ő életét én érettem: meg-
találja azt. Mert mit használ valakinek, ha mind e világot meg-
nyeri is, ha az ő lelke megbüntettetik? Vagy micsoda vált-
ságot adhat bárki is az ő lelkéért? (Máté 16. r. 2 4 - 2 6 . v.) 

És egy kevéssel előmenvén — Jézus — arccal leesik könyörögvén 
és ezt mondván: Én Atyám! ha lehetséges múljék el tőlem 
e pohár ; mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem 
amint Te akarod. Akkor méne a tanítványokhoz és monda 
Péternek: így nem vigyázhattatok-e én velem egy óráig? 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek, mert 
jólehet a lélek kész, de a test erőtelen. (Máté 26. r. 39—41. v.) 

Mert úgy szerettte Isten e világot, hogy egyszülött fiát adá, hogy min-
den valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök életet 
vegyen. Mert nem azért bocsátá el Isten az ő fiát, hogy kár-
hoztassa e világot, hanem hogy megtartassák e világ ő általa. 
(Ján. 3. r. 16—17. v.) 

Igaz beszéd ez és mindenképen méltó, melyhez ragaszkodjunk: 
hogy a Krisztus Jézus azért jött e világra, hogy a bűnösö-
ket megtartaná. (I. Tim. 1. r. 15. v.) 



— 2 3 7 — 

Mert valaki Istentől született, meggyőzi e világot és az a diadalom, 
mely e világot meggyőzte: a mi hitünk. Kicsoda aki meg-
győzi e világot, ha nem aki hiszi, hogy Jézus Isten Fia le-
gyen? (Ján. 1. lev. 5. r. 4—5. v.) 

Közel vagyon az Ur a törödelmes szivekhez és a törödelmes lel-
keket megtartja. Sok nyomorúságai vannak ugyan az igaznak, 
de mindazokból megszabadítja őtet az Ur. Megszabadítja az 
ő szolgáinak lelküket és el nem vesznek, akik ő benne bíz-
nak. (Zsolt. 34. r. 19., 20., 23. v.) 

Semmit ne félj azokban, amelyeket szenvedendő vagy . . . Légy 
hű mind halálig és néked adom az életnek koronáját. (Jel. 
2. 10. v.) 

Mivelhogy megtartottad az én békességre intő beszédemet, azért 
én is megszabadítlak téged a kisértetnek idejéből, mely az 
egész világra következendő, hogy e földnek lakosai megkísér-
tessenek. íme eljövök hamar, tartsd meg ami nálad vagyon, 
hogy senki el ne vegye a Te koronádat. (Jel. 3. r. 10—11. v.) 

Fohász fiatal haldokló felett. 

A mindenható Istennek atyai kegyelme maradjon mi 
velünk. Amen. 

Életünknek, halálunknak Ura szent Isten! Te vagy 
a mi menedékünk. Hol a bajban a segítésre saját erőnk 
gyönge: hivő szivünk reád támaszkodik, nálad keres vi-
gasztalást. Hozzád emelkedik buzgó fohászunk most is 
egy szenvedő ifjú hálálos ágyánál. Adj erőt a megnyug-
vásra végzéseden, mely a szülők kedves gyermekét már 
az élet tavaszán elszólítja tőlük. Te határoztad így örök 
szeretet mennyei Atyánk és mi alázattal rebegjük: Te 
vagy az Ur, legyen úgy, amint néked tetszik. Te adtad 
őt, Te is veszed e l : áldott legyen a te szent néved. Üd-
vözítő Jézus, ki a halál hatalmát megtörted, éleszd hitün-
ket, hogy megváltó érdemed az itt megszakított élet-
pályának ama dicsőbb hazában: a mennyországban mutat 
folytatást. Elégeld meg Uram e fiatal vándor szenvedését. 
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Engedj neki csendes kimúlást s a halál révéről vedd 
magadhoz lelkét. Enyhítsd kedvesei fájdalmát a viszont-
látás reményével. A Te kezeidbe ajánljuk őt, atyai sze-
reteted őrködjék felette itt és az örökkévalóságban. Mi 
Atyánk stb. 

Kedves lélek, az Urnák hivó szavára távozzál békes-
séggel. Fogadjon a halál révén s vigyen át az üdvözültek 
hónába a mi Urunk Jézus megváltó szeretete. Amen! 

Ima öreg haldokló felett. 

Legyen az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Istennek 
nevében a mi imádkozásunk. Amen. 

Kegyelemnek Atyja, jó Isten! Hallgasd meg fohászun-
kat e betegágy előtt, melyen egy megfáradt vándor tár-
sunk vivja az utolsó harcot. Ő Tebenned bízott eleitől 
fogva; legyen neki az ő hite szerint. Gondviselésed gyá-
molítsa őt a földi élettől búcsúzás nehéz óráján, midőn 
ereje gyorsan enyészik, mint a hamvadó szövétnek fénye. 
Bocsásd meg gyarlóságait, szent Fiadnak: a Krisztusnak 
ártatlan szenvedése és halála legyen ő érette is engesz-
telő áldozat. Tekints könyörülő szemekkel az élet terhe 
alatt leroskadt szolgádnak gyötrelmeire s add meg neki a 
nehéz közdelem után a Te boldogító békességedet. En-
gedj elbágyadt testének csendes elpihenést s a mulandó-
ság határai közül elköltöző lelkét fogadd be a Te orszá-
godba. Haldokló testvérünknek, ki mig munkálkodott, hű 
sáfár volt a reábizottakban, derült és borult napjaiban 
téged imádott: legyen a halál a megdicsőülés kezdete. 
Találja meg hozzád térő lelke a hűség hervadtatlan koro-
náját : az örök üdvösséget, szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
által. Mi Atyánk stb. 

Távozzál békességgel az Urnák nevében szeretett 
testvérünk. A mi Urunk, Istenünk bocsássa el az ő angya-



— 2 3 9 — 

lait, hogy vigyék lelkedet az üdvözültek hónába. Az Ur 
áldja meg kimeneteledet és bemeneteledet mostantól fogva 
mindörökké. Amen! 

Az úrvacsora kiszolgáltatása a betegek számára. 

Hozzád térek jó Istenem, Atyám 
Szenvedésben megtört erőmmel, 
Irgalmadat szomjúhozza lelkem, 
Uram, kérlek, segélj, emelj fel. 
Vedd kedvesen lelki áldozatul 
Bűnbánatom s nyújts vigaszt, reményt; 
Hogy egedben új, dicsőbb élet vár, 
Ha e földön pályám véget ért. 
Óh Jézusom, Te vagy én életem; 
Üdvözülés lesz a halál nekem. Amen! 

Testvérem az Urban! Sorsunk a mindenható Isten kezében 
van. Nehéz napokat virraszt ugyan néha reánk, melyek elűzik tő-
lünk az örömöt, szivünket bánattal, szemeinket könyükkel töltik 
meg, de meg kell nyugodnunk végzésén mégis, mert ő maga az 
örök szeretet s javunkat akarja akkor is, mikor dorgál. A szenve-
dés az ő hívó szava, mely a földi hiúságtól elvon, s magunkba-
szállásra indít; gyarlóságunkra emlékeztetve Istent imádni, az üd-
vösséget ő nála keresni megtanít. Az Ur nem hagyja az övéit a 
bajok közt sem gyámolítás nélkül. Ki Istenben bizik, meg nem 
csalatkozik. Ő a hit által erőt ad a keresztviselésre, s a csüggedő 
lélek előtt szent Fiának vacsorájában megnyitja a vigasztalásnak 
kútfejét. 

Testvérem az Urban, te is e szent vacsorát óhajtod. Beteg-
ágyad visszatart, nem jöhetsz a hivek seregével lelkiáldozatra a 
templomba. A fájdalmak ostroma alatt erőd megtört s enyhülést 
számodra sem a kelő, sem a nyugvó nap nem hoz. De bízzál, 
az Ur nincs távol az őt keresőktől; Üdvözítőnk maga mondja, 
hogy ahol ketten vagy hárman együtt lesznek, ott ő velük lesz, s 
ugyanő így hívja a szenvedőket: „Jöjjetek én hozzám mind, kik 
megfáradva és megterhelve vagytok, én megnyugasztlak titeket". Itt 
van ő velünk i s : értsd meg hivó szavát, ő szent vacsorájában 
lelki javakat: bocsánatot és Istennel való békességet igér. Midőn 
vele egyesülsz, szenvedéseidből új erőt merítesz a türelemre s a 



Mindenható akaratján megnyugodva gondolsz a jövőre. Bármit 
hozzon is a z : téged a harcok után diadal, a gyötrelmek után 
megdicsőülés fogad, maga bátorít Jézus: „Bízzál, a te hited meg-
tart tégedet!" 

A szent vacsora azonban Ker. Atyámfia csak azoknak szol-
gál üdvösségükre, kik törödelemmel veszik s bűnös voltukat el-
ismerve, a Krisztus érdemébe helyezett hittel keresik a mennyei 
Atyának kegyelmét. Jer azért, szivedet Isten előtt feltárva, lelki alá-
zattal készülj e szentséghez s igaz buzgósággal imádkozzál eképpen: 

Ima. 

Életemnek Ura és Birája, szent Isten! A nyomorúság 
völgyéből a hit szárnyain szivem hozzád emelkedik s 
téged imád, kinek kezében van az élet és a halál, ki meg-
sebesít, de meg is gyógyíthat. A betegség láncai alatt 
erőm hanyatlik, epedő ajkamon reggel és este csak a 
gyötrelem sóhajtása fakad. A fájdalmak szorongatnak, én 
kegyelmed ajtaján zörgetek és nem bocsátlak el, mígnem 
megáldasz engemet. Meghajlok Uram végzésed előtt, de 
érzem, hogy segedelmed nélkül gyenge vagyok a reám 
nehezült harcra. Szent Fiad vacsorája után szomjúhozik 
lelkem; abban keresi a megigazulást és az igaz békessé-
get. Megváltómmal óhajtok egyesülni, hogy ő legyen 
velem akkor is, ha követed: a halál búcsúzásra int a 
mulandóságtól. Mig jól folytak dolgaim, könnyen meg-
hidegültem szent neved dicsőítésében, gondolatom, szóm 
és cselekedetem sokszor vétek volt ellened és ember-
társaim ellen. De megtérő szívvel esedezem, ne vess el 
arcád elől, légy irgalmas birám. Áldd meg ezen órát, 
melyben szent Fiad vacsorájához járulok, s vele egyesü-
lök, ki érettünk meghalt s feltámadott. Jövel Üdvözítő 
Jézus! megváltói érdemed törölje el bűneimet. Erősítsd 
hitemet, hogy ezzel diadalt vehessek minden földi bajon, 
magán a halálon s értem hozott áldozatodnak emléke-
zete élessze reményemet az örök üdvösségben. Ha Te 
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velem vagy, aggodalmam csendesül, lelkem nyugodt; for-
duljon bár utam a halál árnyának völgyébe: Te meg-
tarthatsz ott is, mert néked adatott minden hatalom a 
mennyben és a földön. Amen! 

Testvérem az Urban! Buzgó imádat hallja a minde-
nütt jelenlevő Isten, s ő, mint szerető Atya, irgalommal 
fogadja megtérő gyermekét. De mielőtt a szent vacsorát 
vennéd, felelj meg a következő kérdésekre: 

1. Vallod-e magadat Isten előtt bűnösnek? Vallod-e? 
(Felelet: Vallom.) 

2. Bánod-e, hogy a szent és jó Isten ellen gyakran 
vétettél? Bánod-e? (Felelet: Bánom.) 

3. Hiszed-e, hogy az Isten a Krisztus érdeméért min-
den bűneidet megbocsátja? Hiszed-e? (Felelet: Hiszem.) 

4. Megbocsátasz-e te is mindenkinek, ki ellened vé-
tett? Megbocsátasz-e? (Felelet: Megbocsátok.) 

5. És ha ez lenne utolsó gyónásod s e betegséggel 
végződnék földi pályád: kész vagy-e az Urnák akaratján 
akkor is megnyugodni, így szólván: Atyám legyen úgy, 
amint Te akarod? Kész vagy-e? (Felelet: Kész vagyok.) 

Adjon te néked a jó Isten mindezekre Szentlelket és 
erőt, hogy halálig megtarthasd a hitet s a jó lelkiisme-
retet. Én pedig, mint a mi Urunk Jézusnak hivatalos 
szolgája, őszinte vallomásod és fogadásod után, hirdetem 
te néked bűneidnek bocsánatát az Atyának, Fiúnak és a 
Szentléleknek nevében. Amen! 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 
A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán stb. 
(Kiosztás mint a templomban.) 

Ima az úrvacsora vétele után. 

Szenvedőknek hű gyámola, jó Isten. Imára kulcso-
lom kezemet s betegágyamon is, mint oltáron, bemutatom 
előtted lelkem áldozatát. Hála néked gondviselésedért, 

Oyurátz Ferenc: Kézi Agenda, 111. 16 
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melylyel születésem óta felettem őrködtél: e drága kincs-
ért : a vallásért, mely e bujdosás mezején mindig vi-
gasztaló útitársam s vezérem volt az ég felé. Téged áldlak 
a hű szivekért is, kiknek szeretete felderíté napjaimat s 
megkönnyítő életem terheit. Tövises uton is hordoztál; 
keseregtem nehéz kereszt alatt, midőn könyhullatás volt 
éjjel és nappal kenyerem. De én hivő szívvel áldom neve-
det még a fájdalmas emlékek mellett is. Jó Atyám vol-
tál, szerettél akkor is, mikor ostoroztál. 

Hála néked, hogy kegyelmedből ép elmével élhettem 
szent Fiad vacsorájával, amelyből, mint a fáradt vándor 
a forrásból, lelkem új erőt, reményt merített. Vettem a 
bűnbocsánat vigasztalását, egyesültem az én Uram Jézu-
sommal, kinek megváltó érdeme boldogságomnak örök 
alapja. Mostan bocsátod el Uram a te szolgádat békes-
ségben, mert látták lelki szemeim Üdvözítődet. Ha még 
tovább nyújtod itt életem ösvényét: kérlek, vedd le rólam 
szenvedéseim terhét; add vissza erőmet, hogy az élő hivek 
seregével együtt dicsőíthesselek téged. Ha pedig úgy vé-
gezted, hogy e betegséggel rójam le az élet utolsó adóját : 
legyen meg akkor is a Te akaratod. Elkészültén fogadom 
a végórát, nyugodtan búcsúzom a földtől, mert az örökké-
valóságban is mellettem leend szószólóm: a Krisztus, ki által 
megigazulást nyertem. Adj béketűrést a fájdalmak között, 
s ha elszólítasz, engédj boldog kimúlást és fogadj orszá-
godba, szent Fiad a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Ur 
könyörüljön te rajtad és legyen néked kegyelmes. Az Ur 
erősítsen téged és adja meg néked az ő békességét. Amen! 



K o n f i r m á c i ó . 

(Közének: 305. sz. „Felséged trónjáról." 
A dunántúli ev. egyházker. új énekeskönyve.) 

Jó Isten, szerető mennyei Atyánk! Tied a hatalom, 
tőled jön az áldás, téged illet a dicsőség az égen és a 
földön. Gondviselésednek élő hirdetője e hű lelki da jka: 
az egyház, mely által köztünk szent országodat terjesz-
ted és a gyarló embert a tökéletesbülés utján örök üd-
vösségre hivod. Hálát rebegünk néked ezen ünnepért, 
mely gyülekezetünkben most is munkálkodó Szentlelked-
ről teszen bizonyságot. Áldjuk nagy nevedet azon kegye-
lemért, hogy növendékeinket, kik most oltárod elé gyűl-
tek vallást tenni hitükről és megújítani a keresztségben 
veled kötött szövetséget: szent Fiad tudományának vilá-
gánál vezérléd és az igaz hitben gyarapítád. Alázattal 
kérünk, áldd meg ünnepünket, világosítsd e gyermekek 
értelmét, szenteld meg akaratukat s szivüknek minden 
érzelmét. Megváltó Jézus! Néked adjuk tulajdonul: tartsd 
meg őket a hitben, szeretetben s végül add meg nekik a 
hűség koronáját. Amen! 

(Ének: 357. sz. „Isten felséges adománya.") 
(Alapige olvasás s alkalmi beszéd.) 

Kedves Gyermekeim! Szent nap virradt reátok. Feljöttetek a 
templomba, hogy itt bemutassátok a gyülekezet előtt vallási isme-
reteteket és ezek alapján Istennek szenteljétek egész élteteket. Jézus, 
a mi egyetlen közbenjárónk vár itt. Ő, ki a felolvasott igék szerint* 

* Alapige Máté 21. r. 1 - 9 . v. 
16* 
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Jeruzsálembe vonul: itt van az új Sionban: az anyaszentegyház-
ban is s midőn a híveket magához gyűjti, náluk mindenek előtt 
élőhitet keres. 

A Jeruzsálembe vivő úton Üdvözítőnket a hű ragaszkodás 
jelei környezik. A kísérők virággal, pálmaágakkal üdvözlik mint 
királyt. Gyermekeim 1 Tinálatok a hit legyen az a pálmaág, amelyet 
a Krisztus elé visztek, s amely az ő igaz követőit mutatja bennetek. 

A hit azon lelki erő, mely az embert felemeli Megváltójához, 
ki által a mennyei Atyánál bánatában vigasztalást, hibáiért kegyel-
met kereshet. Ez azon őrangyal, ki itt a nyomorúság völgyében a 
halandó előtt az ég felé egyengeti az utat. Kinek hite nincsen : 
az nem emelkedhetik az erkölcsiségben; ki az Istentől elfordul: 
az a sátán szolgálatába szegődik. 

K. Gyermekeim I Nektek kebletekbe csepegteté a hitet a 
szülői gond, mikor megismerteté veletek a menyei Atyát s meg-
tanított hozzá imádkozni. Óh legyen mindig drága kincsetek a 
szülőtől tanult imádság; ez azon harmat, mely Ieghathatósban 
ápolja a vallásos érzelmet. Az iskola tovább fejleszté hitetek virágát 
és így emlékeztetett fő kötelességtekre: „Keressétek először az 
Istennek országát és annak igazságát, azután mindenek megadat-
nak néktek". Őrizzétek híven e szent örökséget: a hitet az Isten-
ben, akkor is, ha felnőtök s hivatástok a család s az iskola dajkáló 
karjaiból tovább visz benneteket. 

Értsétek meg a lélek intő szavát : „Tartsd meg ami nálad 
vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat!" Legyen holtig 
szemetek előtt és szivetekben az Isten. Imával szenteljetek meg 
minden reggelt, estét, imádkozzatok minden nap szüléitekért, jói-
tevőitekért, így lesztek háladatos, jó gyermekek, akiken meg-
nyugoszik az égnek áldása. És ha jön a szent nap, mely lelki 
áldozatokra a templomba hiv, ne vonjon el titeket az Urnák házá-
tól se öröm, se gond. Kövessétek Jézus szavát: „Jöjjetek én hoz-
zám!" és „Adjátok meg Istennek, ami Istené". Legyen a vallás 
ifjuságtok ékessége, szivetek paizsa a bűn ellen s ha kísértene e 
világ s az indulat: győzzétek le az írás szavával: „Távozzál tőlem 
sátán, mert meg vagyon írva, hogy csak a te Uradat Istenedet 
imádjad és csak ő neki szolgálj". 

Az élő hitnek bizonysága a szeretet: ezt is kívánja adóban 
a mi lelki fejedelmünk. 

A tanítványok mindeneket hátra hagytak, hogy Jézust követ-
hessék. A jeruzsálemi uton leteszik érte ruháikat, később az 
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üldözés napjain készek voltak a hozzá való szeretetből érette 
vérüket is áldozni. 

Gyermekeim! Mint a Megváltó hívei, tartsátok meg a nagy 
parancsolatot: „Szeressed a te Uradat Istenedet teljes s z i v e d b ő l . . . 
és felebarátodat mint önönmagadat". Szeressétek az Istent s 
bizonyítsátok e szeretetet megnyugvással akaratján akkor is, ha 
„nem szeretem" napokat hoz reátok. A szeretet őrizzen meg az 
igazság utján jó és rossz napokban, hogy bármikor jöjjön követe: 
a halál, tiszta lélekkel mehessetek birói székéhez. Szeressétek Jézust, 
ki a keresztfán áldozott vérével értetek. Evangélioma legyen lába-
toknak szövétneke, kövelésében találjátok a legfőbb örömöt. Ragasz-
kodjatok szent hűséggel az egyházhoz, melynek ő egyedüli feje. 
Legyetek ezért készek ha kell tűrni, szenvedni is, de sem jó-, sem 
balsorsban, ne mutassatok hálátlanságot iránta. 

Szeressétek a családot, mely titeket szült s nevelt, ne némuljon 
el soha lelketekben a parancs: „Tiszteld atyádat és anyádat!" A 
jó gyermek Isten áldása a házra, szeretete sok hiányt kipótol, sok 
bajt elfelejtet. A szülő, ha jó fia, leánya van, kik ragaszkodnak 
hozzá, együtt sírnak, imádkoznak vele: úgy érzi, hogy az Ur el-
küldte angyalait, kik kezükre vették őt és hiven oltatmazzák. De 
boldogok azok a gyermekek is, kik betöltik a szeretet törvényét. 
Ezek igaz ékességei a földnek, őket áldás kiséri itt s üdvösség 
várja túl a síron. Legyetek ily háladatos, jó gyermekek. Vigyázzatok, 
hogy ne a csalódás, hanem csak az öröm könyüit gyűjtsétek 
tetteitekkel a szülők szemébe, s elhozhassátok azoknak halálos 
ágyától az áldást. Szeressétek testvéreiteket; Jézus int erre i s : 
„Arról ismerik meg az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, 
ha egymást szeretitek". Tiszteljétek a rokonságot, mert aki atyafiát 
gyűlöli, az az Istent sem szereti. 

Mutassatok mindenek iránt résztvevő jó szivet; „örüljetek az 
örülőkkel és sirjatok a sírókkal". Tudjatok megbocsájtani az 
ellenetek vétőknek, s imádkozni is érettük. így tesztek a világ 
előtt jó bizonyságot Jézusról. 

A hivő s szerető lélekre megdicsőülés vár. A Sionba menő 
Jézus előtt ezen üdvözlet fakad a híveknek a jkán: „Hozsánna! 
Áldott aki jött az Urnák nevében!" Krisztus hü követőit megilleti 
a remény, ők birják a jövendő boldogság zálogát. 

Gyermekeim, kik ma Jézusnak hűséget fogadtok, vigyétek 
magatokkal a földi vándorlásra e hü útitársat: a reményt. Jöhet-
nek majd reátok is szomorú napok, melyek ajkatokon sóhajt, 
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szemetekben könyüt találnak. Fájó szivetekkel menjetek ti is az 
Üdvözítő elé, bizalommal esdekelve: „Hozsánna! Légy segítségül 
Jézus!" Ő megérti hívei bánatát s így bátorít : „Bizzál, a te hited 
megtart tégedet 1" Reményljétek a kötelesség hü betöltése után az 
áldást, a megpróbáltatás után a megdicsőítést, a föld után az eget. 

Hit, szeretet remény legyenek szivetek kertjében a hervadatlan 
virágok. Ezekről igaz híveinek ismer titeket a Krisztus, ezekért 
megáld benneteket a család, megáld az egyház, a társadalom s 
egykor örömmel fogad az ég örök üdvösségre. Amen! 

(Kikérdezés a hittanból.) 
(Ének a konfirmálandók részéről 303. sz. „Ma újra hűséget fogadok".) 

Jer ezek után K. Gy.! nyilatkoztassátok ki saját el-
határozástokból is, hogy hittel ragaszkodtok egyházunk 
tanaihoz, s azok szerint akartok élni s halni. Feleljetek 
azért együttesen hozzátok intézendő kérdéseimre. 

1. Hisztek-e egy Istenben, a mindenható Atyában, 
ki titeket teremtett, egyszülött Fiában a Jézus Krisztusban, 
ki titeket megváltott, a Szentlélekben, ki titeket az igaz-
ság ismeretére vezet és megszentel? Hisztek-e? 

(Felelet: Hiszünk.) 
2. Hisztek-e a jónak győzelmében a gonoszság felett? 

Hisztek-e a vallás szent Ígéretének, hogy az istenfélők 
jutalma örök üdvösség lesz? Hisztek-e? 

(Felelet: Hiszünk.) 
3. Igyekeztek-e mint jó keresztyének s a mi evang. 

egyházunknak hű tagjai a szent igének kedvelése, az 
imádság és az urvacsorával való buzgó élés által a 
kegyességben gyarapodni, hitetekről az igazság követésével 
és felebaráti szeretettel bizonyságot tenni? Igyekeztek-e? 

(Felelet: Igyekszünk.) 
4. Megmaradtok-e e hitben és jó igyekezetben mind-

halálig? Megmaradtok-e? 
(Felelet: „Megmaradunk a Szentlélek segítő ereje által. 

Megtartjuk a hitet és a jó lelkiismeretet mind a mi bol-
dog végünkig.") 
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Az Ur áldja meg és szentelje meg fogadástokat. 
Legyen ennek emléke kitörölhetlenül szivetekbe vésve s 
ezen égi szózattal erősítsen a megpróbáltatás idején: „Légy 
hű mindhalálig és néked adom az élet koronáját". 

Térdeljetek le most már az oltár zsámolyára s ve-
gyétek az áldást. (A jobb kéznek a növendékek fejére 
tevése közben:) ,-,Akit az Ur megáld, meg leszen áldva 
örökké". Az ő áldása legyen rajtatok és az ő lelke vezérel-
jen gondolatban, szóban és cselekedetben, hogy mint a 
mennyei Atyának gyermekei teremjétek a hitnek, szeretet-
nek, igazságnak gyümölcseit. Békesség lakozzék mindenkor 
szivetekben, házatokban s egykoron nyerjétek el az üd-
vözültek örök dicsőségét a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Ima a konfirmált gyermekekért. 

Mindeneknek Ura és Atyja, szent Isten ! Te tartod 
fenn az eget s vezérled a csillagokat kimért ösvényükön. 
A Te gondviselésed nyilatkozik a földön is mindabban, 
ami bennünket boldogít. Te őrködöl e drága örökség: 
szentegyházad felett is s igéid által éleszted a hitet, meg-
ismerteted rendeltetésünket. A Te országodnak épülését 
hirdeti ezen ünnep is, melyen növendékeink fogadást 
tesznek, hogy néked, óh teremtő, megtartó és megszen-
telő Isten, buzgó hiveid maradnak halálig. 

Nyugodjék áldásod a családokon, melyek gyermekeiket 
félelmedben nevelték s hű utmutatók valának a Te oltá-
rodhoz. Add meg nekik azon örömöt, melyet istenfélő 
háladatos gyermek szerez szülőinek. Áldásodat kérjük a 
tanítókra, kik buzgón fáradoztak, hogy e növendékek meg-
ismerjék és megszeressék szent Fiadnak tudományát. Áldd 
meg mennyei Atyánk e gyermekeket; vésd szivükbe 
mélyen e szent nap emlékét, hogy ha majd a világ s a 
gyarlóság rosszra késztené őket, győzelmet vehessenek 
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a hitnek fegyverével és botlás nélkül végezhessék futá-
sukat, mind a Krisztus napjáig. 

Fogadd híveid közé megváltó Jézusunk s kisérd 
őket szeretettel s erősítsd keblükben a hűséget, hogy téged 
követni, néked élni legyen igaz dicsőségük s mulandó 
haszonért el ne árulják a hitet s a jó lelkiismeretet. Ha 
nehéz napok jőnek reájuk: nyújts gyámolító kart feléjük 
s enyhítsd meg szenvedéseid emlékezetével ajkaikon a 
fájdalom poharát. 

Jövel Szentlélek; Te légy szivüknek világossága. 
Szenteld meg akaratukat, hogy gyarapodjanak az igazság-
ban s méltóknak találtassanak egykor az örök üdvösségre. 

Áldd meg koronás királyunkat, gondviselésed oltal-
mazza egyházunkat, hazánkat. 

Áldj meg mindnyájunkat mennyei Atyánk; tarts meg 
üdvözítő kegyelmedben szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
Krisztusért. Mi Atyánk stb. 

Az Ur áldjon meg és őrizzen meg titeket. Az Ur 
világosítsa meg rajtatok az ő orcáját s adja meg néktek 
az ő békességét, most és mindörökké. Amen! 

Alapigék konfirmációi beszédhez . 

Koloss. 2. r. 6—70. „Amiképen azért vettétek az Ur Krisztus Jézust: 
aképen járjatok δ benne. Meggyökerezvén és felépülvén ő 
benne és megerősülvén a hitben, amiképen tanítva lettetek, 
bővelkedvén abban hálaadással." 

Ján. 6. r. 68—69. v. „Felele azért néki Simon Péter: Uram, ki-
hez mennénk. Örök életnek beszéde vagyon tenálad. És mi 
megesmértük és elhittük, hogy Te vagy ama Krisztus, az 
élő Istennek fia." 

Rom. 1. r. 16. v. „Nem szégyenlem a Krisztus evangéliomát, mivel-
hogy Istennek hatalma az minden hívőnek üdvösségére." 

Tób. 4. r. 6. v. „Az Isten holtig szemed előtt és szivedben legyen. Őriz-
kedjél a bűnnek engedni és az Isten parancsa ellen cselekedni. 

I. Tim. 6, r. 12, v. „Harcold meg a hitnek szép harcát; nyerd 
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el az örök életet, amelyre hivattál és megtetted a szép vallás-
tételt sok bizonyság előtt." 

Jelen. 2. r. 10. v. „Semmit ne félj azokban, amelyeket szenvedendő 
vagy . . . Légy hű mindhalálig és néked adom az életnek 
koronáját." 

Jelen. 3. r. 10—11. v. „Mivelhogy megtartottad az én békességre intő 
beszédemet: azért én is megszabadítlak tégedet a kísértéseknek 
idején, melyek az egész világra következendők, hogy e földnek 
lakosai megkísértessenek. íme eljövök hamar; tartsd meg azt, 
ami nálad vagyon, hogy senki el ne vegye a te koronádat." 

I. Ján. 2. r. 12—14. v. „Ezt irom néktek fiacskáim, mert meg-
bocsáttattak néktek a ti bűneitek az ő nevéért. írtam néktek 
ifjak, mivelhogy erősek vagytok és az Istennek beszéde lako-
zik ti bennetek és ama gonoszt meggyőztétek. Ne szeressé-
tek e világot, se azokat, melyek e világon vágynák. Ha 
valaki e világot szereti; nincs abban az Atyának szerelme." 

Zsolt. 121. r. 8. v. „Az Ur megőrzi a te kimeneteledet és bé-
meneteledet mostantól fogva mindörökké." 

Ézsaiás 55. r. 6. v. „Keressétek az Urat, mig megtaláltathatik, 
hívjátok őt segítségül, mig közel vagyon." 

Zsid. 4. r. 14—16. v. „Mivelhogy azért nagy Főpapunk vagyon, 
ki az egeket általhatotta, tudniillik Jézus: az Istennek fia, 
megtartsuk e vallást. Mert nincs oly főpapunk, ki a mi erőt-
lenségünk érzetén meg ne indulhatna, hanem olyan, ki meg-
kísértetett mindenekben hasonlatosképen, a bűntől megválva. 
Járuljunk azért bizodalommal a kegyelemnek székihez, hogy 
irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk az alkalmatos 
időben való segítségre." 

I. Tim. 3. r. 14—15. v. „Ezeket irom néked, reménylvén, hogy 
hamar hozzád megyek . . . hogy megtudhassad ezekből, mi-
módon kelljen az Isten házában forgolódni, mely az élő Isten-
nek anyaszentegyháza, oszlopa és erőssége az igazságnak." 

Máté 26. r. 41. v. „Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe 
ne essetek, mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtlen." 

Tób. 4. r. 5. v. „Édes fiam, egész életedben megemlékezzél a mi 
Urunk Istenünkről. Ne vétkezzél, ne szegd meg parancsát. Igaz-
ságot cselekedjél teljes életedben és ne járj a gonoszság utjain." 

Péld. 23. r. 17. v. „Ne kövesse a te szived a bűnösöket, hanem 
az istenfélőket, inert ennek bizonyos jutalma vagyon s a te 
reményed meg nem csalatkozik." 



E s k e t é s . 

Ima. 

1. 

A Mindenható Isten hallgasson meg és áldjon meg 
minket a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen. 

Bölcs és jó Isten, szerető Atyánk! Leborulunk szined 
előtt és háladással magasztaljuk gondviselésedet, melyről 
földi életünk minden napja tanúskodik. Te hivtad az em-
bert családalkotásra, hogy ezáltal is erkölcsi nemesbü-
lését és boldogulását eszközöld. Tőled kérünk áldást e mi 
keresztyén testvéreinkre, kik házassági szövetségkötésre 
jöttek mostan templomodba. Szereteted kútfeje minden 
örömnek: ezzel vedd körül és bocsásd el őket innét a 
házaséletre. Őrizd meg lelkükben ezen sorsukat egybe-
kapcsoló órának emlékét, hogy ez is intse őket egymás 
iránt hűségre halálig. Tegye áldottá, boldog családi élet 
alapjává ezen egybekelést a mi Urunk Jézusnak lelke, az 
igaz szeretet. Amen! 

2. 

Kitől jön az áldás, jó Istenünk, 
Téged keres lelkünk imája, 
Ε szövetség, mit hü szivek kötnek 
Most előtted; legyen megáldva. 
Hozzon rájuk szép, derült napokat 
Gondviselő atyai kezed, 
Kisérjék a sírig angyalaid 
Őket a hit, remény, szeretet. Amen! 
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Testvérek az Urban ! Az ó-szövetség egyik könyvének a hű-
ség szép vonásaival kiemelkedő alakja: Ruth, e megható nyilat-
kozatot teszi az előtt, kihez őt a hála s részvét csatolja: (Ruth 
1. r. 16—17. v.) „Ne kérj engemet, hogy én elhagyjalak, vagy 
elmenjek tőled. Ahova menendesz, oda megyek, ahol lakandasz, 
ott lakom. A Te néped az én népem, a Te Istened az én Istenem. 
Ahol meghalandasz, ott halok meg . . . az egy halál választ el en-
gemet Te tőled." 

Ezek a szeretet szavai s a legméltóbban visszhangzanak azok-
nak keblében, kik — mint ti, jegyesek — egymással házassági szövet-
séget kötnek. Az ember boldogságot szomjúhoz; de egyszersmind 
érzi, hogy reája nézve a család az erkölcsiség első iskolája, a 
békesség temploma, a bizalom, hűség ápolója, a lelki-testi boldo-
gulásnak védvára. Éppen ezért a gondviselő Isten rendelését is 
teljesíti a családalkotásban. 

Azonban a boldogságnak zálogait a férj és a nő magukkal 
viszik saját lelki tulajdonaikban. Erényeik a házassági szövetségben 
egészítik ki egymást és szép összhangzatban áldottá teszik az életet. 

A férj mindenekelőtt a háznak oszlopa. Ő az erősebb fél ; 
munkabíró tehetségeivel ő van hivatva első sorban a család jövő-
jének biztosítására. Csüggedetlen szorgalommal ő védi ama paizsos 
férfiú: az inség ellen a hajlékot s hódítja oda a jólétet. Az ő el-
hulló verejtéke táplálja, mint harmat, a házban a megelégedésnek 
virágait. De a munkásság mellett ott kell lennie a becsületérzésnek, 
hűségnek, szeretetnek s ami mindezeknek alapja, az istenfélelem-
nek ; ezek kötelezik iránta tiszteletre s hű ragaszkodásra övéit. 

Testvérem az Urban, Vőlegény! A házassági szövetség egy 
kedves, ifjú hajadonnak sorsát fűzi hozzád. Ő elhagyja a szülők, 
testvérek körét, hogy téged kövessen; lemond eddigi örömeiről, 
hogy te néked szentelje életét. Szive ezen elhatározással dobog, 
midőn esküvésre nyújtja neked kezét: „Ahova menendesz, oda 
megyek, a te néped az én népem". Fogadd igaz szeretettel. Csa-
ládjának áldása kiséri, midőn a szülői hajléktól bucsut vesz : tettre 
kész erővel, hü gonddal alkoss neki házadban új édent. Viseld 
gondját : hogy melletted ne a bánat, hanem az öröm könyje fa-
kadjon szemében. Légy szerető férj, úgy küzdj családod üdvéért, 
hogy feleséged veled egy fedél alatt érezze mindig Iegboldogabb-
nak magát s valahányszor imára kulcsolja kezét, áldja a Minden-
hatót, ki neki drága kincset: jó élettársat adott. 

De a háznak nemcsak oszlopra van szüksége. Az erő, egész-
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ség s vagyon mellett még mindig rideg lehet benne az élet. Édes 
otthonná varázsolják: a szelídség, rendszeretet, a mindenre kiter-
jedő gondoskodás; mind oly erények, melyek kiválóan a nőt éke-
sítik s őt a vallásos érzéssel párosulva a család jó angyalává teszik. 

Kedves Menyasszony! Ε kincsekkel gazdagítsd te is a házat, 
melyet e mai nappal Isten rendelése gondjaidra biz. 

Egy ifjú keres benned boldogító élettársat. Egy ifjú, ki jelle-
mével, törekvésével kiérdemelte embertársainak becsületét; e 
fogadással nyújt kezet: „Csak az egy halál választ el engemet te 
tőled!" Szövetségét elfogadtad, tüzd ki célul férjed boldogságát. 
Annak munkásságával egyesítsd a takarékosságot és így segéld 
gyűjteni a családi jólét alapköveit. Szelidséged, rendszereteted te-
gye vonzóvá a házat s őrizze benne a békesség oltárát. Hü ra-
gaszkodásod orvosolja a sebeket, melyeket a férfi az élet mezejéről 
hoz el. Szereteted legyen férjedre nézve boldog jövendő záloga s 
hited, buzgó imád vezesse hajlékodban a sziveket közelebb az 
éghez. Ha így töltöd be hivatásodat: áldás lész családodra s ez 
boldogan áldja a Mindenhatót érted. 

„A te Istened az én Istenem!" Ε vallomás ajkaitokon azt is 
jelenti, hogy egyesültök akkor is, mikor hálaáldozatot kell vinni 
annak, kitől jön minden jó adomány, akkor is, mikor a bajtól 
ostromoltak segélyre hívják és várják az Urat. Óh kisérjen e ma-
gasztos érzés benneteket a sirig. A hitben ti az Istennel; az Isten 
veletek; ajánljátok ő neki házatokat buzgó fohászban minden nap. 
Gyönge szemünk a jövőbe nem lát; de hozzon bár derült vagy 
borult napokat, a hit megszenteli a szerető szivek örömét, bána-
tát, erősít az élet harcain s fenntartja a szebb jövő reményét. Üd-
vözítőnk így szól a hit által hozzátok is, midőn innét tovább in-
dultok: „Ne féljetek, én veletek vagyok!" Maradjatok ti is ő vele, 
keressétek az ő templomát, hallgassátok örömmel igéit. Az a sze-
retet, béketűrés, alázatosság, az áldozatkész hűség, mit az ő evan-
gélioma oltogat a szívbe : képezik a családi életben a boldogság 
alapját. 

Ha kötelességteket egymás iránt és Isten iránt híven betölti-
tek : ügy házassági szövetségtekben a megelégedés napja le nem 
hanyatlik, a hűség kötele el nem szakad, a békesség oltára le nem 
dől, a remény virága el nem hervad. Ezt engedje a minden áldá-
sok kútfeje: a gondviselő Isten. Amen! 
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Mielőtt a házassági esküt ietennétek, feleljetek meg 
érthető szóval a következő kérdésekre: 

Először kérdem a vőlegénytől: Testvérem az Urban 
Ν. Ν., szereted-e ezen melletted álló nőt, N. N.-t, kit Isten 
rendelése szerint örök házastársul választottál ? Szereted-e ? 

(Felelet: Szeretem.) 
2. Fogadsz-e neki igaz hűséget, véle való megmara-

dást, békés lakást és gondviselést, míg a halál téged Isten 
akaratjából tőle el nem választ? Fogadsz-e? 

(Felelet: Fogadok.) 
3. Kész vagy-e ezen fogadásodat esküvéssel is meg-

erősíteni? Kész vagy-e? 
(Felelet: Kész vagyok.) 

1. Hasonlókép kérdem a menyasszonytól: Testvérem 
az Urban Ν. Ν., szereted-e ezen melletted álló férfiút, 
N. N.-t, kit Isten rendelése szerint örök házastársul vá-
lasztottál? Szereted-e? 

(Felelet: Szeretem.) 
2. Fogadsz-e neki igaz hűséget, véle való megmara-

dást és békés lakást, mig a halál téged Isten akaratjá-
ból tőle el nem választ? Fogadsz-e? 

(Felelet: Fogadok.) 
2. Kész vagy-e ezen fogadásodat esküvéssel is meg-

erősíteni? Kész vagy-e? 
(Felelet: Kész vagyok.) 

Adjátok tehát egymásnak jobb kezeteket és először 
a vőlegény mondja utánam az esküt eképen: 

„Én — Ν. N. — esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiu és 
Szentlélek egy Isten, hogy ezen kezemen levő nőt, N. N.-t, kit 
feleségemnek választottam, szivemből szeretem. A házassági 
kötelességeket iránta hiven teljesítem. Holtomig, holtáig el 
nem hagyom sem egészségében, sem betegségében, sem 
örömében, sem bánatában. Isten engem úgy segéljen!" 



— 2 5 4 — 

Hasonlókép mondja utánam a menyasszony is az esküt: 
„Én Ν. N., esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiu 

és Szentlélek egy Isten, hogy ezen kezemen levő férfiút 
— N. N.-t —, kit férjemnek választottam, szivemből sze-
retem. A házassági kötelességeket iránta hiven teljesítem. 
Holtomig, holtáig el nem hagyom sem egészségében, 
sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Isten 
engem úgy segéljen!" 

(A lelkész, kezét az új házaspár egybefoglalt kezeire 
téve, így szól:) 

Mivel ti az Istentől rendelt házasságban akartok 
együtt élni s lakni, mivel ezen szándéktokat e szent he-
lyen kezetek fogásával és az anyaszentegyháznak bizony-
ságkép jelenlevő tagjai előtt esküvel is megerősítétek, 
azért én, mint az Ur Jézusnak hivatalos szolgája, meg-
áldom házassági szövetségteket az Atyának, Fiúnak és Szent-
léleknek nevében, Üdvözítőnk ezen szavaira emlékeztetve: 
amit Isten egyebeszerkesztett, ember azt el ne válassza. 

Áldja meg a Mindenható a családi életet, melynek 
egybekeléstek képezi alapját. Tegye ezt reátok nézve a 
tiszta örömöknek zavartalan kútfejévé. Virágoztassa köz-
tetek a szeretetet, békességet s maradjon veletek az ő 
atyai kegyelme most és mindörökké. Amen! 

Ima. 

Örökké imádandó Isten! Atyai bölcsességed intézi 
sorsunkat és jóságodból ered minden áldás, mely a tiszta 
öröm érzetével tölti meg a kebelt. Téged áldunk a házas-
sági szövetségért is, melyet Te rendeltél és szenteltél meg, 
hogy általa is országodat építenéd a földön. Tőled kérünk 
áldást e házasságra, melyet e keresztyén testvéreink kötöttek. 
Vedd körül őket gondviseléseddel. Áldd meg bémenetelü-
ket és kijövetelüket; derítsd családi életükre jó kedved 
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esztendeinek napjait. Add, hogy a kölcsönös szeretet her-
vadatlan virága legyen lelkűknek, s lakozzék velük egy 
fedél alatt a szelídség s a hűség, hogy így hajlékuk a 
békesség temploma maradjon. Ápold hitüket, az igaz bol-
dogságnak e szent zálogát. Ha keresztviseléssel látogatnád 
meg őket: legyen közel akkor is hozzájuk gyámolító karod, 
s a megpróbáltatás után derítsd fel reájuk szabadításod-
nak örvendetes napját. Kisérje őket Uram a Te lelked, 
hogy úgy az öröm virágai, mint a fájdalom tövisei között 
is biztosan haladhassanak ama szent cél, a Te országod 
felé, hol a hűséget megdicsőíted szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által. Mi Atyánk stb. 

Áldjon meg titeket a mi jó Istenünk, Atyánk a Jézus 
Krisztusban. Az ő kegyelme maradjon meg rajtatok mind 
végig. Ő adjon néktek itt a földön boldogulást, túl a 
siron örök üdvösséget. Amen. 

Özvegyek esketése. 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól, aki teremtette a 
mennyet és földet. AmenI 

Sz. H.! Szent könyvünk, a gondviselő Isten rendeletében mu-
tatja fel a házassági szövetség alapját, midőn így szól : „És monda 
az Ur : nem jó az embernek egyedül lennie, azért szerzek neki 
segítő társat, ki mindenkor előtte legyen". (I. Mózes 2. r. 18. v.) 
A férfinak és a nőnek házaséletben egyesülése alkotja meg a csa-
ládi életet, amely előtt oly nagy, magasztos cél áll. Az élet harc 
a sírig, a változó sorssal, a gondok mindennap újrakelő táborá-
val ; kifáraszt, sokszor elcsüggeszt. Kell lenni egy helynek, ahol az 
áldott békesség honol s amely pihenés után új erővel bocsát a 
kötelesség mezejére. A világ gyakran megkeserít, a hálátlanság, 
rosszakarat lever, a csalódás kétségbeeséssel fenyeget. A Mindenható 
bölcsessége a családi életben mutatta ki a küzdő embernek a me-
nedéket. Itt vár a mindeneket jóltevő szeretet. Ezzel szivében a 
nő eloszlatja az érte s családjáért küzdő férjnek keserűségét, elfelej-
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teli vele a tapasztalt méltatlanságot, újra kelti csüggedő bizalmát 
s további küzdelemre buzdítja nemes célokért. A békés családi 
életben nyilatkozik meg a kölcsönös szeretetnek boldogító hatalma. 
Mély értelem rejlik e szavakban: „Nem jó az embernek egyedül 
lennie". Legyen a férfi mégoly erős, gazdag; ha hiányzik mellöle 
az őt megértő, hozzá ragaszkodó segítőtárs; önmaga nem lesz 
képes házát a boldogság hajlékává tenni. Másrészről legyen meg 
a nőben is bár a legjobb akarat, magára hagyatva ő sem fejtheti 
ki azt a tehetséget, melyet egy család boldogítására nyert. Hol nincs 
hű segítőtárs, áldozatkész támogató, ott hideg az élet, súlyosab-
bak a gondok, ott nem biztat szebb jövendővel a remény. A házat 
vonzó, édes otthonná a szeretet, hűség, bizalom avatja. Ebben a 
házasfelek egyetértő szívvel fogadják a derült és borult napokat. 
Házukban megmarad a megelégedés, mert a megosztott bánat meg-
enyhül s az öröm megosztva még nagyobb, teljesebb lesz. 

Sz. H. 1 Ti mint özvegyek nyújtottatok egymásnak jobb kezet 
a házasságkötésre. Már részesültetek az áldásban, melyet a békés 
családi élet nyújt. Majd özvegyen maradva tapasztaltátok azon igazsá-
got, hogy „nem jó az embernek egyedül lennie". Szüksége van segítő-
társra, ki vele együtt érezzen, megossza véle az élet örömét és szomo-
rúságát. Ezen meggyőződés vezetett bennetek új házasság kötésére. 

Mielőtt a megkötött szövetségre letennétek az esküt: mind-
egyiteket emlékeztetem, hogy a házasság csak akkor lesz áldás, 
ha férj és nő magukkal viszik a családi hajlékba a hűséget, a boldog-
ság nélkülözhetetlen feltételét, a szívben gyökerező szeretetet, amely 
sok hiányt kipótol, de ahol hiányzik: ezt semmi ki nem pótolhatja. 

Végül ne felejtsétek, hogy „minden jó adomány onnét felül-
ről száll alá, a világosságnak Atyjától". Legyen kebleteknek drága 
kincse a hit, mely Istenhez emel, mindig az ő szentséges jelenlé-
tét érezteti s a házasoknak a ház iránt tartozó kötelességüket min-
dig szemük előtt tartja. Lakozzék a hit által a Krisztus a ti szive-
tekben s legyen hajléktok az imádság háza, amelyben minden lé-
lek Istent dicsőít. 

Maradjon meg veletek a hit, remény s a szeretet. Ismerjétek 
fel s tiszteljétek egymásban az Úrtól rendelt segítőtársat, úgy bol-
dogan rebegtek egykor hálát Istennek az áldásért, melyet a házas-
sági szövetségben adott. Amen. 

(A kérdések feltevése s az esketés úgy, mint a 
253—254. lapon.) 



- 257 -

Befejező ima. 

Mennyei Atyánk, örök szeretet! Ki a házassági szö-
vetséget az emberi nem boldogítására rendeléd, áldd meg 
kérünk e házaspárt, mely hűségfogadásával most egye-
sült az örömöt, bánatot megosztó családi életre. Kisérd 
őket gondviseléseddel. Neveld hitüket, mely mindig sze-
mük előtt tartja törvényedet s jó- és balsorsban ösvénye-
den vezérli őket. Add, hogy a hűség, kölcsönös jóakarat, 
egyetértés boldogítsa szövetségüket. A szeretet táplálja 
szivükben a szelídséget, türelmet s őrizze meg házukban 
az áldott békességet. Fogadja őket kedyelmedből boldog 
jövendő, áldásod legyen igazságos törekvéseiken. Hogyha 
szent végzésed nehéz napokat virrasztana reájuk: adj 
nekik erőt a hitben, hogy a megpróbáltatások idején is 
akaratodon megnyugvással dicsőíthessenek Tégedet. Hall-
gasd meg esdő fohászukat s idején küldött segedelmeddel 
oszlasd el aggodalmaik fellegét. Engedd, hogy istenfélelem 
és a szeretet által vezetve áldássá tehessék életüket ma-
gukra és embertársaikra nézve is és az igazaknak boldog 
reményével folytathassák és végezhessék egykor földi 
pályájukat. Hallgasd meg Atyánk buzgó fohászunkat szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus Krisztusért. Mi Atyánk stb. 

Áldjon meg titeket az Ur és őrizzen meg titeket. Az 
Ur világosítsa meg az ő szent arcát rajtatok és legyen ti 
nektek kegyelmes. Az Ur fordítsa ti reátok az ő szent 
arcát és adjon néktek békességet. Amen! 

Ima aranymenyegző alkalmával. 
Legyen a mindenható szent Isten előtt kedves áldozat 

a mi szivünknek buzgó fohásza. Amen! 

Kegyelemnek Atyja, jó Isten! Bárhova tekintsünk, 
mindenütt gondviselésed jelei tárulnak szemeink elé. A Te 
lehelleted az élet, akaratod méri ki utunkat itt a mulan-

Gyurálz Ferenc : Kézi Agenda, III. 17 
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dóságnak mezején; a Te követed a halál, ki, ha pálya-
futásunkat bevégezzük, átvezet ama tökéletesebb világba, 
hol a hitet szinről-szinre való látás váltandja fel. Minden 
nap, mely reánk virrad, a tiszta öröm, a teljesült remény, 
lelki-testi békességünk mind kegyelmednek adománya. 
Téged illet a hála a családi életért is, melyben az egy-
máshoz ragaszkodó szivek megosztják az édest és keserűt, 
mely a hit s az erkölcsiség ápolásával országodat építi a 
földön és a tiszta öröm virágaival gazdagítja az életet. 

Jóvoltodat magasztaljuk Uram e házasok örömünne-
pén is, kik ötven éves hitestársi szövetségért mutatják be 
most előtted a hála áldozatát. Dicsőítve legyen szent ne-
ved a kegyelemért, amelylyel őket utjokon eddig kiséréd. 
Te szentelted meg szövetkezésüket, Te gyámolítád erejü-
ket a kötelesség terheinek elhordozásában s élesztéd keb-
lükben a szeretet melegségét, mely derültté teszi életük 
alkonyát is. Hála néked mindazon áldásért, melyet házas-
ságukra árasztál, a családi örömökért, melyeket jó gyer-
mekek s unokákban ajándékoztál nekik. Atyai szereteted 
nyilatkozott még a fájdalomban is, melynek keresztjét 
ottan-ottan vállaikra tetted. Ők is látták sorsuk felett el-
borulni az eget, ők is ürítették az ürömpohárt s öntözték 
bánatkönyükkel tört remények romjait. De vigasztalást 
találtak a hitben, hogy a téged szeretőknek javukra szol-
gálnak mindenek. A megpróbáltatás emlékeztette őket a 
földiek mulandóságára s buzdította jókor gondoskodni az 
odafenn valókról. Ha csüggedtek: nálad az imában új 
erőt nyertek, ha tévedtek: megtérő szivüknek bocsánatot 
hirdetél szent Fiad vacsorája által. 

Ki eddig vezérléd s megáldottad őket: Uram maradj 
továbbra is velük, mert immár közéig az est és megha-
nyatlik a nap. A Te angyalaid járjanak tábort házuk kö-
rül ; őrizzék benne a békességet, megelégedést. Építsd őket 
a hitben s add, hogy mig itt az élet őszén örömvirágaik 
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hervadoznak: mint csillag emelkedjék lelkük előtt biztató 
sugarával az örök üvösség reménye. Dicsőüljön meg atyai 
irgalmad, életük hátralevő részének nyugalmában. Engedd, 
hogy a szeretettől környezve keblükben hálaérzettel, aka-
ratodon való megnyugvással érhessenek el ama közös 
célhoz, hol a pályavégzett vándoroknak kezéből kiveszed 
a botot és elhívod a fáradalom mezejéről ama Te örökké-
való halékodba, hogy ott megadd nekik hűségük dicsőbb 
jutalmát, szent Fiad a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Mi Atyánk stb. — Áldás. 

Alapigék esketési beszédhez. 

Luk. 9. r. 33. v. „És lőn, mikor azok eltávoztak volna ő tőle, 
monda Péter Jézusnak: Mester! jó nekünk itt lennünk; 
csináljunk azért itt három hajlékot, egyet néked, egyet Mó-
zesnek, egyet Illésnek." 

I. Móz. 2. r. 18. v. „Az Ur Isten pedig ezt is mondotta vala: 
Nem jó az embernek egyedül lennie, szerzek nékie segítőt, 
ki mindenkor ő előtte legyen." 

Jerem. 32. r. 38—39. v. „És nékem népeim lesznek és én nékik 
Istenük leszek. És adok nékik egy szivet és egy utat, hogy 
mindenkor engem féljenek, hogy jól legyen dolguk nékik és 
az ő fiaiknak ő utánuk." 

Ézsaiás 54. r. 10. v. „Mert a hegyek megindulnak és a halmok 
megrendülnek, az én irgalmasságom pedig tőled el nem tá-
vozik és az én békességemnek szövetsége meg nem tánto-
rodik, azt mondja a te könyörülő Urad." 

Józsué 24. r. 15. v. „ . . . Én pedig és az én házam, tiszteljük az 
Urat." 

Máté 28. r. 20. v. „ . . . És íme én ti veletek vagyok minden 
napon e világ végeztéig." 

Ján. 15. r. 12. v. „Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egy-
mást, mint én szerettelek titeket." 

Ján. 13. r. 35. v. „Erről ismerik meg mindenek, hogy az én tanít-
ványaim vagytok, ha egymást szeretitek." 

I. Korinth. 13. r. 13. v. „Azért most megmarad a hit, a reménység, 
a szeretet e három ; ezek között pedig legnagyobb a szeretet." 

17* 



Ezékiel 37. r. 26. ν. „És vetek velek békességnek frigyét, örökké 
való frigyem lészen δ velük és helyheztetem őket és helye-
zem az én szent templomomat δ közöttük örökké. És lészen az 
én lakhelyem ő közöttük és lészek nekik Istenük és ők népem." 

Jelen. 21. r. 2—3. v. „És . . . látám a szent várost, az új Jeruzsále-
met, mely az Istentől száll alá mennyből és elkészíttetett mint 
egy felékesíttetett menyasszony a vőlegénynek. És hallék nagy 
szózatot a mennyből, mely ezt mondja vala: íme az Istennek 
hajléka az emberekkel vagyon és ő velük lakozik és ők az 
ő népei lesznek és az Isten, az ő Istenük, ő velük leszen." 

Zsolt. 119. r. 94. v. „Tied vagyok én, tarts meg engemet, mert a 
te parancsolatidról tudakozom." 

Filipp. 1. r. 9—10. v. „És ezt is kérem, hogy a ti szerelmetek 
még jobban-jobban bővölködjék az esméretben és minden 
értelemben. Hogy megítélhessétek, amelyek különböznek az 
igaztól, hogy legyetek tiszták és botlás nélkül való futással 
siethessetek mind a Krisztusnak napjáig." 

Filipp. 2. r. 2. v. „Teljesítsétek bé az én örömömet, hogy egyenlő 
indulattal legyetek, egy szerelmetek legyen, egy értelemmel 
és egy akarattal legyetek." 

Filipp. 4. r. 4—5. v. „Örüljetek az Urban mindenkor, ismét mon-
dom : örüljetek. A ti elméteknek mértékletessége nyilván 
legyen minden embereknél. Az Ur közel vagyon." 

Koloss. 3. r. 12. v. „Öltözzétek fel annakokáért, mint Istennek vá-
lasztottai, szentek és szerelmetesek a könyörületességnek indu-
latit, a kegyelmességet, alázatosságot, szelídséget csendességet." 

I. Tim. 1. r. 5. v. „A parancsolatnak vége pedig a tiszta szívből, 
jó lelkiismeretből és az igaz hitből való szeretet." 

Pred. 4. r. 8—10. v. „Sokkal jobban vagyon dolga a kettőnek, hogy-
nem az egynek, mert azoknak jó jutalmuk vagyon az ő munkájuk-
ból. Mert ha elesnek is, az egyik felemeli az ő társát: jaj pedig az 
egyedül valónak, ha elesik, mert nincsen, aki felemelje őtet." 

Máté 19. r. 5—6. v. „ . . . Annakokáért elhagyja az ember atyját 
és anyját és ragaszkodik az ő feleségéhez és ketten lesznek 
egy testté . . . Amit azért Isten egybeszerkesztett, ember el ne 
válassza." 

II. Kir. 2. r. 2. v. „Akkor monda Illés Elizeusnak: maradj itt 
kérlek, mert az Ur Béthelbe küldött engemet. Monda pedig 
Elizeus: él az Ur és a te lelked, hogy el nem hagylak tége-
det, alámenének azért Béthelbe." 



Egyházkelő asszony kibocsátása. 

Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyánk-
tól és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen! 

Κ. Τ. ! Az ember a bajok között érzi leginkább a maga 
gyöngeségét; akkor tanulja meg igaz buzgósággal keresni az Istent. 
Lelke, mig az aggodalmak ostromolják, felemelkedik a hitnek szár-
nyain az egekre s megérti az Urnák intő szavát: „Hivj engemet 
segítségül a te nyomorúságod idején, én megszabadítlak tégedet!" 
Azonban, mint a természetben a napsugár s a harmat nyomán fel-
fakad a virág; kell, hogy a meghallgatott fohász, az idején jött 
segedelem is visszhangul felkeltse az emberi kebelben a hálát. Mél-
tán hangoztatod Testvérem az Urban te is a zsoltáriróval: „Nyis-
sátok meg nekem az igazságnak kapuit, hogy bémenvén, dicsérjem 
az Urat!" 

Szorongó szívvel vártad a szülésnek napját, melyen legközelebb-
ről fenyegeti az anyát a halál. De esdeklésedet meghallgatá az Ur ; 
gondviselése virrasztott feletted s megoltá fájdalmaid tüzét. Ép 
magzatot, benne édes örömöt adott a szülő anyának s megújult 
erőben visszaadta az anyát kedves családjának. Miért gyermek-
ágyadban ígyen sóhajtál: „Váljon mikor mehetek el, hogy bemu-
tassam magamat az Urnák?" ím eljött ez áldott nap, megnyílt 
előtted a szent háznak ajtaja, hogy bejöjj és dicsőítsd a minden-
ható Istent. Szentelje meg egyházkelésed óráját a szívből fakadó 
hála, a buzgó könyörgés, melylyel az ő atyai gondjaira bizod to-
vábbra is magad s hozzádtartozóid életét, házad békességét. Ön-
magadba szállva azért imádkozzál eképpen: 

Szerető mennyei Atyám, jó Isten! Hozzád kívánkozik 
az én lelkem, mert mult napjaim is azt hirdetik, hogy 
tied a hatalom, tőled jön segedelem, neked tartozik hálá-
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val az örvendező kebel. Te voltál oltalmam, ösvényem 
egyengetője mindeddig. Gondjaidba ajánlva ügyemet vár-
tam az órát, melyen a Te végzésedből gyermeket kelle e 
világra hoznom. Leborulva dicsőítlek, hogy a szülés fáj-
dalmai között mindenható kezed gyámolított s a veszede-
lem óráin atyai kegyelmed volt paizsom. Anyai örömmel 
rebegek hálaimát, hogy egészséges magzattal ajándéko-
zál meg s őt a keresztség szentsége által eljegyezted a 
Te mennyei országodnak. Gyermekágyamtól távol tartot-
tál minden bajt s megengedted, hogy megújult testi-lelki 
erővel jöhettem templomodba hálaáldozatra. Dicséret, di-
csőség néked, seregeknek Ura, örök szeretet, téged áld 
ajkaim fohásza, lelkem gondolatja. Reád vetem ezután is 
gondjaimat; Uram, maradj velem! Áldásoddal kisérj utai-
mon. Környezze házamat a Te békességed, tartson távol 
tőle minden gonoszt a Te félelmed, boldogítsa lakóit az 
igaz szeretet. Segélj, hogy kisdedemet a Te ismeretedben és 
tiszteletedben nevelhessem. Te magad éleszd keblében a 
szent érzelmeket s a hűséget akaratod teljesítésében, 
hogy a szülői ház ő benne mindenkor örömét találja, 
hogy anyaszentegyházadnak hű tagja s egykoron az 
üdvösségnek örököse lehessen, szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által. 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Áldjon meg immár téged a mindenható Isten és őr-
ködjék feletted! Áldjon meg férjeddel, gyermekeddel, 
egész házaddal együtt a testiekben és lelkiekben. Atyai 
kegyelme kisérjen, hogy áldott legyen bejöveteled és 
kimeneteled az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek ne-
vében. Amen! 



Midőn a kisded elhalt. 

A mindenható Isten adjon néked vigasztalást és ta-
nítson megnyugvásra szent akaratján. Amen! 

Megtudhatlanok az Urnák ítéletei; végükre mehetetlenek az ő 
utai. De bár sorsunk változásaiban nem ismerjük is fel azonnal a 
reánk mért megpróbáltatás célját, akaratján megnyugtat e h i t : 
„Mind jó, amit Isten tészen". Ő bölcs és szerető Atyánk: még a 
keserűségből is áldást fakaszt híveire s új élet alapjává teheti még 
a halált is. Azért a vesztett remények felett is — mint a súlyosan 
meglátogatott Jób — e fohásszal kell gyászolnunk : „Az Ur adta, az 
Ur vette el i s ; áldott legyen az Urnák neve". 

Testvérem az Urban ! Nálad is szomorúság váltotta fel hamar 
az örömöt, mert családi életed egéről egy alig feltűnt csillag a 
sirnak éjébe hanyatlott, gyermekedet már a pólyából koporsóba 
helyezte a halál. De mig a veszteség könyüket idéz szemeidbe, 
szentelje meg bánatodat a hit: „Az Ur adta, az Ur vette el is" és 
nála bizonnyal jó helyen vagyon. Itt kialudt a kisdednek életfák-
lyája, de újra meggyújtá az Ur egy dicsőbb világban. Korán bú-
csút vett a mulandóságtól; de túl ennek korlátjain az üdvösség 
várta őt. Itt nem lett osztályrésze évek hosszú sora ; de nem is vitt el 
innét fájdalomtól, csalódástól megtépett, hanem ártatlanságtól ölelt 
tiszta lelket. Itt a földön nem, de feltalálod majd a menyországban. 

Ε bizalommal mutasd be lelki áldozatod a Mindenhatónak. 
Áldjad szent nevét, ki a szülésben megsegített s megengedte, 
hogy megújult erőben ünnepelheted egyházkelésednek napját. 

Jer azért, Istenben megnyugovó háladatos lélekkel ekép fo-
hászkodjál : 

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! A hit vezérlett 
templomodba, hogy bizalommal feltárjam előtted keble-
met és dicsőítselek téged, ki szeretsz akkor is, mikor dor-
gálsz, javunkat akarod, bárha ottan-ottan gyászba öltöztetsz 
is. Bánat sebzette ugyan szivemet, mert életfámnak zsenge 
hajtását: magzatomat karjaimból koporsóba kellett helyez-
nem s mint az égbe visszaröppent sugár sötétséget, a 
korán elköltözött ártatlan lélek szomorúságot hagyott itten 
vissza. De szent Fiad biztat, hogy hozzád tért, tőlem el-
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halt kisdedem, hol új hazát talál. Te határoztad így jó 
Atyám, én megnyugszom végzéseden; Te adtad, Te is 
vetted el, áldott legyen a Te szent neved. Színed előtt 
leborulva rebegek hálát a gondviselésedért, amelylyel uta-
mon mindeddig hordozál, a kegyelmedből nyert békés 
családi életért, a jó szivekért, melyek megosztják velem 
az örömöt és a bajokat. Hála néked szent segedelmedért, 
melylyel gyermekszülésemben gyámolítál, az erőért, egész-
ségért, melyet tagjaimba újra visszaadtál. Alázattal kérlek: 
ne vond meg atyai irgalmadat ezután se tőlem. Bocsásd 
meg gyarlóságaimat, támogass kötelességem teljesítésé-
ben; s lelked vezéreljen a keresztyéni kegyesség ösvé-
nyén, hogy minden cselekedetem, egész életem is tanú-
sítsa gyermeki hálámat irántad óh mindenható Isten! 
Jóvoltodba ajánlom hozzámtartozóimat is: maradj velünk, 
viseld gondunkat itt e bujdosás mezején s ha egykor le-
áldozik éltünk napja : fogadj be amaz örök mennyei 
hazába, szent Fiad, a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Menj el immár békességgel. Az Urnák szemei őrköd-
jenek feletted minden utaidon. Legyen megáldva a Te 
bejöveteled és kimeneteled. A Mindenhatónak kegyelme 
kisérjen most és mindörökké. Amen! 

Egyházkelő kibocsátása, mikor a gyermek atyja 
már meghalt. 

A mindeneknek Ura és Atyja hallgasson meg és áld-
jon meg téged a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen! 

. Testvérem az Urban! Üdvözítőnk szava így hangzik hozzád 
i s : „Bízzál leányom, a te hited megtart tégedet". Gyászban talált 
egyházkelésednek napja. Kisdeded felett sóhajjá változtatja anyai 
örömödet a gondolat, hogy hü élettársad, mielőtt az újszülött 
gyermeket ő is ölelhette volna: a Mindenható végzéséből eltávo-
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zott a minden halandóknak utján s az ártatlan magzat mint apát-
lan árva született e világra. De enyhítse bánatodat a hit, hogy bár 
férjed az örökkévalóságba költözött el, de veled leszen a jó Isten 
atyai kegyelme. Ő támogat, eröt ád családanyai tisztednek betölté-
sére. Az Ur gondot visel. Ottan-ottan keserűséggel látogat meg, 
de egykor eltöröl a szemekről minden könyhullatást s örömre 
változtatja a siralmat. Ő volt mindeddig gyámolod, megsegített a 
szülés nehéz óráján, egy kedves életbimbót, ép, egészséges kis-
dedet adott karjaidba s ezt a szent keresztségben gyermekévé fo-
gadta, megújította erődet s megengedte, hogy ismét megkezdheted 
a gondjaidra bizott családi körben hivatásod teljesítését. Tekints 
Istenbe helyezett bizalommal a jövendő elé. Emlékezzél Jézus e 
szavaira: „Nem hagylak titeket árván, megtérek hozzátok". Ha az 
ő nevében lesztek együtt: lélekben ott lesz veletek, bátorít s meg-
könnyíti az özvegyi gondok kettős terhét. Istenfélelem lakozzék 
házadban s ez tartsa mindenkor szemed előtt anyai, nevelői kö-
telességedet. Hiven őrködjél gyermekednek testi-lelki épsége, fej-
lődése mellett. Ha növekszik, jókor elvezéreld Jézushoz az imádko-
zás utján s legyen gondod, hogy keblében gyökeret verjenek a 
lelki élet virágai: a hit remény, szeretet s ő gyarapodjék nemcsak 
testének állapotában, de bölcsességben, Isten és emberek előtt való 
kedvességben is. így gyermeked reád, házadra nézve Isten áldása lesz. 

Ezekután jer, lelki alázattal imádkozzál buzgón a mindenek 
Urához eképen: 

Gondviselő Isten, szerető mennyei Atyánk! Dicsőí-
tésedre jöttem szent házadba. Hódolattal mutatom be 
hálaáldozatomat gondviselésedért, melylyel életem utján 
mideddig támogattál. Áldott legyen szent neved, hogy 
gyermekszülésemben minden veszélytől megoltalmaztál. 
Megengedted, hogy ép, egészséges magzatot hozhattam 
világra s ajánlhattam fel néked a szent keresztségben veled 
kötött szövetségre. Szomorú napok emlékezete is kisért e 
szent helyre. Kikutathatatlan végzésed korán elszólította 
mellőlem a hű élettársat: egyházkelésem napján atyátlan 
árva kisded pihen karjaim között. Nem zúgolódom, Te 
határoztál így: legyen meg a Te akaratod. Tebenned 
bízom, ki a kétségbeeséstől megóvtál, légy ezután is me-
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nedékem, gyöngeségemben erősségem. Gyámolíts, hogy 
én és hozzámtartozóim mindenkor tiszta szívvel szolgál-
junk néked, hogy maradjon az én hajlékom az imádság 
háza, melyben minden lélek az Urat dicséri. Szentlelked 
támogasson, hogy gyermekemet a Te félelmedben nevel-
hessem fel országodnak hű polgárává, szent Fiadnak, a 
mi megváltónknak igaz követőjévé. Atyám jó Istenem, 
hallgasd meg esdeklésemet, tarts meg engemet, gyerme-
kemet, házamat a Te megáldó, üdvözítő kegyelmedben 
a mi Urunk Jézus Krisztusért. 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Menj el immár békességgel hivatásod folytatására. A 
Mindenható gondviselése kisérjen ösvényeden. Legyen ál-
dott a te bejöveteled és kimenteled az Atyának, Fiúnak 
és Szentléleknek nevében. Amen! 

Törvénytelen szülött anyjának egyházkelése. 

Az Istennek békessége, mely minden értelem felett 
vagyon, legyen erősségül a te szivednek. Amen! 

Ker. asszony atyámfia, testvérem az Urban! Az Istennel kö-
tött új-szövetség így szól a hívekhez: „Tartsd meg, ami nálad 
vagyon, hogy senki el ne vegye a Te koronádat". A halandónak 
láthatatlan, de mégis drága kincse, amelyről számadással tartozik: 
a tiszta lelkiismeret s ebben az Istennel való békesség. Ez szenteli 
meg az örömöt, könnyíti az élet terhét s a borult jelenben a hűség 
jutalmául szebb jövendő reményével biztat. 

Testvérem az Urban! Hozzád is hangzott az intő szózat: 
„Tartsd meg, ami nálad vagyon", őrizd az erkölcsi tisztaságot, a 
jó lelkiismeretet, mert ez az élet koronája. Nem hallgattál reá. 
Midőn kísértetbe hozott az indulat, gyönge voltál s elvesztettél 
egy ékes koszorút. Elfeledkeztél a törvény tiltó szaváról és az 
apostoli figyelmeztetésről, hogy a paráználkodók nem birják az 
Isten országának örökségét. Érzed botlásodnak súlyát; a lelkiisme-
ret vádol és sóhajtva tapasztalod, hogy hozzádtartozóidnak keserű-
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séget okoztál. Most bánatos arccal, fájdalomtól sebzett szívvel 
jöttél az Urnák házába. 

De bízzál leányom, a hit e vigasztalást hozza a bűnbánat 
nyomán: az Isten nem akarja a bűnösnek halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen. A lélek törödelme kedves áldozat; a törödel-
mes szivet az Isten nem utálja meg. Ő újra kegyelmébe fogad, 
mint megtérő gyermekét; meglásd, hogy többé ne vétkezzél. Az 
Urnák Szentlelke adjon erőt, hogy megtérésedről életeddel is tanú-
ságot tehess. Az Isten holtig szemed előtt és szivedben legyen. 
Kerüld a vétekre csábító alkalmat, a rossz társaságot. Legyen 
erkölcsi magaviseleted fedhetetlen, tartsd meg a hitet s az Istennel 
való békességet. 

A kisded, kinek szüléseddel életet adtál, nagy kötelességet 
hozott számodra s csak úgy reménylhetsz boldogulást itt s üdvö-
zülést az örökkévalóságban, ha azt hiven teljesíted. A mindenható 
Isten számot kér gyermekedről tőled. Viseld anyai szeretettel gond-
ját, ápold, neveld fáradhatlan hűséggel. Oltsd jókor szivébe az 
Urnák félelmét, ébreszd benne a hitet, tanítsd a jónak, az igazság-
nak követésére, hogy megmaradjon a szövetség mellett, melyet a 
szent keresztségben az Istennel kötött. így lehet reményed, hogy 
gyermeked, ha felnövekszik is, hálás szeretettel fog ragaszkodni 
hozzád. Az emberek az apátlan magzat jó nevelésében megtért jó 
szived bizonyságát látják, s a kiengesztelt mennyei Atya kegyel-
mével kisér életednek utján s meghallgatja buzgó fohászodat, mely-
lyel gondjaid között szent segedelmét kéred az Ur Jézus nevében. 
Amen! 

Az intő szavak meghallgatása után jövel testvérem az Urban 
magadat Isten előtt megalázva, áhítatos lélekkel eképen imádkozzál: 

Leborulok színed előtt életemnek Ura és Atyja, szent 
Isten. Vallást teszek botlásomról, beismererem, hogy vétet-
tem ellened. Gyarlóságom érzetében alázattal zörgetek 
irgalmad ajtaján és kérlek, fogadd el áldozatul lelkem 
törödelmét; légy irgalmas nékem bűnösnek az én Meg-
váltómért: az Ur Jézusért. Könyörülj rajtam mennyei 
Atyám s fogadd atyai kegyelmedbe megtérő szolgáló-
leányodat. 

Szentelje meg a Te jó lelked keblemben az érzel-
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met, akaratot. Add, hogy félelmed legyen gondolatomnak, 
szavaim és tetteimnek igazgatója, adjon erőt az uralko-
dásra indulataim felett. Emeld magadhoz a hit által lel-
kemet, hogy hiven megtarthassam törvényedet és jó lelki-
ismerettel, ingadozás nélkül haladhassak ösvényeden. 

Hálát rebegek jóvoltodért, melylyel gyermekszülé-
semben megsegítél. Áldott légy, hogy betegágyamban 
oltalmaddal környeztél, visszaadtad erőmet, s kisdedemet 
a szent keresztségben szövetségedbe fogadtad. Téged ma-
gasztaljon lelkem minden gondolatja, néked szolgálni, 
téged szivvel, élettel dicsőíteni legyen fő kötelességem. 

Gyámolíts irgalomnak Atyja, hogy magzatom mellett 
betölthessem anyai tisztemet. — Kegyelmed erősítsen, 
hogy zsenge életbimbaját hiven ápolhassam, keblébe jó-
kor beolthassam félelmedet s megtaníthassam jó példával 
is szent nevednek lélekben és igazságban imádására. Őr-
ködjél testi-lelki élete felett, s engedd, hogy láthassam 
őt, ha felnövekszik, gyarapodni az igazságban és az előt-
ted való kedvességben. Atyai gondviselésedbe ajánlom 
magamat gyermekemmel együtt, nyugodjék meg rajtunk 
a Te megáldó, megszentelő kegyelmed, szent Fiad az Ur 
Jézusért. Amen! 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. — Áldás. 

Alapigék e g y h á z k e l ő k i b o c s á t á s á h o z . 

I. Móz. 32. r. 10. v. „Kisebb vagyok minden Te jótéteményidnél 
és igazságodnál, melyet cselekedtél a Te szolgáddal." 

Zsolt. 66. r. 13 — 14. v. „Elmegyek azért a Te házadba áldoza-
tokkal, megadom néked az én fogadásimat, amelyeket az én 
ajkim Ígértek és melyről szólt az én szám az én nyomorú-
ságomban." 

Zsolt. 118. r. 14., 16., 17. v. „Én erősségem és én énekem az Ur, 
Ő szabadított meg engemet. Az Urnák jobb keze felmagasz-
taltatott ; az Urnák jobb keze hatalmasan cselekedett. Nem 
halok meg, hanem élek és hirdetem az Urnák dolgait." 

\ 
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Zsolt. 118. r. 21. ν. „Dicsérlek téged, mert meghallgattál és meg-
szabadítottál engemet." 

Zsolt. 118 r. 28—29. v. „Én erős Istenem vagy Te, azért dicsér-
lek tégedet! Én Istenem, felmagasztallak tégedet. Hirdes-
sétek az Urat, mert igen jó, mert mindörökké megmarad az 
ő irgalmassága." 

Zsolt. 116. r. 8—6. v. „Mivelhogy megszabadítottad az én lelke-
met a haláltól, szemeimet a könyhullátástól, lábaimat az 
eséstől: szüntelen járok az Urnák orcája előtt az élőknek 
földében." 

Jónás 2. r. 10. v. „Én pedig hálaadó szóval áldozom néked és 
amit fogadtam, megadom néked, az Uré a szabadítás." 

I. Korinth. 15. r. 57. v. „Az Istennek legyen hála, ki adott ne-
künk diadalmat a mi Urunk Jézus Krisztus által." 

I. Tim. 1. r. 12. v. „Én hálákat adok annak, ki engemet erőssé 
tett, azaz a Krisztus Jézusnak a mi Urunknak, hogy enge-
met hívnek itélt lenni, helyeztetvén e szolgálatba." 

Zsolt. 127. r. 3. v. „íme az Urnák örökségei a fiak és az asszony 
méhének gyömölcse jutalom." 

Ézsaiás 49. r. 15. v. „Vájjon elfeledkezhetik-e az anya az ő kis 
gyermekéről, úgy hogy ne könyörüljön az ő méhének fián ? 
Ha azok elfeledkeznének is, de én nem feledkezem el Te rólad." 



IV. RÉSZ. 

Jiétköznap reggeli imák. 

Az adventi és böjti időszakban az imádság előtt írásmagyarázat tartatik. 

ELSŐ HÉT. 

Hétfőn reggel. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Te benned imádjuk 
a világ alkotóját, ki mondotta és lett, parancsolta és elő-
állott. Akaratod uralkodik a mindenségben, néked enge-
delmeskedik a fényt, meleget árasztó nap, úgy, mint a 
hantok alatt fakadó mustármag. A Te kezedben van a mi 
sorsunk is, tőled száll alá minden jó adomány és töké-
letes ajándék. Azért kicsoda volna nékünk a mennyekben 
Te náladnál több? Nem gyönyörködünk egyébben, a mi 
szivünknek kősziklája és a mi reménységünk Te vagy 
Urunk, Istenünk örökké. 

Jóvoltodra emlékeztet és dicsőítésedre indít minden 
reánk virradó nap. Hálaadással áldozunk színed előtt e 
reggel is atyai gondviselésedért, melylyel minket és hozzánk-
tartozóinkat a mult éjszakán őriztél. Te adtál bátorságos 
nyugovást, néked köszönjük erőnk megújulását, a Te ke-
gyelmedből üdvözölhetjük békességben, új reménynyel 
egy munkás hétnek első napját. Mindezért imádásodra 
borulunk le hajlékodban. Magasztalja a mi lelkünk az 
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Urat, áldott legyen szent neved, óh mi megtartó Istenünk. 
A lelki áldozat óráján magunkba szállva feltárjuk 

előtted gyengeségünket, bevalljuk, hogy a gyarlóságból 
fakadó indulat sokszor kisért és megingat hüségünkben, 
amelylyel néked tartozunk. Alázattal esedezünk, ne itélj 
minket érdemünk szerint. Fogadd kedves áldozatul lelkünk 
törödelmét és szent Fiadnak megváltó érdeméért bocsásd 
meg irgalmadat szomjúhozó gyermekeid tévedését. 

Midőn megkezdjük ez új hét napjainak sorát, s fel-
vesszük e mai nap gondjainak terhét: bizalommal könyör-
günk mennyei Atyánk, terjeszd ki reánk áldó kezeidet. 
Kisérjen életutunkon a Te jó lelked, őrizze meg szivünk-
ben a veled való békességet, tartóztassa meg nyelvünket 
a gonosztól és a mi ajkainkat, hogy ne szóljanak álnok-
ságot. Neveld hitünket, hogy ennek világánál mind jobban 
megismerhessük mi légyen ama Te szent, jó és tökéletes 
akaratod. Emlékeztess magasb rendeltetésünkre, adj erőt 
arra, hogy mindenek előtt a Te országodat keressük és 
annak igazságát és nevednek szóval, cselekedettel és egész 
életünkkel megdicsőítésében találja lelkünk igaz örömét. 

Segélj, hogy mindenkor szemünk előtt és szivünkben 
tarthassuk a szeretet nagy parancsát és ennek hű köve-
tésével áldássá tehessük életünket hozzánktartozóinkra, 
embertársainkra nézve. A hit és a szeretet tanítsanak 
uralkodni indulatainkon, hogy szivünkből kizárhassuk az 
irigységet, gyűlölséget, ne engedjünk benne helyet a boszu-
nak, hanem béketűrés, szelídség, jóakarat mutassa ben-
nünk Jézus igaz hiveit, kik örülnek az örülőkkel és sírnak 
a sírókkal, megbocsátanak az ellenük vétőknek s imád-
kozni tudnak az ellenségekért is. 

Te benned bizunk Uram, Te reád hagyjuk utunkat, 
kisérj minket atyai szeretettel e mai napnak, ezen egész 
hétnek folyamán. Fedezz gondviselésed szárnyaival, s 
oltalmazz minden reánk jöhető veszedelem ellen. Őrködjél 
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felettünk, hogy súlyos veszteségek ne tördeljék szivünkben 
a reményt, s a megelégedést üldöző bánat, aggodalom ne 
foglalhasson helyet hajlékunkban. Tartsd fenn egészsé-
günket, erőnket, hogy háborítlan végezhessük tisztünket a 
munkatéren, amelyre elhívtál. Adj igazságos törekvésünk-
ben jó előmenetelt, engedd, hogy áldásodat láthassuk 
megnyilatkozni ott, hol a fáradalom terhe alatt arcunk 
verejtéke hull. Nálad a hatalom, tőled jön minden jó ado-
mány; kérünk, Te egyengesd ösvényünket, hogy szent 
kezedtől gyámolítva, derült lélekkel folytathassuk és vé-
gezhessük e napot, s ennek alkonyán gyermeki hálával 
magasztalhassunk téged, ki jól tész mindeneket. 

Mindeneknek Ura! ítéleteid kikutathatlanok, ha böl-
csességed úgy határozná, hogy siralomra forduljon örö-
münk s a keserűség pohara legyen osztályrészünk: akkor 
is meghajlunk végzésed előtt, Te vagy az Ur, cselekedjél 
úgy, amint néked tetszik. De bizalommal esedezünk, 
tekintsd gyengeségünket, ne sujtolj erőnk felett. Támogass 
a megpróbáltatásnak béketűréssel hordozásában, s mutasd 
meg a bajok között téged váró híveidnek a szabadulás 
útját. 

Nyugodjék meg rajtunk, kedveseinken és minden 
embertársainkon atyai kegyelmed. Legyen támasza az élet-
harcon a csüggedőknek, vigasztalója a bánkódóknak, 
gyógyítója a betegeknek és üdvözítője a halál révére szállók-
nak. Te légy nekünk Urunk, Istenünk minden, mindenek-
ben most és mindörökké. Amen! 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

Fogadd kedves áldozatul buzgó imánkat irgalomnak 
Atyja s bocsáss el szent házadból segedelmed reményével. 
Add, hogy a Te szentséges jelenléted érzete kisérjen 
tetteinkben és e napnak minden órája ingatlanul találja 
lelkünket a Te hozzád való hűségben. Hallgasd meg buzgó 
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fohászunkat, szent Fiad, a mi Urunk Jézus nevében. 
Dicsőség légyen az Atyának, Fiúnak és Szentlélek Isten-
nek . . . Amen! 

Áldás. 

Kedden reggel. 

Teremtő és gondviselő Isten, mennyei Atyánk ! Midőn 
az éjszaka elmultával új nap reggele üdvözöl: a harangok 
hivó szavára templomodba jöttünk, hogy rajtunk megújult 
jóvoltodért közös buzgóságban mutassuk be előtted szi-
vünk hálaáldozatát. Az egymás után következő napok 
bőséggel prédikálják nékünk az igét és az egymást kö-
vető éjszakák bölcsességre tanítanak. Megértjük beszédü-
ket és visszhangra kél lelkünkben az intés: áldjátok az 
Urat, mert jó és az ő irgalmassága örökké megmarad. 

Te voltál a mult éjszakán is paizsunk, őrködő sze-
mekkel virrasztottál felettünk s távol parancsoltál tőlünk 
minden veszélyt. Mi öntudatlanul nyugodtunk az álom 
karjaiban és a Te soha nem szunnyadó gondviselésed 
megújította testi-lelki erőnket. Hozzánktartozóinkkal együtt 
békességben köszöntjük az új napot és újra éledt re-
ménynyel tekintünk a jövendő elé. Mindezért hálafohász 
fakad ajkunkon, magasztalja a mi lelkünk az Urat és 
minden mi belső részeink az ő szent nevét. Dicsőség 
néked jó Isten, mennyei Atyánk, ki nem fáradsz el a jói-
tevésben, karod meg nem rövidül, szemeid az igazakon 
és füleid azoknak kérésén. Te vagy Uram a mi erőssé-
günk. Legyen a Te szolgálatodra, lélekben és igazságban 
imádásodra szentelve egész életünk. 

Nem tudjuk mit hoz magával számunkra a gyors 
szárnyakon elreppenő idő. Midőn a bizonytalan jövőre 
gondolunk: hova mennénk Urunk Istenünk akkor is Te 
tőled! Tied a hatalom, Te voltál mindeddig segítségünk, 
kezedben a mi jövendő sorsunk is. Kérünk, Te légy oltal-

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 18 
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munk e mai napon is, minden reánk jöhető veszély ellen, 
ami szivünk és házunk békességét feldúlhatná. Adj erőt, 
kedvet a munkára, hogy hű sáfároknak találjon bennünket 
e nap is a reánk bízottakban és mi a jól végzett köte-
lesség érzetével fogadhassuk az estét. Áldásod kisérjen zt-
nap terheinek hordozásában, támogass, hogy buzgó mun-
kásságunk is bizonysága lehessen engedelmességünknek 
szent parancsolatod iránt, amely az időnek bölcs haszná-
latára kötelez. Tartsd távol lankadatlan törekvésünk nyo-
mán házunktól ama paizsos férfiút, az Ínséget, őrizd benne a 
megelégedés kenyerét s az egyetértésnek, szeretetnek lelkét. 

Alázattal beismerjük, hogy mindazon jók közül, ame-
lyeket tőled kérünk, s amelyek boldogítanak: egyikre sem 
vagyunk méltók. Bevalljuk, hogy a gyarlóság egy úton 
jár velünk, sokszor megkísérti óhajtásunkat, akaratunkat 
és saját erőnk gyenge az igazságnak mindenkor ingatlan 
követésére. Engedd Uram, hogy törödelmünkkel bírói szé-
ked előtt irgalmat találjunk. Bocsásd meg szent Fiadnak 
érdeméért tévedéseinket és gyámolíts Szentlelkeddel, hogy 
az önző indulatok hatalmától mindjobban megszabadul-
junk, a jóban gyarapodjunk és néked, szerető mennyei 
Atyánk, igaz gyermekeid lehessünk. Éleszd hitünk szövét-
nekét, mely megmutatja a Te országodhoz vezető ösvényt 
és szemünk előtt tartja a mi Urunk Jézus példáját. Segélj, 

. hogy járhassunk az ő nyomdokán és ugyanazon indulat 
legyen bennünk, amely ő benne volt. Ne hagyd felejte-
nünk, hogy aki a szeretetben vagyon, az Istenben van és 
az Isten abban. Add Uram, hogy mi is Te benned, Te 
néked éljünk s a mindeneket jóltevő szeretet legyen vezé-
rünk. Lakozzál Te is mindenkor a mi szivünkben, légy 
erősségünk, ha gyengék vagyunk, paizsunk, ha reánk 
nehezül az életharc, biztatónk, ha az aggodalmak fellegei 
borítják el békességünk napját, menedékünk, ha majd a 
halál révére jut életünk törékeny hajója. 
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Oltalmadba ajánljuk azokat, akiknek életével, boldog-
ságával egybekapcsoltad a mi örömünket s reményünket. 
Újítsd meg jóvoltodat rajtuk e napon is és adjad, hogy 
az estét békében megérve, az örvendő sziv háláját rebeg-
hessük velük együtt atyai gondviselésedért. 

Áraszd ki jóltevő kegyelmedet minden embertár-
sainkra. Te légy támasza a gond terhe alatt lankadóknak. 
Oszlasd az özvegyeknek aggodalmát, éleszd a könyörülő 
részvétet az árvák iránt. Vigasztald meg a kesergőket, 
mutasd meg szent segedelmedet ott, hol a nyomorúság 
ostromolja a házat. Add vissza az erő, egészség drága 
kincsét azoknak, akiktől ezt elrabolta a gyötrő betegség. 
Találjanak nálad meghallgatást a megtérő bűnösök, akik 
törödelemmel zörgetnek irgalmad ajtaján. Fogadd bé örök 
hajlékodba azokat, akik bevégezték vándorlásukat a buj-
dosás mezején. Tarts meg mindnyájunkat atyai szerete-
tedben most és mindörökké. Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Hozzád emelkedett lelkünk a hit szárnyain, mennyei 
Atyánk. Erősítsd meg a Te kegyelmedbe helyezett biza-
lommal. Lelki áldozatunk bemutatása után bocsáss el haj-
lékodból azon hitben, hogy velünk maradsz és megáldod 
bejövetelünket és kimenetelünket. A Te békességed, mely 
minden értelem felett van, legyen erősség nékünk, szent 
Fiad: az Ur Jézus Krisztusban. Dicsőség legyen stb. Amen! , 

Szerdán reggel. 

Mindenek felett uralkodó szent és igaz Isten! Buzgó 
fohász emeli hozzád szivünket ez új nap reggelén. Hála-
adással emlékezünk atyai jóságodról, mely felettünk őr-
ködik. Elmúló esztendeink minden napja és órája köze-
lebb ragad a sirhoz, megemésztjük esztendeinket, mint a 
beszédet. Érezzük a gyarlóság terhét és sokszor kell iz-

18* 
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lelnünk a tévedések keserű gyümölcsét: a késő bánatot. 
Te pedig szent és igaz vagy, nem lakik Te nálad a go-
nosz. Gyöngeségünk érzetében alázattal borulunk le előtted 
s imádásodra fakad ajkunkon a fohász. 

Örök dicsőség néked, gondviselő Isten. A közeledés 
Te hozzád a mi első rendeltetésünk, a Te dicsőítésed 
nyitja meg az igaz lelki öröm forrását előttünk. Magasz-
talásodra zengünk szent éneket, áhítattal imádjuk nagy 
nevedet atyai kegyelmedért, melylyel ösvényünkön mind-
eddig kisértél és közelebb a mult éjszakán is tőlünk és 
a mieinktől minden veszedelmet távol tartottál. Fogadd a 
szivünkből fakadt hálát gondoskodásodért, melylyel az 
éji csendes álomban erőnket megújítottad és megengedted, 
hogy újra éledt reménynyel üdvözölhettük e reánk virradt 
reggelt. Kérünk, ápold szivünkben a hálát, erősítsd a 
ragaszkodást hozzád és add, hogy a mi szánknak beszédei, 
a mi szivünknek gondolatai legyenek a Te kedved szerint 
valók óh Uram, ki nekünk erősségünk és szabadítónk 
vagy. 

Tudjuk mennyei Atyánk, hogy magunkra hagyatva 
gyöngék vagyunk a reánk nehezülő életharcon. Hozzád 
emelkedik keblünkből az esdeklés: Te légy paizsunk e 
mai napon is. Őrizz meg minden oly csapástól, mely 
siralomra fordíthatná örömünket. Gondviselésed szárnyaival 
fedezd hajlékunkat, hogy benne háborítlan maradjon a 
megelégedés. 

Munkás életre hívtál bennünket, bölcs végzésedből 
a mindennapi kenyér arcunk verejtékének jutalma. Add 
azért Uram, hogy parancsodat szemünk előtt tartva, öröm-
mel fáradozzunk a kötelesség mezején. Munkálkodjunk, 
amig nappal vagyon, hogy igazságos törekvéseink gyü-
mölcsével emelhessük mi is családunk jólétét. Édesítsd 
meg a lelkiismeret nyugalmával a nap terhének hordozását 
és kisérd tisztünk betöltését áldásoddal. 
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Ε földnek minden öröme csak hervadó virág, a 
szerencse maga nem boldogít, a lélek sebeit nem orvo-
solja meg. Taníts azért, szent Isten, jókor gondoskodnunk 
az oda fenn valókról, indíts a hit által oly kincsek gyűj-
tésére, melyeket a moly, rozsda nem bánt, melyek a meg-
próbáltatások idején vigasztalnak és a halál révén is át-
kísérnek az örök hazába. Segélj, hogy sorsunk minden 
változása között is megtarthassuk a veled való békességet, 
hogy gyarapodjunk a hitben, szeretetben, félelmed legyen 
vezérünk és minden óra sértetlen találja keblünkben a jó 
lelkiismeretet. 

Támogass Szentlelkeddel, hogy hiven követhessük 
hitünk fejedelmének: a mi Urunk Jézusnak nyomdokát. 
Az ő hűségével szolgáljunk néked mi is, akaratod teljesí-
tésében. Az δ szeretetével törekedjünk felemelni az el-
esetteket, letörölni a kesergők könyüit, enyhíteni a nyo-
morultaknak ínségét. Az ő engedelmességével dicsőítsünk 
meg téged akkor is, ha ürömpohárt nyújtasz ajakunkra és 
a fájdalom keresztje alatt sóhaj fakad fel szivünkből. 

Ne engedd, hogy e napnak bármelyik órája is inga-
dozóknak találjon minket ösvényeden. Szent neved imá-
dása erősítse hűségünket hozzád, tanítson uralkodni a 
földiekhez tapadó indulatok felett. Gyarlóságunk érzete 
óvjon meg a felfuvalkodástól, Te mindeneknek atyja vagy, 
taníts e hit által, hogy minden embertársainkban test-
véreinket tekintsük. Szentséges jelenlétednek érzete tartson 
vissza bennünket az irigység, gyűlölség követésétől, buz-
dítson vigyázatra, hogy érzelmeink, szavaink és tetteink 
mindenkor tiszták legyenek előtted. 

Maradj Uram a mi oltalmunk, nyugodjék meg jó-
voltod házunkon, hogy hozzánktartozóinkkal együtt Te 
reád támaszkodva derült lélekkel folytathassuk és végez-
hessük e napot. Te vagy mindeneknek alkotója és fenn-
tartója; tőled kérünk áldást minden felebarátainkra. Te 
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oldozd meg a testi-lelki nyomorúság bilincseit, könnyítsd 
a földi vándorlás terheit, éleszd a keblekben a biztató 
reményt, egyengesd minden gyermekeid előtt az utat a 
Te országodhoz: az igaz boldogsághoz, szent Fiad: az 
Ur Jézusért. Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Feltártuk előtted szivünket s kérünk mennyei Atyánk, 
fogadd el buzgó áhítatunkat kedves áldozatul, kisérjen el 
templomodból hajlékunkba és hivatásunk munkáihoz a Te 
megáldó, megszentelő kegyelmed. Add, hogy e nap estéjén 
a Te benned örvendő lélek hálafohászát rebeghessük el 
jóltevő szereteted bizonyságáért, a mi Urunk Jézus Krisztus 
nevében. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Csütörtökön reggel. 

Végetlen hatalmú Isten, jó Atyánk! A nap, bármerre 
tekintsünk, mindenütt alkotásaidat, fáradhatlan kezed 
munkásságának bizonyságait tárja elénk és nagy neved 
imádására inti a hivő kebleket. Te benned mutatja hitünk 
a gondviselő mennyei Atyát, kinek szeretete éltet és bol-
dogít. Te vagy a mi erős Istenünk, téged keresünk jó 
reggel, hozzád szomjúhozik a mi lelkünk, hogy hatal-
madat és dicsőségedet láthassuk és áldjunk tégedet. 

A Te ajándékod az élet, lehelleted a bennünk gon-
dolkodó lélek, atyai szemeid őrködtek felettünk születé-
sünk óta. Néked köszönjük e drága örökséget: a hitet, 
mely szivünket hozzád emeli, felsőbb rendeltetésünkre 
emlékeztet és a mi Urunk Jézus érdemében üdvösségünk 
zálogát mutatja. Tőled jött minden tiszta öröm, meg-
valósult remény, melylyel ösvényünkön eddig találkoztunk; 
Te voltál erős várunk minden fenyegető veszedelmek ellen. 
Gondviselésed fedezte nyugalmunkat a mult éjjel is és 
hozott át e mai napra megújult erőben. Kihez mennénk 
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azért hálaáldozatunkkal, kinél keressünk gyámolítást to-
vábbra is, midőn megkezdünk egy új napot? Jöjjetek el, 
imádjuk, boruljunk le arccal, hajtsuk meg térdeinket a mi 
teremtő Istenünk előtt, mert ő a mi Istenünk és mi az ő 
mezejének népe és az ő kezének juhai vagyunk. Feljöttünk 
szent házadba, hogy itt a közös áhitat óráján szent énekkel 
és buzgó imával dicsőítsünk téged, ki nekünk erősségünk 
és bizodalmunk vagy. Áldott légy, hogy irgalmadat nem 
vontad meg tőlünk, hálaadó szívvel magasztalunk hajlé-
kunk békességében és életünk megtartásában tanúsított 
jóvoltodért. 

Uram, nemcsak a múltnak emlékei, de a jövő gon-
dolata is hozzád utalnak. Mindeneknek szemei Te reád 
néznek. Tied a hatalom, Te nyitottad meg a természet 
tárházát az élők előtt, tőled jön az áldás. Itt nem a gyor-
saké a futás, nem az erőseké a diadal. Az ember gon-
dolja meg az ő útját, de az Ur igazgatja annak járását. 
Alázattal esedezünk azért, kisérj minket ma is gondviselé-
seddel. Parancsold távol tőlünk a vészt, tartsd meg szi-
vünkben a nyugalmat, hajlékunkban a békességet s engedd, 
hogy a hit és a szeretet tegye reánk, a mieinkre nézve 
áldottá e napot. Nem kérünk dús gazdagságot, tudván, 
hogy a boldogság nincs a fényhez, a szerencsejavakhoz 
kötve, de segélj, hogy házunkat megőrizhessük a kisértő 
nyomorúság ostromától és hálaadással fogadhassuk a 
mindennapi kenyeret. Oltalmazd erőnket, egészségünket, 
áldd meg munkásságunkat, hogy láthassuk fáradozásunk 
nyomán ennek gyümölcsét. Egyedül atyai kegyelmedre és 
nem önérdemünkre támaszkodva könyörgünk, nyújtsd 
felénk védő és jóltevő karodat, hogy e nap is legyen 
tanuja rólunk gondoskodó szereteted megnyilatkozásának 
és benned bízó lelkünk örömének. 

Bölcs végzésedből e földi élet a megpróbáltatások 
színhelye, hol örömrózsák helyett gyakran a szenvedés 
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tövisei fogadják vándorutján a halandót. Ha az volna hatá-
rozatod, hogy e nap folyamán velünk ürömpohárt ízleltess, 
ha reményeink omladéka felett kellene könyeket hullat-
nunk: kérünk, szent lelked erősítsen, hogy az élet bajai-
ban is felismerhessük gondviselésed jeleit, s vigasztalást 

' találjunk a hitben, hogy akiket szeretsz, megdorgálod és 
megostorozod azt, akit fiaddá fogadsz. Támogass, hogy 
a meglátogatások között is megőrizhessük hűségünket; ne 
hagyj feljebb kisértetnünk annál, mint elviselhetjük és 
idején küldött szabadításoddal vond el szivünkről a bánat 
fellegét. 

Jövevények, vándorok vagyunk a mulandóság határain, 
ösvényünk előbb vagy utóbb megszakad a sirnál. Adj erőt 
jó Atyánk, hogy a mi végső célunkról: a Te örök orszá-
godról soha el ne feledkezzünk, hanem mindenkor úgy 
éljünk, úgy kövessük tetszésedet, hogy bármikor szólítasz 
el innét, befogadásra találjunk a Te mennyei hajlékodba. 
Ihlesd meg a hit által szivünk érzelmeit, hogy e mai napon 
is állhatatosak maradjunk szolgálatodban, gyarapodjunk 
az igazságban és sértetlen megtarthassuk mennyei polgár-
ságunkat. 

Beismerjük, hogy akaratod teljesítésében gyarlók va-
gyunk, sokszor tévedünk. Alázattal kérünk, tekints irga-
lommal lelkünk töredelmére. Legyen a Krisztusnak értünk 
hullott vére szószólónk, törölje el bűneinket. A mi hitünk 
fejedelmének példája tanítson győzelemre a kísértések 
között, neveljen oly életre, mely az igazság követésével 
dicsőít téged a sirig. 

Terjeszd tovább a földön, mennyei Atyánk, az igaz 
hitnek világát, hogy mindenek a Te imádásodban ismerjék 
fel első tisztüket és kegyelmedben keressék boldogulásuk 
alapját. Add, hogy uralkodjék mindenütt szent törvényed: 
az igaz szeretet. Korlátold a nyomorúság kisértő hatalmát, 
gyámolítsd azokat, kik embertársaik szenvedésének enyhí-
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tésén fáradoznak. Leljen nálad a tört sziv vigasztalást, a 
gondok terhe alatt megfáradott nyugalmat, a beteg gyó-
gyulást, a halál révén innen távozó örök üdvösséget. Légy 
mindnyájunknak gondviselőnk ez életben, üdvözítőnk az 
örökkévalóságban. Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Elrebegtük buzgó fohászunkat, melylyel áldásodat 
kérjük, irgalomnak Atyja, e napnak folyamán testi-lelki 
életünkre. Bocsáss el szined elől szent segedelmed bol-
dogító reményével. Tebenned bízunk, Te vagy a mi pai-
zsunk, engedd, hogy ma is örömmel tapasztalhassuk jói-
tevő kegyelmed bizonyságait, szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus által. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Pénteken reggel. 

Mennynek és földnek alkotója, szent Isten! Békesség-
ben virradtunk ez új reggelre és hitünk által vezetve tem-
plomodba jöttünk, hogy itt közös áhítatban mutassuk be 
hálaáldozatunkat ez éjjel is felettünk őrködött gondvise-
lésedért és neved dicsőítésével szenteljük meg e mai na-
pot is. Jó minekünk Uram itt lennünk. Itt hallgatjuk az 
örök élet igéinek hirdetését, itt zeng egyesülten a hivek 
serege magasztalásodra szent éneket. Kedvesek nekünk a 
Te hajlékaid, óh seregeknek Ura, boldogok, akik lakoz-
nak a Te házadban és szüntelen téged dicsérnek. 

Tied a hatalom; akaratod az uralkodó törvény az 
égen és földön, parancsodra követik egymást az évsza-
kok, váltja fel az éjszakát a nappal. A Te szemeid vi-
gyáznak reánk, érezzük szentséges jelenléted és atyai gon-
doskodásodat rólunk életünk minden napjain. Néked 
rebegünk hálát most is az éjjeli háborítlan pihenésért, 
melyet gondviselésed szárnyai fedeztek; az egészségért, 
melyet e nap is hajlékunkban talál. Dicsőség szent ne-

1 
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vednek, ki nem feledkezel meg a benned bízókról és 
közel vagy azokhoz, akik téged félnek. Te benned nyu-
goszik meg a mi lelkünk, mert tőled van a mi szaba-
dulásunk. Áldassék a mi Urunk, Istenünk, zengjen az ő 
dicséretének szava, ki megeleveníti a mi lelkünket és 
nem engedi, hogy a mi lábaink elessenek. 

Te voltál mindeddig paizsunk, reád támaszkodunk 
ma is, midőn az e nappal ránk váró kötelesség terhét 
felvesszük. Hogy jól végezhessük tisztünket, ne hagyj 
magunkra Uram. Bocsásd meg gyarlóságunkat, amely 
miatt gyakran tévedünk, engedd, hogy törödelmünk atyai 
irgalmaddal találkozzék, s ettől gyámolítva, hibáinktól 
mind jobban megszabaduljunk, s az előtted való kedves-
ségben gyarapodjunk. Add, hogy hálával emlékezzünk 
szent Fiadnak: a mi Urunk Jézusnak értünk hozott áldo-
zatáról, ki alászállott a földre, hogy minket felemeljen 
országodhoz. Segélj, hogy hittel ragaszkodjunk ő hozzá 
és az emlékezés az ő szenvedésére tartóztasson minket a 
bűntől, erősítsen a jóban. Az ő életében ismertesd meg 
velünk felsőbb rendeltetésünket. Szentlelked adjon erőt, 
hogy felöltözhessük az új Ádámot, ki lett nékünk Te tőled 
igazság, szentség és váltság, hogy az ő példáját követve, 
mi is dicsőítésedre szentelhessük életünket. 

Támogass mennyei Atyánk, hogy mindazokban, ami-
ket reánk bíztál, hű szolgáidnak találjon e nap is ben-
nünket. A mi Urunk Jézus lelke: a szeretet legyen ve-
zérünk, hogy buzgón munkálkodjunk hozzánktartozóink 
boldogításán, tehetségünk szerint készséggel enyhítsük 
balsorstól levert embertársaink nyomorúságát. Szelídség, 
jóakarat nyilatkozzék szavainkban, tetteinkben s ameny-
nyire rajtunk áll, békességben éljünk mindenekkel. 

Áldd meg világi munkásságunkat is. Engedd, hogy 
a mi fáradozásunk is őrizhesse hajlékunkban a megelé-
gedés örömét. Légy oltalmunk, hogy háborítás nélkül 
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teljesíthessük tisztünket; ne hagyj reánk jönni oly meg-
próbáltatást, amely megrendíthetné hitünket. Végy körül 
kegyelmeddel, ha megkísértetünk és segélj diadalra lel-
künk ellensége: a bün felett. Erősíts, ha szolgálatodban 
gyengék vagyunk, nyújts vigasztalást, ha a szomorúság 
órái következnének reánk, nyugtass meg a Te békessé-
geddel, ha csalódások keserítenének. 

A mulandóság porából emeld fel hozzád szivünket 
a hit által, s mutasd meg a végcélt: a Te országodat. 
Emlékeztess azon igazságra, hogy mindnyájunknak meg 
kell jelennünk a Krisztusnak Ítélőszéke előtt. Legyen a 
mai napunk és egész életünk készület a számadásra. 
Taníts hü őrködésre e drága kincs: a jó lelkiismeret 
mellett, hogy ezzel keblünkben nyugodtan haladhassunk 
vándorutunkon. A hitnek angyala bátorítson az örökélet 
reményével, ha végbucsut veszünk a mulandóságtól. 

Nyugodjék rfieg rajtunk Uram a Te áldott kegyel-
med, hogy közelebb e napnak derült lélekkel végezése 
után a mieinkkel együtt békességben fogadhassuk a reánk 
borulandó estét. Igazgasd atyai szeretettel minden ember-
társainknak sorsát, hogy terjedjen a megelégedés, éledjen 
a vigasztaló, boldogító hit és minden kebelből buzgó 
imádság emelkedjék az Atya, Fiu és Szentlélek Isten 
dicsőítésére. Mi Atyánk stb. Amen! 

Hozzád szomjúhozott, hozzád tért az áhítat óráján 
lelkünk, mert hisszük, hogy csak nálad találjuk fel a bol-
dogságot, csak a Te gyámolításoddal tölthetjük be tisz-
tünk minden igazságát. Legyen nekünk Uram a mi hitünk 
szerint. Áldásoddal kisérj e napon is, Szentlelked őrizzen 
meg minden gonosztól és tartson meg a veled való bé-
kességben, szent Fiad a mi Urunk Jézusért. 

Dicsőség legyen stb. Amen! 
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Szombaton reggel. 

Mindeneknek Ura és Ayja, szent Isten! Midőn az 
éj elmultával űj reggelre virradunk: Te vagy lelkünk első 
gondolatja. Az emlékezés jóvoltod megújulására e fohászt 
kelti ajkunkon: bocsásd ki a Te világosságodat és igaz-
ságodat, hogy azok vezéreljenek minket és bévigyenek 
szentséged helyére, a Te hajlékodba, hogy bémenjünk az 
Istennek oltárához, a mi vigasságunk és örömünk erős 
Istenéhez és dicsérjünk téged örömmel, óh Urunk Istenünk. 

Ε munkás hétnek minden eddig eltelt napjai és éj-
szakái reánk kiárasztott kegyelmedet hirdetik. Nyissátok 
meg azért nékünk az igazságnak kapuit, hogy azokon 
bémenvén, dicsérjük az Urat. Szent házadba jöttünk, itt 
zengünk éneket nagy neved magasztalására, s áldjuk 
gondviselésedet, mely mint a soha le nem nyugvó nap 
őrködik felettünk. Fogadd a szivünkből fakadó hálát, hogy 
mindeddig atyai karjaidon hordozál, az éjjel is megoltal-
maztál minden veszélytől és a háborítlan nyugalomban 
megújult testi, lelki erővel, békességben hoztál át e napra. 
Mindenütt rólunk való gondoskodásodnak bizonyságait 
találjuk. Akaratod tartja fenn a kiterjesztett erősséget, 
láthatlan hatalmad munkál a földön, a természetben és 
őrzi ennek tápláló erejét. 

Szereteted a képedre alkotott ember boldogságának 
is forrása. A Te ajándékaid a földnek javai, melyek éle-
tünk fenntartására szolgálnak. Kegyelmedet áldjuk az 
erőért, egészségért. Néked köszönjük a hozzánk tartozó 
hű sziveket, melyeknek áldozatkész jóakarata megkönnyíti 
hivatásunknak terheit. Szereteted nyilatkozik meg e drága 
örökségben: a vallásban, mely a föld porából hozzád 
emel és biztatva egyengeti utunkat a Te örökkévaló szent 
országod felé. Te nálad találjuk, tőled várjuk mindazt, 
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ami éltet, boldogít. Szent, szent, szent a seregeknek Ura 
Istene, teljes a menny és a föld az ő dicsőségével. 

A Te szentséged előtt Uram mi csak gyarlóságunkra 
mutathatunk. Szivünket e világ muló javai könnyen elfor-
dítják az égtől. Gyakran késő bánattal kell bevallanunk, 
hogy türelmetlenségünk megsérti a szeretet törvényét és 
a világi gondok meglankasztanak szent országod keresé-
sében. Lelki alázattal esedezünk, bocsásd meg gyengesé-
günket, nyugtass meg irgalmaddal, amelyhez az utat szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus nyitotta meg engesztelő áldoza-
tával előttünk. 

Erre támaszkodva könyörgünk, fogadj gondviselő 
karjaidba és támogass e mai nap terhének hordozásában 
i s . Lelked élessze keblünkben a hitnek világító erejét, 
hogy mindjobban megismerhessük és teljesíthessük aka-
ratodat, hogy mindenekelőtt azt keressük, ami igaz és jó 
és kerüljük azt, amit törvényed tilt. Segélj győzelemre, 
ha e világ és saját gyarlóságunk kisért, hogy megtarthas-
suk a tiszta lelkiismeretet, amely a Te békességed szent 
örömével boldogít. Fegyverezz le minden veszélyt, mely 
ellenségkép törhetne reánk és a mieinkre. Vedd körül 
gondviseléseddel családi hajlékunkat. Legyen ott Jézusnak 
áldott lelke, tartsa fenn bennünk azon érzelmet, amelylyel 
reményt és gondot hiven megosztva, egymás boldogítá-
sában keresse mindegyikünk igaz örömét. Áldásodat kér-
jük hozzánktartozóinkra, engedd, hogy velük mint kedves 
uti társasággal nyugodtan haladhassunk a földi vándor-
úton s áldozatrakész hűséggel a hála fohászát keltsük 
egymás ajkán a kegyelmedből nyert boldog családi életért. 

Kérünk, áldd meg buzgó fohászunkat családunk bol-
dogulásáért. Engedd, hogy munkánk gyümölcse megóvjon 
a kisértő Ínségtől és biztosítsa házunk megelégedését. 

Emlékeztess a hit által a földiek mellett mennyei cé-
lunkra is. Buzdíts, hogy jókor gondoskodjunk az örökké-
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való jókról. Szent igéd legyen oktatónk, hogy mindhalálig 
megmaradjunk a hozzádvivő ösvényen és az igazság szol-
gálatában gyíijthessünk romolhatlan kincseket lelkünknek 
üdvösségére. 

Ha e mai nap végzésedből bajt, szomorúságot hozna 
reánk: adj erőt, hogy akaratodon megnyugvással fogad-
hassuk. Tartsd fenn azon reményünket, hogy közel vagy 
a téged félőkhöz, meghallod a sóhajt, melylyel a kesere-
dett szív segedelmed után eped. 

Mindeneknek szemei Te reád néznek. Éreztesd ké-
rünk jóvoltod megújulását minden embertársainkkal. Ter-
jeszd tovább a lelki világosságot, ápold a szivekben a 
hitet, szeretetet, reményt, őrizd minden házban a békes-
séget. Légy az özvegyeknek őrzője, az árváknak Atyja, 
az éhezőknek táplálója, a szenvedőknek vigasztalója, az 
örökkévalóságba térőknek üdvözítője, atyai kegyelmedből. 
Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Áldásodat kértük a hét e végső napjának reggelén. 
Szálljon fel hozzád buzgó imánk, mint kedves áldozat. 
Gondviselésed környezzen és kisérjen bennünket ezen 
egész napon, hogy a megőrzött jó lelkiismerettel s ben-
ned helyezett reménnyel nyugodtan fogadhassuk az esté-
nek a munka mellől nyugalomra hivó intését. Hallgasd 
meg mennyei Atyánk, hő fohászunkat, szent Fiad, a mi 
Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. Amen! 
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MÁSODIK HÉT. 

H é t f ő n r e g g e l . 

Örök dicsőségben lakozó Isten, jó Atyánk! A virra-
dattal, amely új életre ébreszti az alvókat, mi békés haj-
lékunkból mindenek előtt szent házadba jöttünk, hogy 
bemutassuk néked szivünk hódolatát és buzgó imádsággal 
szenteljük meg ezen napot is. Hozzád emeljük szemein-
ket a magasba, honnét nekünk segítség jön alá. Gond-
viselésed a sors változásai között a mi erősségünk. Gyá-
molító kezed vezetett mindeddig ösvényünkön, Te adtál 
erőt hivatásunk terhének hordozására, lelked bátorított a 
csüggedés óráin, mutatott szabadulást a bajokból, a Te 
drága adományod a békesség keblünkben, a megelégedés 
házunkban. Néked köszönjük a mult éj háborítlan nyu-
galmát, kegyelmedből jutottunk el megújult erőben egy 
új munkás hétnek küszöbére. Dicsőítésedre indít mindaz, 
ami lelkünket örvendezteti. Mert bizonnyal olyan, mint a 
nap és paizs az Ur Isten; kegyelmet és dicsőséget ad, nem 
vonja meg a jót azoktól, akik őtet félik, akik ártatlanság-
ban járnak. Boldog az ember óh seregeknek Ura, akinek 
benned vagyon bizodalma. Magasztaltassál fel azért az 
egek felett és mind az egész földön legyen a Te dicsőséged. 

Háladással áldozunk előtted eddig velünk közlött 
jóságodért. Gyöngeségünk tudata Te hozzád utal akkor 
is, ha a jövőre gondolunk. Irgalmad ajtaján zörgetünk, 
tőled kérünk segedelmet e hétre, e mai napra is és nem 
bocsátunk el Uram, mígnem megáldasz bennünket. 

Csak Te nálad talál mindenek Ura a mi lelkünk 
megnyugovást. Te légy oltalmazónk e hét folyamán s e mai 
napon is. Atyai szereteted gyámolítson jó törekvésünkben, 
hogy örömmel láthassuk munkásságunk nyomán házunk 
jólétének gyarapodását és segélyt nyújthassunk azoknak, 
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kikre az inség keresztje nehezül. Add, hogy munkássá-
gunkkal s ennek gyümölcsével kimutathassuk hálánkat 
szentegyházunk iránt is. Emlékeztess az áldásra, melyet 
ez által árasztasz reánk, s tartsd fenn bennünk a lelkese-
dést, az áldozatkészséget e szent örökségért, mely szüle-
tésünkkor dajkáló karjaiba fogadott, zsenge korunk tava-
szán a hit, remény, szeretet virágait növelte szivünkben és 
megismertette a hozzád vivő utat. Taníts ragaszkodásra 
templomodhoz, mely lelki épülésre hiv, megvigasztal, ha 
kesergünk, a töredelem utján megtérésre int, ha tévedtünk. 

Erősítsd hűségünket földi hazánkhoz is, melyhez 
nemzetünk múltjának emlékei, elődeink sirhalmai csatol-
nak, s mely békességünk, boldogulásunk felett őrködik. 
Add Uram, hogy ennek a törvény tiszteletével, kötelessé-
günk teljesítésével s honszeretetünkkel mindenkor lelkes, 
méltó polgárai lehessünk. 

Szentlelked munkálkodjék keblünkben a hit által és 
törje meg az önzés hatalmát, mely könnyen a testi indu-
latok rabjává teszi a lelket. Ne engedd, hogy a gyarló-
ság elfordítsa szemeinket az előttünk álló nemes céltól. 
Félelmed legyen akaratunk utmutatója, óvjon meg a bukás-
tól, ha megkísértetünk, hogy tiszta lelkiismerettel halad-
hassunk a jövendő felé a sors minden változásai között. 

Jövel, lelki fejedelmünk: Jézus, Te légy vezérünk a 
békesség napjain és a meglátogatás idején. Példád tanít-
son engedelmességre a mennyei Atyának akaratja előtt, 
állhatatosságra az igazság mellett, élessze bennünk a fele-
baráti szeretetet, mely kész segítő jobbot nyújtani a szeren-
csétlennek, jóval fizet a rosszért, megbocsát ellenségé-
nek és imádkozni tud azokért, akik üldözték. 

Kezedben van Mindenható Isten életünk, sorsunk. 
Ha szent végzésedből e héten megpróbáltatás nyitna ajtót 
reánk és szomorúság váltaná fel hajlékunkban az örömöt: 
akkor is Tebenned bízunk. Te adj erőt a béketűrésre, 
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hogy reményeink romjain is gyermeki hűséggel dicsőít-
hessük nevedet. 

Áldásodat kérjük a szegényekre, boldogokra, minden 
földi vándortársainkra. Légy mindnyájunknak oltalmunk 
ez életben, megtartónk a halálban, szent Fiadért: a 
Krisztusért. Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Imádásodra gyültünk össze Uram szent házadban. 
Lelki áldozatunk bemutatása után újra éledt bizalommal 
távozunk innét. Kisérjen utunkon atyai irgalmad, s védel-
mezzen minden testi-lelki veszedelem ellen. Add, hogy 
megmaradjunk a hozzád való hűségben. Tebenned ör-
vendő szívvel folytathassuk munkánkat és hozzánktarto-
zóinkkal együtt téged dicsőítve végezhessük e napot. 
Hallgasd meg híveidnek buzgó fohászát, szent Fiad, a mi 
Urunk Jézus nevében. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Kedden reggel. 

Időnek és örökkévalóságnak Ura, mennyei Atyánk! 
A kelő nap ismét munkára hivja az éji álom karjain új 
erőt nyert élőket. Nekünk a hit a Te imádásodban mu-
tatja első tisztünket; ennek szavára hallgatunk s örven-
dezünk, mikor azt mondják, menjünk az Urnák házába. 
Ide jöttünk, hogy színed előtt leborulva magasztaljunk. 
Lelkünk az áhítat szárnyain hozzád emelkedik, mert di-
csőítésed az igaz öröm szent forrása, s nálad talál az 
igazságot éhező és szomjúhozó kielégítést. Téged áldunk 
Urunk, Istenünk, kinek hatalmáról tanúskodik a minden-
ség, fenn az ég csillagtáborával, s lenn a földön az élet 
ezernyi jelenségeivel. Te voltál a mi atyáinknak őrző 
pásztora. Tebenned bíztak és nem szégyenültek meg. 
Gondviselésedet hirdetik a mi eddig eltelt minden nap-
jaink is. Te virrasztottál az elmúlt éjjel is életünk, egész-

Uyurúlz Ferenc : Kézi Agenda, III. 19 
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ségünk, nyugalmunk felett, kegyelmedből fogadjuk e reg-
gelt megújult erőben. Háladással magasztalunk, mert né-
künk segítségünk voltál és a Te szárnyaidnak árnyékában 
örvendezünk. Lelkünk hozzád ragaszkodik, a Te jobb 
kezed őrizett meg minket. Örök dicsőség néked, ki min-
denütt jelen vagy és minden intézkedéseddel benned bizó 
gyermekeid boldogításán munkálkodol. 

A hála adójával együtt visszük trónod elé esdeklé-
sünket is. Botlásaink gyarlóságunkra emlékeztetnek, önigaz-
ságunkkal szined előtt meg nem állhatunk. Fogadd áldo-
zatul keblünk törödelmét. Fordítsd el bűneinktől arcodat, 
éreztesd velünk megbocsátó kegyelmedet. Teremts ben-
nünk új szivet és az erős lelket újítsd meg mi bennünk. 
Add meg nékünk a Te üdvözítésednek örömét és az 
engedelmességnek lelkével erősíts meg minket. Szentlelked 
nevelje hitünket, hogy szent Fiadban, a mi Urunk Jézus-
ban ismerjük fel lelki vezérünket, ki a hozzáférőket a sötét-
ségből világosságra, a bűnből megigazulásra, a halálból új 
életre emeli. Segélj, hogy az ő követésére szentelhessük 
életünket s így indulatainkon uralkodva, a sátán kísérté-
seit legyőzve, tiszta lelkiismerettel szolgálhassunk néked. 

Mint a természetben a derült napot sötét éj követi, 
a verőfényt zivatar váltja fel: úgy az emberi élet sem 
mutathat zavartalan boldogságot. Szent végzésedből, óh 
Mindenható, a békesség napja itt is sokszor elborul, a 
reményt csalódás tördeli s a szívnek édes öröme siralomra 
fordul. A jövőben rejlő veszélyt előre nem láthatjuk, a 
balsors támadása sokszor gyöngéknek talál. Uram, egye-
dül Te nyújthatsz védelmet, mert a Te akaratod uralkodik 
a változások felett. Hozzád fohászkodunk s kérünk, végy 
körül gondviseléseddel e napon is, őrködjél felettünk és 
kedveseink élete, békessége mellett. Engedd, hogy reád 
támaszkodva, a benned helyezett remény örömével foly-
tathassuk és végezhessük e napot. 
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Bölcsességed munkára hívott bennünket a földön. 
Add azért, hogy megbecsüljük, s terhét azon tudat köny-
nyítse meg, hogy kötelességünk hű teljesítésével a magunk 
és mások boldogulását mozdítjuk elő. Áldásod legyen fára-
dozásunkon, hogy láthassuk ennek gyümölcsét s áldoz-
hassunk szent célok oltárán nagy neved dicsőségére és 
szenvedő embertársaink nyomorúságának enyhítésére. 

Atyai kegyelmed oltalmába ajánljuk minden fele-
barátainkat. Terjeszd szent Fiad tudománya által a lelki 
világosságot, hogy mindenek megismerjenek téged, a 
mennyei Atyát és akit el bocsátottál: a mi Urunk Jézust. 
Éleszd lelked erejével a hozzád emelő hitet, mely béke-
tűrésre tanít, a bűntől tartóztat s a bajokon szebb jövendő 
reményével biztat. Add mennyei Atyánk, hogy felebaráti 
szeretet lakozzék minden kebelben, szállítsa le a háborgást, 
oltsa meg a viszálynak tüzét, gyógyítsa áldozatkész jóaka-
rattal az emberiségnek sebeit. Építsd Uram a hit, remény, 
szeretet által e világon is a Te országodat: az igazság 
és boldogság országát, hogy minden ajakon hangozzék a 
dicsőítő fohász: magasztaltassál fel az egek felett óh Isten 
és mind az egész földön legyen a Te dicsőséged. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

* * * 

Jó Istenünk, Atyánk! Legyen kedves áldozat előtted 
szivünk buzgó imádsága. Engedd, hogy ebben hozzád 
emelkedett hitünk, mint Noé galambja, meghozza lelkünk-
nek a remény olajágát, mely megnyugtat s biztat, hogy 
védő és áldó karod közel van hozzánk. Ε reményben tá-
vozunk hajlékodból, jöjj, légy velünk s tedd áldottá e 
napot is reánk, szent Fiad a mi Urunk Jézusért. Dicső-
ség legyen stb. Amen! 

I 
19* 
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Szerdán reggel. 

Világalkotó é^fenntartó Isten, szerető mennyei Atyánk ! 
A reánk virradt új reggel köszöntése szent neved magasz-
talására hivja szivünket. Templomodba jöttünk, hogy be-
mutassuk előtted a hála áldozatát s gyermeki bizalommal 
esedezzünk továbbra is atyai kegyelmedért. A Te adomá-
nyod az élet, Te indítottad meg szivünk dobogását, a Te 
lehelleted a bennünk gondolkodó, halhatatlan lélek. Földi 
pályánkon mindenütt felettünk őrködő gondviseléseddel 
találkozunk, minden derült nap, minden teljesült remény 
s a megelégedés, jóvoltodra emlékeztet. 

Irgalmad szent palástja fedezte mult éjjel is nyugal-
munkat. Te ébresztettél a zavartalan, csendes álomból 
megújult erőben e reggelre s engedted hozzánktartozóink-
kal együtt békességben üdvözölhetnünk a Te napodat. 
Bizonnyal a mi segítségünk az Úrtól vagyon, ki terem-
tette a mennyet és a földet. Nem szunnyad a mi őrizőnk, 
megvéd minket minden gonosztól, megőrzi kimenetelün-
ket és bejövetelünket. Áldott légy örök szeretet, jó Isten. 
Imádásodra fakadjon szivünkben az áhítat, magasztaláso-
dat zengje ajkunkon a szent ének. Az Urnák neve legyen 
áldott mostantól fogva mindörökké. 

Háladásunkat lelkünk törödelme kiséri hozzád, szent 
és igaz Isten. Szined előtt feltárjuk keblünket, megjelent-
jük nyomorúságunkat: a gyarlóságot, mely miatt tudva 
és tudatlan, sokféleképen tévedünk s vétünk parancsod 
ellen. Magunkat megalázva, bűnbánattal esedezünk, ne 
perelj a Te szolgáiddal, mert egy igaz sem találtatik előt-
ted az élők között. Nekünk, szent Fiadban: a Krisztus 
Jézusban megjelent üdvözítő kegyelmed egyedüli mene-
dékünk. Kérünk, mennyei Atyánk, nyugtasd meg lelkün-
ket bűnbocsátó szereteted vigasztalásával. 

Magunkra hagyatva gyöngék vagyunk a harcon a 
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kisértő ellen. Erősítsd hitünket, mely mindenütt jelenvaló-
ságodra emlékeztetve tanít állhatatosságra az igazság mel-
lett. Félelmed lakozzék szivünkben, tartóztassa meg nyel-
vünket a gonosztól és ajkainkat, hogy ne szóljanak 
álnokságot. Add, hogy drága kincsnek tekintsük a jó lelki-
ismeretet s ebben a veled való békességet és fogyhatlan 
hűséggel őrizzük mindvégig." 

Gondviselésed kisérjen e mai napon is, védelmezzen 
a testünket, lelkünket érhető veszedelmek ellen. Legyen 
támaszunk, hol saját erőnk elégtelen a jóra, biztasson, ha 
csüggedés környezne, őrizze benned bizó szivünk remény-
ségét. Örvendeztess meg kötelességünk végzésében óhaj-
tott előmenetellel. Engedd, hogy hűséges fáradozásunk 
áldás lehessen hozzánktartozóinkra s láthassuk ezeknek 
megelégedését. Jóvoltod őrködjék mellettünk, hogy szo-
rongató ínség ne ostromolja s ne töltse meg keserűség-
gel házunkat. 

Szent akaratod, Urunk, Istenünk, hogy ne csak önön-
magunknak éljünk. Lelked gyámolítson, hogy a felebaráti 
szeretettől vezetve, tehetségünk szerint, buzgón munkál-
junk közre, mint az emberi társadalom tagjai, a köz-
boldogulás előmozdításán. A mi Urunk Jézus evangélioma 
élessze bennünk a részvétet, hogy ne zárjuk el ajtónkat, 
szivünket a szerencsétlen előtt, hanem igaz testvérnek 
mutassuk magunkat ott, hol a szenvedők segedelemre, a 
kesergők vigasztalásra, az elesettek felemelésre, a baj-
tól levertek védelemre várnak. Jó tetteink tanúskodjanak 
élő hitünk mellett s bizonyítsák, hogy mi lelki fejedel-
münknek: Jézusnak hű követői vagyunk. 

Emberi erő, akarat, tudomány, mind gyönge Uram 
a Te országodnak közöttünk megépítésére. Jöjjön segé-
lyünkre a Te mindeneket jól cselekvő szereteted. Te 
mérsékeld az élet leverő bajait, vess határt a mások bol-
bogságát dúló rosszakaratnak, szállítsd le a háborgást, adj 
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a jobb érzelmeket ápoló hitnek, szeretetnek erőt, emeld 
közel és távol a föld lakosai között a békesség templo-
mát. Légy az elhagyottak védő paizsa, hallgasd meg az 
aggodalmaktól üldözött özvegyek, árvák esdeklését, küldj 
enyhülést a betegeknek, s nyisd meg az üdvösség orszá-
gát az utolsó harcot vivók előtt, szent Fiad: az Ur Jézus-
ért. Mi Atyánk stb. A m e n ! ' 

* * * 

Hozzád emelkedett hő fohászunk, mindeneknek Ura! 
Ε mai egész napon rajtunk megnyugovó kegyelmed által 
éreztesd velünk, hogy nálad meghallgatásra talált. Engedd, 
hogy amint szent neved segítségül hívásával fogadtuk a 
reggelt: a téged örömmel magasztaló hála imáját találja 
ajakunkon az est. Fogadj mindnyájunkat atyai oltalmadba 
s bocsáss el áldásoddal mai munkák végzésére, a mi 
Urunk Jézus nevében. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Csütörtökön reggel. 

Mindenható Isten, mennyei Felség! Az égen és a 
födön minden a Te teremtő és fenntartó erődet hirdeti. 
Egymást követő éveink, napjaink, egész életünk atyai 
gondviselésednek tanúbizonyságai. 

Végetlen hatalmad előtt érezzük Uram, hogy mi csak 
por és hamu vagyunk és e tudat megaláz bennünket. De 
égi örökségünk, a hit megvigasztal s felemel, midőn szent 
Fiad evangéliomának fényénél szerető mennyei Atyánkat 
ismerteti meg benned, ki saját képedre alkottál minket és 
minden intézkedéssel boldogításunkon munkálkodol. Ε hit 
kisér színed elé egy új nap kezdetén és fakaszt hálafo-
hászt ajakunkon. Magasztalunk téged, óh mi Istenünk és 
áldjuk a Te nevedet örökké. Lelki örömmel valljuk, hogy 
egyik nemzetség a másiknak hirdeti a Te dolgaidat és a 
Te hatalmasságodat beszélik, mert jó az Ur mindenekhez 
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és az ő irgalmassága minden δ teremtett állatain. Gond-
viselésed fedezte, mint paizs ezen éjjel is hajlékunkat s 
védte meg minden veszélytől. Te adtál békés nyugovást 
és újítottad meg erőnket, mig öntudatlanul pihentünk az 
álom karjain. Áldott légy elfogyhatlan jóvoltodért mennyei 
Atyánk, szent neved imádásával legyen megszentelve e 
reánk virradt reggel. 

Ki mindeddig oltalmazónk valál: Tebenned helyez-
zük bizodalmunkat, téged hívunk segítségül most is, mi-
dőn megkezdjük e napot. Mi gyöngék vagyunk, nálad a 
hatalom, mi fáradozunk, az áldás tőled jön, Te ha le-
sújtasz, fel is emelhesz, ha megsebesítesz, meg is gyó-
gyítasz. Fogadj jó Istenünk kegyelmed védő szárnyai alá, 
hogy ne törhessen reánk semmi veszedelem, amely miatt 
a fájdalom sötét éjébe hanyatlanék békességünk napja. En-
gedd, hogy a balsors csapásaitól menten, éledő remény-
nyel és a reád támaszkodó szívnek örömével teljesíthes-
sük kötelességünket. Tedd gyümölcsözővé munkásságunkat 
a magunk s kedveseink jólétének emelésére, hogy velük 
téged dicsőítve fáradságunk nyomán láthassunk derült 
napokat. 

A mi véges elménk Ítéleteiben, szivünk óhajtásaiban 
gyakran téved. Nálad van Uram a tökéletes bölcsesség, 
Te tudod legjobban, mi szolgál üdvösségünkre. Ha végzé-
sedből e mai nap szomorú változással kellene ösvényünkön 
találkoznunk, ha reményeinkben csalódnánk, ha vesztesé-
geink felett szivünkben a keserűség foglalná el az öröm 
helyét: légy közel hozzánk a bánat óráin. Keltsd fel lel-
künkben a hit biztató szavát, hogy bölcs és szerető 
Atyánk vagy, s a megpróbáltatásokat is szent célból kül-
död reánk. Vigasztalj azon tudattal, hogy akit szeretsz, 
megdorgálod s megostorozod azokat, akiket fiaiddá fo-
gadsz. Szent kezed gyámolítson, hogy a meglátogatás 
idején is megtarthassuk hűségünket, s a mi Urunk Jézus 
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példáján engedelmességgel fogadhassuk kezedből az üröm 
poharát is. Tekintsd kérünk gyöngeségünket, mérsékeld 
ostorozásodat és segélj diadalra a fájdalmak kisértő ostroma 
felett. 

Magunkba szállva nem mentegetjük hibáinkat, be-
valljuk mindenható, szent és igaz Isten, hogy méltatlanok 
vagyunk jóságodra és itélőszéked előtt bűneinkkel csak 
büntetést érdemlünk. De kérünk, ne itélj el minket búsu-
lásodban. Fogadd el törödelmünket, amelylyel irgalmadért 
esedezünk és engedd, hogy szent Fiadnak értünk hozott 
áldozata szerezzen kiengesztelést és bocsánatot nekünk. 
Szentlelked erősítse bennünk a jóra való hajlandóságot. 
Félelmed kisérjen minden lépteinkben, hogy mindvégig 
megmaradhassunk a Te szövetségedben s járhassunk hiven 
megőrzött lelkiismerettel a mi Urunk Jézus nyomdokán. 

Hitünk a szeretetben mutatja előttünk legfőbb tör-
vényedet. Adj erőt ennek betöltésére, segélj, hogy szerete-
tünkről Te hozzád, a felebarátaink iránti jóakarattal, 
áldozatra kész testvéri érzülettel tegyünk bizonyságot. A 
szeretet, amely nem keresi csak a maga hasznát, nem 
gondol gonoszt, hanem könyörülő, szelíd s jól tesz min-
deneket: vezéreljen és tanítson nagy nevednek jó cselede-
tekkel is dicsőítésére. A Te megszentelő és boldogító 
kegyelmedet kérjük minden embertársainkra. Te viselj 
gondot mindnyájunkról és tarts meg atyai szeretetedben 
most és mindörökké. Mi Atyánk stb. Amen! 

Téged keresett Uram e reggel is lelkünk első gon-
dolatja. Szivünkben háladással és megújult bizalommal 
távozunk szent házadból foglalatosságunkhoz a munka 
mezejére. Kisérjen bennünket gondviselésed, oltalmazza 
hajlékunkat, hozzánktartozóinkat és tegye áldottá e napot 
is lelki-testi életünkre nézve, hogy békességben jutva el 
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az estére, örömmel magasztalhassunk téged, megtartásunk-
nak erős Istene, szent Fiad: az Ur Jézus nevében. Dicső-
ség legyen stb. Amen! 

Pénteken reggel. 

Irgalomnak Atyja, szent Isten ! A virradat az éji pihenés 
után ismét munkára kelti az élőket. Minket lelkünk szent 
óhajtása hajlékunkból először is imádásodra templomodba 
hozott; mert érezzük, hogy jó dolog az Urat dicsérni és 
az ő nevének éneket mondani. Lelki örömmel hangoztatjuk: 
tiszteljétek az Urat, hirdessétek a népek között az ő csele-
kedeteit, énekeljetek és mondjatok dicséretet néki. Ö az Ur 
a mi Istenünk: mind az egész földön vannak az ő Ítéletei. 

Gondviselő kezeid támogattak bennünket gyermek-
korunk óta éltünk vándorutján. Emlékezetünk szövétneke 
mindenütt atyai szereteted bizonyságait mutatja előttünk. 
Te voltál oltalmunk a mult éjszakán is, a Te angyalaid 
jártak tábort házunk körül s őrködtek nyugalmunk, csöndes 
álmunk felett. Egészségünk, megújult erőnk, békességünk 
mind magasztal ásódra indítanak. Áldott legyen az Ur, ki 
megtekintette az ő népét. Napkelettől mind napnyugatig 
legyen dicsőítve az Urnák neve. 

Nálad találjuk az áldás kútfejét, tőled jön az igaz 
öröm, kegyelmed építi a mi boldogságunk hajlékát és igér 
a mulandóság körén túl az üdvösség honában új, örök 
életet. Kérünk mennyei Atyánk, világosítsd meg lelki sze-
meinket, hogy felismerjük a magasztos célt, amelyre a 
veled kötött szövetségben hivtál. Ihless meg lelkeddel, 
hogy akit megtartásunkra bocsátottál el: szent Fiadat hiven 
követhessük, mint lelki fejedelmünket. Az ő példája adjon 
erőt a megnyugvásra szent végzéseden, a megpróbálta-
tások napjain. A hit az ő megváltó érdemében ébressze 
bennünk a törödelmet gyarlóságunk felett. Ez vezessen a 
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megtérés útjára, szentelje meg akaratunkat és tanítson, 
hogy egyedül ő általa keressünk nálad megigazulást, mert 
nincsen senkiben másban üdvösség, nem is adatott az ég 
alatt más név, amely által megtartatnunk kellene, hanem 
egyedül a mi Urunk Jézusé. Engedd jó Istenünk, hogy e 
mai napon is közelebb juthassunk szívben, lélekben Üd-
vözítőnkhöz s ő benne felsőbb rendeltetésünkhöz. 

Légy paizsunk Uram a napnak minden óráján, hogy 
se testünkben, se lelkünkben kárt ne valljunk. Őrizd bé-
kességünket, adj a munkára erőt, tartsd meg szivünkben 
a bizalmat s reményt. Engedd, hogy hozzánktartozóink 
megelégedésében örömmel láthassuk fáradozásunknak ke-
gyelmedből nyert jutalmát. 

De Uram, a mi utaink nem a Te utaid. Sorsunk 
kezedben van; Te tűzted ki elénk a célt. Te tudod leg-
jobban mikép érhetjük el, azért hódolattal alárendeljük 
óhajtásunkat végzésednek. Ha bölcsességed e napon üröm-
pohárt ízleltetne velünk, ha veszteséggel sújtana, akkor is 
legyen meg a Te akaratod. Nyújts erőt a hitben a béke-
tűrésre, hogy a meglátogatás is engedelmességünknek 
legyen tanuja. 

Vándorlásunk a minden halandók utján ideig tartó. 
A végóra bizonytalan, csak azt tudjuk, hogy parancsodra 
egykor le kell rónunk az utolsó adót : az életet. Kegyel-
med gyámolítson, hogy magunkba szállva jól használjuk 
fel időnket rendeltetésünk betöltésére, a tökéletesbülésre. 
Ahol a mi romolhatatlan kincsünk van: ott legyen nálad 
a mi szivünk is és mennyei örökségünket meg ne tagadjuk 
a föld muló javaiért. Add, hogy ma is gyarapodhassunk 
az előtted való kedvességben, hogy távol tartsunk ma-
gunktól minden rossz indulatot, tisztán megőrizzük aja-
kunkat az átkozódás, szidalom szennyétől és minden 
tetteink találkozhassanak a jó lelkiismeret megnyugtató 
szavával. Legyünk készen mindenkor a számadásra, hogy 
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bármikor szólítasz is, e reménynyel indulhassunk az utolsó 
harcra: Krisztus az én életem, nyereség nékem a halál. 

Tartsd fenn bennünk a hűséget a szeretet törvényé-
hez, hogy jóakaratunkkal, részvétünkkel enyhíthessük má-
soknak bajait, szelídségünk legyen körünkben a békesség-
nek őre. Tudjunk könyörülettel szólni a tévedőkről, irigység 
nélkül tekinteni a boldogokra, s áldást kérni azokra, akik 
méltatlanul támadtak ellenünk. 

Atyai irgalmad fogadja szárnyai alá a közel- és távol 
levőket, minden embertársainkat. Gondviselésedben találjon 
az aggódó megnyugtatást, a kesergő vigasztalást, a sors-
üldözött menedéket, a beteg enyhülést, a halál utján tá-
vozó űj életet. Tied a hatalom, tied legyen a dicsőség 
mindörökké. Mi Atyánk stb. Amen! 

* * * 
Te vagy szent Isten a mi szivünknek kőszála, Te 

benned nyugszik meg a mi lelkünk. Reád hagytuk buzgó 
imádságunkban minden utainkat azon erős hitben, hogy 
Te közel vagy a téged félőkhöz. Legyen nekünk a mi 
bizodalmunk szerint. Jöjj velünk Uram, kisérjen az egész 
napon a Te megáldó, megszentelő kegyelmed, szent Fiad 
a mi Urunk Jézusért. Dicsőség legyen stb. Amen! 

Szombaton reggel. 

Végetlen hatalmú mennyei Felség, szent Isten! Nagy 
neved imádása lelkünknek első tiszte, igaz öröme a hét 
ez utolsó napjának reggelén is. Oltalmadról beszélnek 
békességben eltöltött éjszakáink, jóvoltod megújulását hir-
detik egymást követő napjaink. Mindabban, ami előttünk 
kedves, ami örvendeztet: hitünk a Te ajándékodat mutatja. 
Te vagy életünknek alkotója és fenntartója. Gondviselésed 
szárnyai alatt találtunk az elmúlt éjjel is védelmet, pihen-
tünk háborítlanul s ébredtünk fel új erőben e reggelre. 
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Az emlékezés jóságodról háladásra indít. Ε vallo-
mással borulunk le templomodban színed előtt: dicsérem 
az Urat az én életemben, éneklek az én Istenemnek amig 
élek. Dicsérjétek az Urat, mert jó dicséretet mondani a 
mi Istenünknek. Áldott légy Uram, ki nem feledkezel el 
híveidről, ki a benned bízóknak erős vára vagy és a tiszta 
lelkiismeret örömével boldogítod a téged félőket. Lelked 
segéljen, hogy gyermeki hálából szolgálatodra, akaratod 
teljesítésére szenteljük e napot és egész életünket. 

Ki e hét mult napjain szent segedelmeddel támo-
gattál, mennyei Atyánk, hallgasd meg fohászunkat, melylyel 
e napra is áldásodért esedezünk. Légy nekünk kőszálunk, 
melyhez folyamodjunk szüntelen. Őrizd életünket, egészsé-
günket, zárd el az utat, amelyen veszedelem támadhatna 
reánk. Jobb kezed oltalmazza hajlékunkat, benne kedve-
seink életét, örömét. 

Ki erőt adtál e hanyatló héten a napok hévségének 
és terhének hordozására: Uram, reád támaszkodunk re-
ményünkkel e napon is. Légy gyámolítónk a munka meze-
jén, jutalmazd hü fáradozásunkat jó előmenetellel. Engedd, 
hogy legyen hivatásunk teljesítése lelki örömünk forrása 
és az aggasztó nélkülözésnek családunktól távol tartója. 
Add, hogy buzgó törekvésünk által is gyarapodjék házunk 
jóléte, s örvendő szívvel magasztalhassuk hozzánktarto-
zóink boldogulásában is nyilatkozó jóságodat. 

De tartsd emlékezetünkben szent Isten azon igazságot 
is, hogy a földi javak veszendők, a szenvedéstől meg nem 
óvhatnak, a halálban nem üdvözítenek, ne legyünk azért 
a földiek után sóvárgó kívánság rabjai. Őrizkedjünk a 
fösvénységtől, mely a teremtett dolgokat állítja a Teremtő 
helyébe és a hamis mammon szolgálatában elfordul Tetőled. 
Adj oly szivet, amely megérti, hogy a kegyelmed által 
osztályrészül nyert vagyonnak is, mint talentomnak, csak 
sáfárai vagyunk s hűségünkről előtted számadással tartó-
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zunk. — Hitünk tanítson azt, amivel megáldasz, mások-
nak is javára és szent neved dicsőítésére használni. 

Ne hagyd felejtenünk, hogy a mulandóság határai 
között járunk. Napjaink gyorsan eltűnnek; előbb avagy 
utóbb itt kell hagynunk örömeink s bánatunk tanyáját. 
Add, hogy megbecsüljük a kegyelem idejét, amely békessé-
günkre szolgál és az üdvözülés reményével távozhassunk 
innét a halál révén túl reánk váró új örök életbe, hol a 
hitet színről-színre való látás váltja fel. 

Szent igéd tanítson magunkba szállásra, hogy gyarló-
ságunkat beismerve, bűnbánattal győzzünk a rossz indu-
latok kísértése felett. Ébreszd lelkünk törödelmét, hogy 
ezzel egyengethessük a megtérés útját. Vigyázzunk és 
imádkozzunk, mert nem tudjuk, melyik órában jön el a 
mi Urunk. Mikor Ítéletet tartasz felettünk, jó Isten, szólaljon 
fel mellettünk irgalmad s szent Fiadnak üdvözítő érde-
méért fogadd megtérő gyermekeidet bocsánattal. Érezzük 
gyöngeségünket, Te adj erőt, hogy mindjobban felszaba-
dulhassunk az eredendő bűnnek kötelékeiből, mindig 
biztosabban haladhassunk ösvényeden és minden csele-
kedeteink hozzád való hűségünket tanúsítsák. 

Neveld szivünkben a hitet, mely bajban és örömben 
reád emlékeztet. Ápold a szeretetet, amelytől vezetve tisz-
tán megőrizhetjük magunkon reánk lehelt képedet. Ez 
őrizzen a felfuvalkodástól, tanítson leszállítani a hábor-
gást, enyhíteni a szerencsétlenek nyomorúságát, s jóval 
fizetni a rosszért is. Mennyei Atyánk, Te magad vagy az 
örök szeretet. Ε hittel hagyjuk reád utainkat s kérünk 
áldást minden embertársainkra. Munkálkodjék közöttünk 
a Te Szentlelked, törje meg a sátán hatalmát, emelje 
győzelemre az igazságot, gyöngítse a száz alakban duló 
szenvedés erejét és hozza el a béke, boldogság orszá-
gát, szent Fiad: a mi Megváltó Üdvözítőnk által. Mi 
Atyánk stb. Amen! * * * 



- 302 -

Dicsőítésedre zengtünk éneket Urunk, Istenünk, téged 
keresett lelkünk buzgó fohásza. Kérünk, éreztesd velünk, 
hogy kedvesen fogadtad lelki áldozatunkat és örvendeztess 
meg bennünket atyai kegyelmednek e napon is rajtunk 
megújulásával. Szemeid őrködjenek felettünk és gond-
viselésed kisérjen békességgel és áldásod bizonyságaival 
az estére. Hallgasd meg benned bizó szivünk könyörgé-
sét, szent Fiad: a mi Urunk Jézus nevében. Dicső-
ség legyen stb. Amen! 



V. RÉSZ. 

J-C a I ο 11 i i m á k . 

I. Temetési szertartás a háznál. 
Ének. 
Előfohász. 
Alapige-olvasás s alkalmi egyházi beszéd. 
Ima. 
Ének. 

Gyermekek felett. 
1. 

A mindenható Isten, a mi szerető mennyei Atyánk 
enyhítse meg a hit által a bánatot, amelyet a halál diadal-
jele: a koporsó érző szivünkben kelt. Amen! 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Néked rebeg hálát a 
földi vándor az áldásért, nálad keres enyhítő balzsamot, 
ha fájdalom sebzette szivét. Tied a hatalom, Te vagy a 
mulandóság árján vergődő léleknek igaz menedéke. 

Hozzád vezet hitünk e ravatal előtt is, mely az élet 
törékeny voltára emlékeztet, némán és mégis érhetően hir-
deti az enyészet győzelmét, mind a felett, ami földből lett. 

Te adtad Uram a kisdedet s benne az örömöt a 
szerető szülőknek, Te vetted magadhoz tőlük a ha-
lálnak révén, Te nyújts vigaszt a szülői kebelnek, 
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mely egy kedves életbimbónak korán lehervadásán kese-
reg. Indítsd szent akaratodon megnyugvásra a gyászoló 
családot, amelynek egéről egy alig feltűnt csillag a sir 
éjébe hanyatlott. Keltsd fel a bánkódó szivekben a bizalmat, 
hogy az innét elköltözött ártatlan lélek új, dicsőbb hazát 
talált a mennyországban nálad. Adj nekik lelki erőt, hogy 
hivő szívvel magasztalhassák szent nevedet a meglátoga-
tás, a gyász szomorú napjain. Atyai kegyelmedbe ajánljuk 
a szeretett kisdedet, kit az élet viszontagságai elől korán 
magadhoz szólítottál. Míg zsenge tetemére a föld hantja 
borul: add meg égbe tért lelkének az örökélet herva-
datlan koronáját. 

Maradjon itt oltalmad rajtunk, minden embertársain-
kon. Add, hogy szent igéd legyen lábainknak szövétneke. 
Kisérjenek ösvényünkön a hit, szeretet, remény angyalai, 
hogy a halálban minket is örök üdvösség várjon szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus érdeméért. 

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben stb. 

2. 
Mindenható Isten, élet, halál Ura ! Tebenned biztunk 

eleitől fogva, Te vagy az élet viszontagságai között lel-
künk menedéke. Tied a hatalom; lesújthatsz, de fel is 
emelhetsz. Jó Atyánk vagy akkor is, mikor súlyos vesz-
teséggel, keserűséggel látogatsz bennünket. 

Hódolattal hajlunk meg végzésed előtt, mely e ko-
porsóban pihenő kedves gyermeket alig megkezdett élet-
útjáról elszólítá. Te adtad benne a családnak az örömöt, 
reményt; a Te követed a halál, ki a zsenge élet szövét-
nekének kioltásával siralomra fordítá a háznak öröméne-
két. Te akartad így: legyen meg a Te akaratod. Alázattal 
kérünk nyújts vigasztalást a ravatal felett kesergő szülők-
nek azon hitben, hogy a szeretett magzat a halál révén 
hozzád jutott, ott várja kedveseit boldog viszontlátásra új, 
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dicsőbb világban. Add, hogy gyermekük halála erősítse 
a köteléket, mely lelküket az oda fenn valókhoz: a Te 
országodhoz emeli. Szentlelked támogassa őket, hogy 
könyező szemekkel, bánattól sebzett szívvel is tudjanak 
határozatodon megnyugodni és élő hittel dicsőíteni Téged 
mennyei Atyánk. Gondviselésed környezze a gyászolókat 
s óvja őket újabb nehéz csapástól. A benned helyezett 
bizalom szentelje meg és enyhítse fájdalmukat. Atyai sze-
retetedbe ajánljuk a mulandóságtól korán bucsut vett 
gyermeket. Béke fedezze hamvainak nyughelyét s ártatlan 
lelke előtt nyisd meg az eget, hol az itt lehervadt élet-
bimbó újra felvirul és az angyalok körében dicsőítésed-
del folytatja tovább az életet. 

A számadás gondolata intsen minden szülőt, hogy 
gyermekeiknek a Te félelmedben nevelését tekintsék fő-
kötelességüknek, hogy beoltva keblükbe a hitet, szeretetet, 
reményt, jókor elvezessék őket a megváltó Jézushoz. 
Boldogok lesznek, ha egykor színed előtt elmondhatják: 
itt vannak Uram, kiket reám biztál, nem veszett el közü-
lök egy sem. 

Emlékeztess mindnyájunkat a mulandóságra s taníts, 
mig időnk van, tisztünk minden igazságának betöltésére, 
hogy bármikor kelljen innen távoznunk, e hit boldogít-
son bennünket: Krisztus az én életem, nyereség nékem a 
halál. Mi Atyánk stb. Amen. 

3. 
Örök bölcsességü Isten, mennyei Atyánk! Te alkotál 

mindent; akaratod szülte a világosságot, „legyen" szavadra 
állott elő az ég és a föld. Teremtő és fenntartó erőd 
munkálkodik ma is mindenütt, akaratod méri ki az élet-
nek útját. Lelki megnyugvással valljuk: mind jó, amit 
Isten tészen, bárha gyarló értelmünk nem is láthatja be 
mindenben bölcs intézkedésednek célját. A Te végzése-

Oyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 20 
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det tölti be a vén ember, ki hetven-nyolcvan esztendei 
vándorlás után térhet a végnyugalomra; csak úgy, mint 
a családnak reménycsillaga: a kisded, mely alig, hogy 
feltűnt, meg ismét a halál éjébe hanyatlott. Szabadon 
intézkedel óh nagy Isten mindenek sorsa felett. Bármit 
hoz reánk határozatod: gyermeki engedelmességgel haj-
lunk meg előtted, jól tudván, hogy a téged szeretőknek 
mindenek javukra szolgálnak. 

Egy gyenge csecsemőt temetünk Uram mostan, ki 
bucsut vett az élettől, mielőtt azt megismerhette volna. 
Végükre mehetlenek előttünk utaid. Nem értjük, miért 
szakítja le a halál a fakadó bimbót s gátolja meg azt 
rendeltetése betöltésében itt: de hisszük, hogy ez is hely-
benhagyásoddal történt, óh mindeneket jól cselekvő Isten. 
Enyhítsd a bánatot a koporsó felett azon hittel, hogy az 
elhunyt kisded megmenekült jókor a bün kísértéseitől és 
az ártatlanság hófehér öltönyében távozott el innét a di-
csőbb hazába: a mennybe, hol az itt megszakadt élet 
tovább fejlődik. A szeretet gyászol korán elköltözése felett, 
vigasztaljon a hit, hogy kies helyen esett osztályrésze, 
nyilván szép örökség jutott neki ama szebb világban, 
melybe a halál átvitte. Megvált a családi körtől, Te 
mutass neki helyet az angyalok karában, hol a szülői 
szeretet dicsőült alakban fogja majdan viszontlátni. En-
gedd, hogy bizalommal rebegje az atya és anya kisde-
dének ravatala előtt: az Ur adta, az vette el is, áldott 
legyen az Urnák neve. Ε hitben mondunk áldást mi is 
a zsenge tetemre és kérjük vigasztalásodat a kedves gyer-
mek elvesztése által megsebzett szülői szivekre. 

Maradjon Uram mindnyájunkon a Te megszentelő 
kegyelmed s tanítson hűségre akaratod teljesítésében. így 
bármikor kell innen számadásra mennünk itélőszékedhez: 
helyet mutat nekünk is örökkévaló hajlékodban a mi 
Megváltónk: az Ur Jézus. Mi Atyánk stb. Amen! 
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4. 

Mindeneket bölcsen igazgató Isten, jó Atyánk! Hi-
tünk világánál Tebenned ismerjük fel és imádjuk a 
mennynek, földnek Alkotóját; hatalmadat hirdeti közel, 
távol minden jelenség a nagy természetben. Te gazda-
gítod a mezőt füvekkel, virágokkal és Te küldöd a her-
vasztó szelet, mely maga után csak száraz kórókat hagy 
vissza. Te osztogatod Uram az örömöt és a bánatot is. Bol-
dog a szülő, midőn szeretett magzatát keblére ölelve, hála-
dással fogadja benne drága adományodat, midőn a remény 
édes hangon mondja el szivének, hogy a kedves gyermek 
ékessége és áldása leend a háznak. Óh de a Te végzé-
sed nyit utat a fájdalomnak is a szívhez, midőn a remény 
virágait gyászkoszorú váltja fel, midőn a kisdedet a pó-
lyából koporsóba kell helyezni. Bánatra fordult mennyei 
Atyánk e családnak öröme is. Gyermekét siratja az anya, 
mint Ráchel és nem akar megvigasztalódni, mivelhogy 
ez már nincsen. Miért veri le a dér a bimbót, midőn az 
még ki sem nyílhatott s gyümölcsöt nem hozhatott? 
Miért kell sírba térni a gyermeknek, mielőtt az életben 
hivatást végezhetett volna: mind e kérdés előtt hidegen 
hallgat a ravatal, s a megsebzett kebelre a sírhalmon 
gyógyító balzsam nem terem. Gyöngeségünk érzetében 
hozzád emelkedünk bánatunkkal, kérünk, nyugtasd meg 
kétkedő elménket, csendesítsd fájdalmunkat s értesd meg 
velünk, hogy ha élünk is, a tieid vagyunk; ha meghalunk 
is, a tieid maradunk. Erősítsd azon reményünket, hogy 
az itt megszakadt élet folytatást lel túl az enyészet kor-
látain új hazában és akik itt megválnak egymástól a sir-
parton: az örökkévalóságban újra találkoznak. Engedd, 
hogy még a veszteség is, melyet eltemetett kedveseink 
visszahagynak, javunkra szolgáljon, s megértsük ebben 
intő szódat, hogy gondoljunk az odafenn valókra és 

20* 
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járjunk halálig az igazság ösvényén, mely minket is a 
mennyországba vezet. 

Ε hittel szenteld meg jó Isten az itt kesergő szülők 
bánatát. Vigasztald őket, hogy a gyermek, kit úgy szeret-
tek, mikor meghalt, nem lett az enyészet martaléka, hanem 
hazát cserélt és bizonnyal az üdvözültek hona az a hely, 
hova ily ártatlan, tiszta lélek költözik. Te adtad nekik: a 
Te kezeidbe adták ők vissza; jó helyen Vagyon ott. Nyug-
tasd meg őket a hit által azon határozatodon, mely kis-
dedükben áldozatot követel tőlük. Keljen fel a bánat fel-
legéből reményük napja újabb, erős fénnyel, mely az ő 
éltük végcélját is ott mutatja, hova előre ment szere-
tett gyermekük — az égben. így tapasztalni fogják egykor 
ők is, hogy az istenfélők előtt a halál csak útegyengető 
az örök életbe, hol a hűség megtalálja koronáját, a mi 
Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

5. 

Mindenek felett uralkodó Isten, mennyei Atyánk! 
Tőled jön minden áldás, mely felett örömtől dobog a 
halandónak keble. Ha reményeink teljesülnek, ha a bé-
kesség és szeretet lakoznak egy fedél alatt velünk: mind-
ezért Uram, téged illet a hála és dicsőség. 

Téged áldott e család is az örömért, melyet egy ár-
tatlan kisdedben nyújtottál neki. Boldogan ölelte karjaiba 
az édes anya, mint kegyelmed élő jelét és a szép jöven-
dőnek egy óhajtott zálogát. Óh de mennyei Atyánk, a mi 
földi életünk ösvénye a mulandóság mezején vezet át, hol 
a fényt az árny, a virágzást a hervadás követi. A Te 
követed a halál, kit lefegyverezni, megkérlelni a földi ván-
dor nem képes; ki gyászba öltözteti a házat. Akaratodra 
lesz a koporsó elválasztó fal azok között, kik egymást 
szerették és mig a sirba térülőnek ajkát lezárja: az itt 
maradókén a fájdalom panaszát fakasztja. Mikor kedve-
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seink körében oltja ki egy-egy drága élet fáklyáját a 
halál és a veszteség felett szivünk keserűséggel telik meg: 
hova mennénk Uram bánatunkkal, hol keresnénk vigasz-
talást, hanem ha Te nálad, kinek hatalma és irgalma vég-
telen ? Hozzád térünk bizalommal, mert Te jó atya vagy; 
meghallgatod híveid sóhaját és megorvoslod a lélek fájó 
sebeit. Enyhítsd a veszteség érzetét, mikor temetünk, azon 
hitben, hogy neked szent céljaid vannak még a megláto-
gatás szomorú napjaival is, hogy a fájdalom által utun-
kat egyengeted az éghez. 

Könyező szemekkel gyászolnak itt is jó szülők a ra-
vatal felett, mely bár némán, mégis érthetően hirdeti, 
hogy egy drága kincset temetnek el. A gyermek, kit édes 
reménynyel öleltek, kinek ártatlan lelke és tiszta szere-
tete örömmel tölté meg a házat: most a koporsónak néma 
lakója. Téged kérünk jó Isten, nyújts vigaszt a sebhedt 
kebleknek azon remény által, hogy Te, ki új életet lehelsz a 
kikelettel az alvó természetbe, s új ékességgel ruházod a 
mezők virágát: nem engeded a semmiségbe hullni a lel-
ket sem, mely itt leöltötte romlatag ruháját : a testet. Az 
ártatlanság, a tiszta lélek a halál révéről az égbe költö-
zik. Üdvözítő Jézus, nyugtasd meg a szülőket azon biz-
tatással, hogy ilyeneké az Isten országa és hogy egykoron 
boldog viszontlátásban egyesíted azokat, kiket a koporsó 
elválaszt egymást. Ε hittel szárítsd fel a gyászolók könyüit 
és változtasd bánatukat akaratodon való csendes meg-
nyugvássá. 

Terjeszd ki szent Isten mindnyájunkra atyai kegyel-
medet. Kisérjen áldásod, mig vándorutunkon haladunk és 
ha innét búcsúzásra int a halál: fogadj be országodba, 
szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 
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6. 

Életünknek és halálunknak Ura, szent Isten! Te min-
denható vagy: életet adhatsz és halálba küldhetsz, vég-
zésedet nem másíthatja meg semmi erő sem ezen, sem a 
túlvilágon. Nálad van a bölcsesség kútfeje; minden intéz-
kedésed szent és jó, bárha véges elménk nem is értheti 
meg célodat. 

A mulandóság határai között a viszontagságok utján 
járunk. Itt örömünk virága könnyen hervad, reményeink-
ben csalódunk. Midőn ajkunkon sóhaj fakadoz s szivünket 
a fájdalom tőre szakgatja: könyező szemeinket hozzád 
emeljük Uram, Te vigasztalj meg bennünket a hit által, 
hogy javunkat munkálod még a reánk bocsátott szenvedés 
által is. Gyógyítsd sebeinket a boldogabb jövő reményé-
vel és szenteld meg a bánatot, midőn kedveseinket temet-
jük, azon Ígéreteddel, hogy túl az enyészet határain di-
csőült alakban újra látjuk őket. 

Gyász borult jó Isten itt e családra is, mert benne 
egy kedves gyermek a bölcsőt ravatallal cserélte fel. Óh 
bizonnyal a szülők szeme előtt, midőn a temetőt gazda-
gítják elhunyt kisdedekkel, maga az élet szegényebb lesz 
reményvirágokban. És a gyász könyüin a koporsó meg 
nem indul, a letépett liliom újra nem éled. 

Te nyugtasd meg mennyei Atyánk a kesergőket a 
vallás igéivel. Keltsd fel lelkünkben a reményt, mely 
megoszlassa a szomorúság fellegét és megmutassa nekik 
ama szebb hazát, hova az ártatlan lélek költözött. A Te 
követed a halál, ki által gyermekeidet a mulandóságból 
örök életre hívod el. 

Uram, vond magadhoz közelebb e veszteség által a 
szülői sziveket, hogy szent neved dicsőítésében folytassák 
és végezzék földi életüket s vigasztald őket, hogy egykor 
eljutnak a Te országodba, hol újra találkoznak elköltő-
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zött kedveseikkel és szinről-szinre látnak és örök dicső-
ségben magasztalnak téged. 

Hozzád bocsátjuk el Uram a mulandóságtól bucsut vett 
gyermeket, fogadd őt magadhoz új életre, örök üdvösségre, 
szent Fiad a mi Urunk Jézusért. Mi Atyánk stb. Amen! 

7. 

Szerető mennyei Atyánk, szent Isten! Háladással fo-
gadjuk az örömöt, melyet atyai kezed nyújt; nevednek 
imádásában keresünk vigasztalást, mikor meglátogatásod 
a fájdalom könyüit fakasztja szemünkben. 

Megáldottad Uram e mostan gyászoló családot is 
drága kincscsel: kedves életbimbóval. Mint a szeretetnek, 
reménynek tőled küldött angyala hozott új, édes örömö-
ket az ártatlan kisded e házba. Óh de Mindenható aka-
ratodra a sir szelétől érve lehervadt a virág, a szemekben 
kialudt az életnek szövétneke. Téged magasztaltak a szü-
lők a kisdedükben nyert áldásért; Te nyújthatsz veszteség 
által sújtott szivükre balzsamot. Te láttad a hű gondot, 
amelylyel őrködtek magzatuk betegágya felett, hallottad a 
fohászt, melylyel az anyai szeretet zörgetett irgalmad aj-
taján igyen esdekelve: „Uram jöjj el, mielőtt meghalna 
a gyermek!" 

De Uram, a mi utaink nem a Te utaid; szivünknek 
megnyugodnia kell végzéseden akkor is, ha ez áldozatot 
követel tőlünk. Könyörgésünk vissza nem tarthatja a ha-
lált, ha Te küldöd az élet szövétnekének kioltására. Ke-
sergő lelkünk csak a hit karjaiban talál megnyugtatást; ez 
hozzád emel és benned gondviselő Atyánkra mutat, ki 
szeretsz és javunkat akarod akkor is, ha keresztet mérsz 
reánk. Vigasztald meg Szentlelkeddel a bánatos sziveket, 
kik itt családi kertjük porba esett ékessége után zokog-
nak. Csendesítse le keblükben a háborgó fájdalmat a val-
lás azon biztatással, hogy Te, aki adtad, Te is vetted 
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magadhoz elhunyt kedvesüket. Csak porhüvelyt takar a 
szemfedő: maga az ártatlan lélek mint angyal visszatért 
az égbe, ama szebb hazába, ahol kísértés nincs, a fáj-
dalom tőre nem vérez s a sirpart nem szakítja el az 
egymást szeretőket. Ε hit szentelje meg a szülők gyászát, 
szárítsa fel hulló könyüiket. És Te jó Istenünk, hozd fel 
ismét a haláltól vágott seb begyógyultával a család egére 
a ború után a bizalom, remény melengető napját. 

Azon reménynyel ültetjük át a tört liliomot a temető 
földjébe, hogy sírjánál megjelenik egykor a Megváltó és 
feltámasztja őt új életre. Legyen nekünk Uram a mi hi-
tünk szerint; és kérünk, irányozd lelkünket a mulandóság 
jelei által az örökkévalókra. Néked éljünk, hogy néked 
halhassunk meg s legyen a mi halálunk is a megdicsőülés 
kezdete, szentFiad: az Úr j ézus által. Mi Atyánk stb. Amen. 

8. 
Kedves gyermek felett, kinek már több testvére meghalt. 

Mindenható Isten, gondviselő Atyánk! Te benned 
imádjuk sorsunk legfőbb igazgatóját; tőled vettük az éle-
tet, T e küldöd el — mikor jónak látod — érettünk a 
halált. Jóvoltodat hirdetik a tiszta öröm virágai, akaratod-
dal jön a fájdalom és járja át mint éles tőr keblünket. 
Téged illet a hálaáldozat a boldog órákért és ha vész 
tör reánk, a bánat tengeréről, hozzád tér hitünk és meg-
meghozza, mint Noé galambja a vigasztalás olajágát ezen 
biztatással: az Ur gondot visel. Jó Atyánk vagy mikor a 
békesség napját hozod fel egünkre; de boldogságunkat 
munkálod akkor is, ha a hűség bizonyságát a meglátoga-
tásnak béketűréssel fogadásában kívánod tőlünk, mert a 
csapásokkal mutatod meg lelkünknek az ég felé az utat, 
szeretsz akkor is, mikor dorgálsz. 

Gyászba öltözött Uram e család is vesztesége felett. 
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Megindul a részvét, mert egy kedves gyermeknek hideg 
tetemét: tört remények omladékát zárja el a koporsó előle. 
Mint hulló csillagok szakadtak le már ennek kebeléről, 
magzatok a sirnak éjjelébe. Bús aratást tartott ismét a 
halál és keze alatt mint letört galy esett porba a jöven-
dőnek egy szép záloga. Te ékesítéd a családi kertet élet-
bimbóval, mely a háznak édes öröme volt. Óh, de im a 
remény virága lehervadt és a szülő sebzett szivével így 
zokog: Sirok én és az én szememből alá megyen a köny, 
mert eltávozott a vigasztaló tőlem. Te szólj a bánkódók-
hoz mennyei Atyánk, vigasztaló igéiddel, éleszd fel hitü-
ket, hogy akaratodon megnyugodva mondhassák el ők is: 
Uram, legyen úgy, amint Te akarod. Szentelje meg fáj-
dalmukat a remény, hogy a bimbó, mely lehervadt itten: 
újra felvirul nálad az éden kertjében. Az ártatlan kisded, 
mig itt elveszti a földet, tiszta lelkével megnyeri az eget; 
kitől bucsut vesznek a sirparton: feltalálják majd az an-
gyalok karában. Oltalmadba ajánljuk a gyászoló házat, 
áldd meg, neveld megmaradt virágát, hogy az ehhez csa-
tolt remény gyógyítsa a múltnak sebeit. 

Maradjon meg mindnyájunkon atyai kegyelmed. Mi-
dőn a gyermekek halálában is az élet mulandó voltára 
emlékeztetsz: egyszersmind adj erőt, hitet, hogy neked 
szenteljük szivünket, lelkünket s így ha jön végóránk, a 
mi halálunk is új élet kezdete: megdicsőülés legyen szent 
Fiad, az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen. 

9. 

Anyja után hamar elhalt kisded felett. 

Mindenek felett uralkodó Isten, mennyei Atyánk! 
Tebenned imádjuk a világ alkotóját. Akaratod hivja elő a 
semmiségből az életet és intésedre jön követed, a halál, 
ki a vándor ösvényét megszakítja, porrészeit visszaadja a 
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földnek s innét búcsúzó lelke előtt feltárja az örökké-
valóság ajtaját. Bár felfoghatlan előttünk bölcsességed 
célja, midőn az egyik halandót csak hosszú fáradalom 
után engeded a már óhajtott pihenésre térni, a másikat 
pedig már a pálya kezdetén elszólítod az őt ölelő karok-
ból: mindazáltal hódolattal meghajlunk végzésed előtt, 
mert Te örök szeretet vagy s híveidnek boldogításán 
munkálkodol mind az élet, mind a halál utján. 

Téged imádva állunk meg e ravatal előtt is, mely 
egy zsenge kisdednek hideg tetemét nyújtja át a reá váró 
sírnak. Te gyujtád meg élte szövétnekét, Te hívtad el az 
újszülött bölcsője mellől koporsóba az édes anyát, a Te 
üzenetedet hozta meg mostan a halál: „Engedjétekhozzám 
jönni e gyermeket". Mint kidőlt rózsatő után a bimbó, 
lehervadt a hű szülő elhunytával árván itt maradt csecsemő. 
Mint nyugvó nap után az égbe reppenő sugár, kedves 
anyja után menybe tért az ártatlan lélek. Te akartad így 
Uram, legyen meg a Te akaratod, legyen áldott a Te 
szent neved. 

Atyai szeretetedbe ajánljuk az elhalt kisded elköltö-
zött lelkét. Ki a földi lét küszöbéről visszahívtad, nyisd 
meg előtte az örökkévalóság ajtaját. Ki elzártad itt szemei 
elől a napot, mutasd meg neki égi dicsőségedet, fogadd 
be az üdvösség hónába, melyet szent Fiad szerzett meg-
váltói érdemével híveinek, s hol a Te szent kezed eltöröl 
a szemekről minden könyhullatást. 

A benned helyezett hittel enyhítsd a gyászolók bánatát. 
Az örökélet reményével szenteld meg a mi földi vándor-
lásunkat, hogy néked élni, rendeltetésünket betölteni legyen 
legfőbb célunk. így bármikor jön végóránk: halálunk meg-
dicsőülés lesz, a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. 
Amen! 
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10. 

Egy napon meghalt két testvér felett. 

Örökkévaló szent Isten, irgalmas Atyánk! Te vagy 
mindeneknek Ura, akaratod a teremtő és megtartó hata-
lom, kegyelmed a boldogság kútfeje. Te vezérled az ember 
sorsának folyamát, Te hozod fel egünkre az öröm derült 
napját és borítod reá ismét a bánat éjszakáját, amint 
jónak látja bölcsességed. Hol kereshetnénk azért fájó szi-
vünknek orvoslását, hanemha Te nálad, ki lesújtasz, de 
fel is emelhetsz, megsebesítesz, de meg is gyógyítasz. 

Hozzád tér Uram fájdalmával e bánatba merült család 
is, melynek kebléről az öldöklő angyal: a halál, párosával 
tépte le a remény virágait. Téged áldottak a szülők, midőn 
az ártatlan gyermekeket ölelék. Megszentelve volt a ház, 
mikor benne az édes anyával együtt kulcsolták össze 
kezeiket s imádkoztak a gyermekek is hozzád. A remény 
s az öröm hajlékává tetted Uram e magzatokkal a házat. 
És most parancsodra az öröm forrása kiapadt, a szép 
jövendőt igérő zsenge hajtások lehervadtak. 

Te tőled jött e gyász Mindenható, mert a Te rende-
leted végrehajtója a halál és akaratodra nyilnak meg a 
sírok, hogy begyüjtsék az élők hajlékaiból az enyészet 
adóját. Meghajlunk előtted élet-halál Ura, nem zúgolódó, 
hanem benned bízó, engedelmes szívvel, mert tudjuk, 
hogy szerető Atyánk vagy és javunkra szolgál minden 
határozatod. Vigasztalj kedveseink halála felett is azon 
hitben, hogy Te rendeled a megválást a sirparton, ki 
boldog viszontlátást ígérsz ama szebb hazában; elhívod 
őket karjainkból, hogy atyai kebledre fogadd; testüket 
koporsóba helyezteted, hogy leiküknek mennyei hajlékod-
ban mutass lakást. Távozásuk által emlékeztess minket 
is, hogy a minden halandóknak utján vándorlunk; téged 
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féljünk, neked szolgáljunk azért, hogy bármikor szakadjon 
meg ösvényünk a reánk váró sírnál: befogadjon minket 
is a menyország, hol örök üdvösséggel koronázod meg 
a hűséget. 

Te szólj a hit által, jó Isten, az itt gyászoló szülék-
hez is. Gyógyítsd sebeiket azon szent reménynyel, hogy 
Te vetted magadhoz gyermekeiket s ezeknek, midőn a 
mulandóságból elköltöztek: szép örökség jutott a mennyek-
ben. Oszlassa meg a vallás szövétneke a veszteségből 
fakadó bánatot. Tanítsa a kesergőket szent neved buzgó 
imádására, hogy megtarthassák a bizodalmat mind az δ 
boldog végükig, amidőn újra megláthathatják nálad élet-
fájuk itt letört ágait, új és örök virulásban: szent Fiad, 
az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

11. 
Iskolás gyermek felett. 

Örökké imádandó Isten, mennyei Atyánk! A Te meg-
foghatatlan, de bizonnyal szent és jó akaratod teljesültét 
hirdeti ezen koporsó. Téged imádunk azért lelki alázattal; 
hozzád fordul vigasztalásért a család, melynek kebeléről 
a fejlő virágot leszakítá az enyészet. Uram, T e adsz a 
jó gyermekben drága kincset, mely örömmel tölti meg a 
szülői keblet. A Te áldásod a szülők boldogsága, midőn 
magzatuknak testben-lélekben, előtted és az emberek előtt 
való kedvességben gyarapodásán örvendeznek. Óh, de vég-
zésedre elköltözött a halál utján a kedves növendék és 
vele eltávozott az öröm is e házból. A szülői karok helyett 
koporsó öleli, az iskola helyett a temető várja, honnét út 
nem vezet a szülői házba vissza. 

Jó Atyánk, Istenünk! A mi ajkunkon a gyöngeség 
érzete sóhajjá változtatja át a vigasztalásnak igéit. Kérünk, 
Te jöjj, T e csendesítsd le a fájdalom viharát a gyászolók 



— 317 — 

lelkében, kik reményüknek tört romjai felett keseregnek. 
Erősítsd keblükben a hitet, mely elűzi a kétkedést s 
felszárítja a hulló könnyüket. Ez hirdesse vigasztalva, 
hogy a halál a tiszta lelkekre nem enyészet, hanem meg-
dicsőülés. Emlékeztesd őket azon Ígéretedre, hogy gyer-
meküknek midőn meghalt: kies helyen esett sorsa és 
nyilván szép örökség jutott neki. Ártatlan lelke hozzád 
tért a mennybe, hol nincsen szenvedés, nincs halál. 

Nyugtassa meg őket a vallás azon biztatással, hogy 
határozatod, midőn örömünket siralomra változtatja: akkor 
is javunkra van, mert mindeneket jól cselekszik az Ur. 
Legyen Uram a benned helyezett bizalom enyhítő balzsam 
a kesergő szülők, testvérek bánatára. Lelked vigasztalja 
meg az elhunytnak növendéktársait, kik e koporsó körül, 
koszorujok egy elesett bimbaját siratják. 

Maradjon Uram mindnyájunkkal gondviselő szerete-
ted. Tartsd elménkben azon igazságot, hogy itt alant mind 
csak mintegy nevelő iskolába járunk és hogy a Te félel-
med a bölcsesség kezdete. Taníts hűséggel utaidon járni, 
hogy bármikor szólítasz el, jó bizonyságot tehessen mel-
lettünk a mi lelki vezérünk: Jézus és befogadtassunk a 
választottak közé a mennyekben, hol tökéletesebb lélekkel 
munkálkodhatunk azokban, amelyek a mi Atyánknak dol-
gai, mindörökké. Mi Atyánk stb. Amenl 

12. 
Árva gyermek felett. 

Bölcsesség kútfeje, szent Isten! Te vagy mindeneknek 
örökkévaló Ura, kiben nincsen változás, sem a változás-
nak árnyéka; a mi életünk pedig e földön a mulandóság 
járma alá van vetve. Porból vétettünk és porrá kell len-
nünk meg ismét. 

Meghajtunk végzésed előtt, midőn egyik földi vándor-
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nak a szeretetet, békességet adod utitársakul; a másiknak 
már bölcsője mellől elvonod a legelső gyámolt, s helyette 
az ínséget állítod kísérőül a zsenge élet mellé. Te vagy 
a mi Urunk, kezedben van sorsunk, cselekedjél úgy, amint 
jónak látod. 

Megilletődve tekintünk Uram e koporsóra is, mely-
ben egy gyönge gyermek száll a sir hantjai alá. Korán 
elvetted mellőle a támaszt; alig örülhetett a boldogságnak, 
mely az anyai szeretetből fakad, midőn porba esett fejének 
koronája, siralomra fordult öröme és a boldog gyermek-
álmákból a szomorú árvaságra virradt. Miért szólítod el 
az édes anyát, kiben a magzat számára a leghívebb dajkát 
rendeléd, mikor még magával jótehetetlen gyermeket kell 
visszahagynia; miért küldöd sirba az apát a házból, hol 
őt még a nevelés gondjai marasztalják ? Ez intézkedésedet 
gyarló elménk nem érti, de megnyugszunk mégis vég-
zéseden mennyei Atyánk, mert tudjuk, hogy Te minde-
neket szent célból tész, mindeneknek üdvösségén munkál-
kodói. Alázattal kérünk, fogadd a halál utján távozót atyai 
kebledre. Áldott legyen atyai jóságod, melylyel gondos-
kodtál az elhunytról, amig élt; ébresztéd a részvétet, mely 
őt felölelte s könyörülő szívvel törekedett felejtetni vele 
súlyos veszteségeit. Szent a Te határozatod most is, midőn 
árvaságának véget vetél s elküldéd érette a halált, hogy 
elvigye oda, hol előre elment szülői dicsőült alakban várják 
őt. Ki nem akartad, hogy tovább is itt keseregjen a pótol-
hatlan szülőanya után, add meg neki a halálban a Te 
békességedet. Midőn elhívtad a földről, hol a legdrágább 
kincseket elveszté, vedd magadhoz a mennybe, hol fel-
találja mindazt, ami igazán boldogít. Tartsd fenn azon 
hitünket, hogy midőn meghalt: megboldogult, s midőn 
elköltözött innét a nyomorúság völgyéből: hozzád ment, 
hol igaz lakása van. 

Áldott legyen szent neved, jóságos Isten, ki gondot 
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viselsz mind az élőkről, mind a holtakról. Áldásodat kér-
jük a házra, mely az elhagyottnak menedéket nyújtott. 
Békesség fedezze az elhaltnak hamvait a földben s leljen 
országodban lelke örök üdvösséget, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

I f j a k f e l e t t . 

1. 

Örökkévaló Isten, mindeneknek Ura! Megalázzuk ma-
gunkat gyöngeségünk érzetében és mint a vihartól fenye-
getett hajós a kikötőbe: úgy menekül a mi lelkünk az 
enyészet gondolata előtt a hitnek szárnyain Te hozzád. 
Mulandóságunkra emlékeztet az elmúló idő, mely ellen-
állhatlanul ragadja éltünket mindig tovább a bölcsőtől és 
mindig közelebb a sirhoz. Sorsunkat hirdeti a koporsó, 
melyet nyitott sir vár a temetőben. A halál a földön a 
Te rendelésed és előle nem menekülhetünk. Te paran-
csolsz és mint szélroham előtt kialszik a gyertyaláng: 
szavadra lehull az ért kalász mellett a bimbó is, megáll 
a dobogó sziv és vele lehervad az ifjúkor virága: az öröm. 

Fájdalommal tekintünk e ravatalra, mely egy fiatal 
élet romjait zárja el szemeink elől és hódolattal valljuk, 
hogy itt is a Te akaratod teljesül. 

Midőn az enyészet diadalát látjuk a földi életen s 
megdöbbent a halál gondolata: hova mennénk Uram Te 
tőled? Te voltál nekünk hajlékunk minden időben! Ε hit 
enyhíti meg a gyászt, mely az elhunyt ifjú után itt marad, 
hogy az élet és halál felett Te parancsolsz és Te nem 
holtaknak, hanem élőknek vagy Istene. Bölcsességed méri 
ki mindeneknek életútját és a küzdő vándort viszontagságos 
útjáról nem a semmiségbe veted, hanem magadhoz veszed 
új életre, mint szerető atya a napnak alkonyán megfáradt 
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gyermekét. Kérünk, vigasztalj a koporsó felett azon hittel, 
hogy a sirba csak ami a porból vétetett: a test hull 
vissza; a lélek megtér ahhoz, aki adta volt azt. Szenteld 
meg a búcsúzást kedveseinktől azon reménynyel, hogy 
akik e földön téged féltek és előtted igazságban jártak: 
azok a halálban megdicsőülnek, lelküket a menyország 
fogadja. A mi Urunk Jézus, ki legyőzte a halál erejét, 
tartson meg minket e bizalomban, hogy sok hajlékok 
vannak jó Atyánk a Te házadban. 

Ε hittel hordozta e megboldogult fiatal testvérünk is 
a szenvedések keresztjét. Te benned reménylett Uram, 
téged keresett, mikor a fájdalmak ostromolták, szent Fiad 
vacsorájában talált új erőt, megnyugvást, midőn végharcra 
hivta a halál. Kiengesztelt szívvel, hivő lélekkel búcsúzott 
a földtől; add meg mennyei Atyánk a gyarlóság kötelé-
keiből kibontakozott lelkének az örök üdvösséget. Szentelj 
meg végül minket is, kérünk, a Te lelkeddel, hogy jár-
hassunk hiven ösvényeden, megtartsuk a hitet és jó lelki-
ismeretet, hogy bármikor szólítasz el bennünket a mu-
landóság szinteréről: a mi lelkünk is befogadást leljen 
országodba, szent F iad: a mi Urunk Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Mindenek felett uralkodó Isten, örök szeretet! A fáj-
dalom könyüket fakaszt szemeinkben e koporsó felett, 
melyben az élet tavaszának egy hervadt virágát s vele a 
szülők örömének zálogát várja a temető. Mulandóságunkra 
emlékeztet a ravatal; bizonyára a halandó embernek élete 
csak olyan, mint az eltűnő árny, mint a pillanatra fel-
emelkedő hullám, mely a tó vizén csakhamar nyomtalan 
elenyész. Uram bocsásd meg, midőn az enyészetnek — 
véges elménk szerint — idő előtti munkájánál megrendülve 
kérdjük: miért töri le a vihar a csemetét, mielőtt árnyat 
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adó s gyümölcsöző fává fejlődhetett volna? Miért dönti 
porba a halál az élet kertjének ékességét: az ifjút, mikor 
még itt hivatás várt reá ? Megnyugtató választ e kérdésre 
a változások hazája: a föld nekünk nem a d ; kérünk 
mennyei Atyánk, égi adományoddal: a vallással csönde-
sítsd le kétségeinket. Megváltó Jézus, nyugtasson meg biz-
tatásod, hogy aki Tebenned hiszen, az, ha meghal is: él. 

Bánatos szívvel kisérjük Uram e család lehervadt 
reményvirágát: a korán elhunyt ifjút a holtak országába. 
A Te áldásodnak örvendettek a szülők gyermekükben, 
midőn látták testben, lélekben fejlődni s szivében éledni 
a szeretetet, hálát. De siralomra fordult örömük, mert a 
szeretett magzatnak: a fiatal vándornak életútját meg-
szakítá a kikerülhetetlen sirverem. 

Te szólj hozzájuk, óh irgalom Atyja, biztató igéddel. 
Gyógyítsd meg a veszteség által ejtett sebet a hitnek 
balzsamával. A gyermek, kit a hála, ragaszkodás csatolt 
övéihez, eltávozott a minden halandóknak ut ján; de ma-
radjon itt a gyászolókkal a Te gyámolító Szentlelked. 
Gondviselésed őrködjék felettük s tanítsa őket béketűrés-
sel fogadni kezedből a keserű pohárt, enyhítse meg bána-
tukat azon tudat, hogy tőlük megvált kedvesük az üdvözül-
tek hónába költözött s kisérje vigasztalva őket ösvényükön 
a boldog viszontlátásnak reménye. 

Te hordoztad mennyei Atyánk az elhunyt jó gyerme-
ket gondos szeretettel mind a sir partjáig, tőled vette a 
talentumokat, amelyekkel hiven sáfárkodott hozzátartozói 
boldogítására és szent neved dicsőítésére. Áldott légy vele 
közlött kegyelmedért, kérünk, add meg a fáradalom me-
zejéről hamar elhívott szolgádnak szent országodban az 
igazak örök jutalmát. 

Mindenható Isten! Ε koporsó a mi sorsunknak is 
hirdetője. Mi is adósak vagyunk a halálnak és nem tudjuk, 
mikor jön el, hogy átvegye tőlünk amaz utolsó adót : az 

Gyurdtz Ferenc: Kézi Agenda, III. 21 
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életet. Taníts, kérünk, a számadás gondolata által a gyor-
san muló idő megbecsülésére, kötelességünk hű betölté-
sére, hogy a végórán mi is nyugodt lélekkel válhassunk 
meg a mulandóságtól, az itt maradók áldása kövessen 
bennünket széked elé s ott részesei lehessünk a Krisztus 
által szerzett örök boldogságnak. Mi Atyánk stb. Amen! 

3. 

Örökkévaló Isten, mennyei Felség! Szivünkre bánat 
nehezül, ajkunkon sóhaj fakadoz e koporsó előtt, mely egy 
ifjú földi vándornak hideg tetemeit zárja magába. A csa-
ládi kertnek ékessége, a szülőknek boldogságuk vala és 
most életének tört romjait zsákmányul a nyitott sir várja. 
Hűséges gonddal nevelte a jó gyermeket a ház; s örömmel 
ölelték ifjúsága tavaszán az édes apa és anya. Boldogan 
reménylék, hogy ha majd az élet harcaiban kifáradnak, 
ennek szerető kebelén találnak pihenést. És e szép re-
ményekre szemfedél borult; mint fergeteg a virágos fát : 
könyörtelen letörte a fiatal életet a halál. 

Megdöflbbenve tekintünk Uram az enyészet diadal-
jelére, mely mindnyájunkat közös sorsunkra: a mulandó-
ságra emlékeztetve hirdeti, hogy a halál keze elér min-
denhova, hol emberi sziv dobog, letarolja a kórót és a 
virágot, az aggot és a gyermeket. 

Te vagy jóságos Isten gyöngeségünkben a mi bizo-
dalmunk s erőnk. Téged kérünk: adj nekünk hitet, hogy 
ebből megnyugvást meríthessünk végzéseden és meglát-
hassák lelki szemeink a szebb hazát, ahova végcélunkat 
helyezted, s ahol eltörölsz a szemekről minden könyhulla-
tást. Vond magadhoz a hit által az itt gyászolókat is, kik 
így sóhajtanak veszteségük felett a szent íróval: a kese-
rűségtől elolvadott a mi lelkünk. Vigasztald meg őket 
azon biztatással, hogy gyermeküknek halhatatlan lelkét, 
midőn romlatag porsátorából elköltözött: nem a végenyé-
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szet, hanem mentő karod fogadta és egy dicsőbb világ-
ban mutatott néki új lakást. Keltse fel szivünkben a vallás 
az engedelmesség e fohászát: Ö az Ur ; cselekedjék úgy, 
amint néki tetszik. Kit siratnak, megvált a nyomorúságnak 
völgyétől s megnyerte az eget és ott várja boldog viszont-
látásra övéit. Maradjon velünk mindnyájunkkal Uram a Te 
jó lelked. Te igazgasd ösvényünket, hogy dicsőítésedre 
szentelhessük életünket, add, hogy bármikor jöjjön is éret-
tünk a halál: jól elkészülten fogadhassuk s lelkünk túl a 
síron megnyilatkozott eget találhasson, szent F iad : az Ur 
Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

4. 

Mivelt ifjú felett. 

Mindeneknek Ura, nagy Isten! Te lehelted belénk 
az életet és akaratoddal tör utat szivünkhöz a halál. 
Néked vagyunk hálával adósak a derült napokért, egye-
dül nálad kereshetünk vigasztalást, ha reményünk csillaga 
fellegbe hanyatlik. 

Egy gyászba öltözött családot viszünk Uram a rész-
vét karján színed elé, mely drága kincset: elhunyt jó 
gyermeket sirat. Te adtad e háznak az örömöt, midőn a 
zsenge magzatot a Te félelmedben, az előtted és az embe-
rek előtt való kedvességben gyarapodni látta. Téged ma-
gasztaltak a szülők, midőn az ifjú a választott pályán 
nemes buzgalommal haladt és az élet kísértései között is 
tisztán megőrzött lélekkel jutott el a kitűzött célhoz. 

De Uram, Te kelted fel a napot, mely virágot fa-
kaszt, Te küldöd a vihart is, amelynek útját romok jelö-
lik. Te akartad, hogy e hajlékban is az öröméneket 
gyászdal, a biztató reményt halotti koszorú váltsa fel; Te 
kívántad a szülőktől a nehéz adót: éltük fájának viruló 
hajtását. Az enyészet ostromát nem bírta el a fiatal ter-

21* 
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mészét, nem tudta megkérlelni a halál angyalát^ a Naómi-
val kesergő anyának könyárja. A mi remegő ajkunkon e 
koporsó előtt csak panaszba olvad át a részvét. Óh irga-
lom Atyja, hozzád esdekelünk, mire Gileád hegyén bal-
zsam nem terem, Te nyújts gyógyirt a gyászolók sebzett 
szivére! Amelyet mi nem találunk: nyissa meg Szentlel-
ked a bánkódók előtt a vigasztalásnak forrását. Vezesd 
őket a hitnek karjaiba s engedd, hogy ez könyező sze-
meiket a sirról az égre emelje; értesd meg velük, 
hogy bár tanácsod véges elménk előtt sokszor kikutathat-
lan; de híveidnek mindenkor üdvösségükre szolgál. Te 
örök szeretet vagy, jól tész mindeneket. A Te követed 
volt a halál, ki ez ifjút a földi bujdosás mezejéről elhívta 
s innét elköltöző lelke előtt megnyitá ama tökéletesebb 
világ kapuját, hol a mulandóság szele nem dűl, hol a 
megboldogult dicsőült alakban kezd új életet. Erősítsd 
Uram a gyászoló szülőket, testvéreket, rokonokat a bána-
tot megszentelő hitben, hogy akit Te egykor nekik adtál, 
azt ők most akaradodon megnyugvással adják vissza néked. 

Áldott legyen szent neved, hogy fiatal vándortársun-
&at ösvényén mindeddig gondviselő kézzel vezérléd, adtál 
neki erőt a nemes harc megharcolására s a szenvedések 
között a béketűrésre, úgy, hogy megtartotta a hitet és jó 
lelkiismeretet mind az ő boldog végéig. Fedezze, kérünk, 
porrészeit békességed s dicsőítsd meg lelkét a Krisztus 
által igért örök üdvösséggel. 

Add végül, hogy e koporsó legyen intőjel mindnyájunk-
nak a magunkba szállásra. Nem a gyorsaké a futás, nem az 
erőseké a diadal; hatalmad rendelkezik velünk, kezed méri 
ki utunk hosszúságát. A sirhoz közel van az ifjú úgy, mint a 
vén. Segélj azért Uram, hogy járhassunk bölcs szívvel és 
bármikor szakadjon meg pályánk, jól elkészülten mehessünk 
számadásra eléd, hol az igazakra a hűség jutalma vár, 
szent F iad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 



— 3 2 5 — 

Fiatal hajadon felett. 

1. 

Bölcsességnek és hatalomnak örök kútfeje, szent Is-
ten! Bánatos szívvel tekintünk e koporsóra, mely egy 
család veszteségének és az élet múlandóságának gyászos 
hirdetője. Óh bizonnyal az enyészet hatalmának van alá-
vetve minden, ami a földön él. Láthatatlan keze ott van 
az idők súlyában, mely alatt ledől a felmagasió törzs, ott 
mutatja erejét a hirtelen támadt fergetegben, mely kitépi 
a fiatal csecsemét. Az emberi élet csak olyan, mint a kerti 
virág, melyet a dér letarol; olyan, mint a hulló csillag, 
mely rövid sugárzás után homályba vész. 

Ily szomorú sors felett kesereg Uram e család, mely-
nek egy fiatal, kedves tagjára borult a szemfedél. Néked 
rebegtek hálát a jó szülők az örömért, mely ennek életé-
ben jutott osztályrészül nekik. Áldásodat látták a fejlő 
hajadonban, kinek tiszta szemeiből istenfélelem s a szü-
lők és testvérek iránt igaz szeretet sugárzott. Ékessége 
volt a háznak, mint a nyiló rózsa s a remény benne 
mutatá az apai és anyai szívnek még éltük alkonyának 
felderülését is. 

Óh csakhogy a mi erőnk gyönge az enyészet fegyve-
rének elfordítására. Te parancsoltál itt is és a szép virág 
lehervadott; Te követelted az áldozatot és a szülők remegő 
kezekkel helyezték feledhetlen gyermeküket koporsóba. Te 
adtad a kedves leányban a reménykoszorut a háznak, a 
Te akaratoddal fordult most itt az öröm siralomra. 

Alázattal hajlunk meg előtted óh nagy Isten, kinek 
kezében van az élet, a halál. Nem zugolódunk végzésed 
ellen, bárha ez megfoghatlan is előttünk, mert bölcs és 
szerető Atyánk vagy és legjobban tudod, mi szolgál üd-
vösségünkre. Ha a veszteség jajfohászt szakgat ajkunkon, 
nálad keresünk enyhülést, ki lesújtasz, de fel is emelhetsz. 
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Hozzád visszük az itt gyászolókat is; óh vigasztald meg 
őket! Értesd meg velük a hit által, hogy a szép, jó lélek, 
melyet gyermekükben úgy szerettek: nem lett az enyé-
szet martaléka, sőt a halálban megdicsőült, mert romla-
tag földi sátorától megválva égbe költözött. A tied volt, 
Te vetted magadhoz, nálad várja kedveseit boldog viszont-
látásra. Megváltó Jézus, ki a naini anyát megvigasztaltad, 
Te mondd a vallásban az itt kesergőknek is: „ne sirj!" Ki 
Jairus bánatát elosztád gyermekének halálos ágyánál: Te 
enyhítsd meg itt is az atyának fájdalmát e szent remény-
nyel: „nem halt meg a leányzó, hanem csak aluszik". 

Bölcs és jó Istenünk! Kérünk végül, indíts e ravatal 
előtt a mulandóság gondolata által mindnyájunkat ma-
gunkba szállásra. Add, hogy neked szenteljük szivünket, 
lelkünket, hogy bármikor intesz: mi is boldog halállal 
vehessünk bucsut a földtől, s elnyerhessük az örökélet 
koronáját, a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

2. 

Örökkévaló Isten, mindeneknek Ura! Fájdalomtól 
meghatottan álljuk körül e ravatalt, mint az enyészet dia-
dalát egy fiatal életen. Részvétre indít egy súlyosan meg-
látogatott család vesztesége, mely előtt a mulandóság 
érzete, mint nehéz felleg borul szivünkre. Szemeink Uram 
minden lépten-nyomon ellentétbe ütköznek, melyet véges 
értelmünk megoldani nem bír. Az élet szeretetét oltád az 
ifjú kebelbe és ím a halál porba veri mégis ellenállhatla-
nul. A szeretet szent kötelékével fűzted egybe a rokon 
kebleket és a sirpart könyörtelen elszakítja őket egymás-
tól. A hű gyermekre, szerető testvérre, rokonra, jutalmul 
a zavartalan boldogságot kérjük; és olt látjuk vergődni 
a kínoknak tengerén, mígnem élete, mint tört csolnak, el-
merül. De mindenható Isten, hol a gyarló értelem a vesz-
teség nyomán segélytelen hagy, megjelenik jó angyalod: 
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a hit és kiemel a kétségek fagyos karjaiból. Bölcs és 
szerető Atyánkat ismerteti meg benned és szent végzé-
seden megnyugodni tanít. Óh mutasd meg általa lelki 
szemeinknek túl a mulandóság határain az örökélet soha 
le nem áldozó napját, mely kiengesztel a halálnak gon-
dolatával. Biztass viszontlátással egy boldogabb hazában, 
hova az enyészet s szenvedés vihara nem hat el, hol 
megdicsőülés várja az erényt. Hozzád tér a hű lélek, 
mikor bucsut vesz a földtől; e hitben nyújtsd a vigasz-
talásnak balzsamát a sebre, melyet a kedvesüktől való 
elszakadás ejt az itt maradók szivén. 

Akaratodon megnyugvással kisérjük Uram e koporsó 
lakóját, egy szép lélek ledőlt porsátorát, a reá váró sirhoz. 
Tebenned bízott, téged dicsőített, míg élt, eleitől fogva. 
Istenfélelem kisérte s odavezette áldozatra oltárodhoz öröm-
ben úgy, mint bánatban. A hála és ragaszkodás az övéi-
hez, mint virág a tavaszt, kisérte életét s tartja emléke-
zetben most a szeretett gyermeket, feledhetlen testvért. 
Áldott légy mindazon örömért, melyet általa árasztál a 
szülői házra. Hálát rebegünk, jó Isten, ravatala előtt gond-
viselésedért, melylyel őt ösvényén mindeddig támogattad. 
Vele voltál a nehéz napokban, megerősítéd hitben és lé-
lekben, hogy a szenvedések között szelíden, béketűréssel 
hordozá a reá mért keresztet. Tebenned élt, Tebenned is 
halt meg, áldott legyen emlékezete. Áldás kisérje égbe 
szállt lelkét. Vigasztald meg Uram az utána gyászolókat 
a hit által s mutasd meg kegyelmedet e sok csapás alatt 
kesergett családnak. Nyújtsd ki oltalmazó karodat az öz-
vegy szülő felé, kit annyiszor levert már a fájó veszteség. 

Maradjon mindnyájunkon Szentlelked. Tanítson néked 
élni, utaidon járni, hogy mi is ha meghalunk, szép em-
léket hagyhassunk hátra és a halál reánk nézve is meg-
dicsőülés legyen, szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 
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3. 

Mindenható Isten, mindeneknek Ura! Ha gyöngesé-
günk érzete s a megpróbáltatások súlya lever: a hit 
felemel s szövétnekével hozzád vezérel. Még a fájdalmas 
esetekben is bölcsességed bizonyságaira emlékeztet, s a 
reánk borult bánat fellegén át is atyai szereteted melen-
gető napját mutatja. Hódolattal borolunk le azért s téged 
imádunk még ott is, hol az enyészet keze romokba dönti 
reményünket, nálad keresünk vigaszt, mikor siralomra 
fordul örömünk. 

Hozzád térünk megnyugtatásért e gyászos helyen is, 
hol a halál végezte romboló munkáját s egy dobogni 
megszűnt hű kebel koporsójára hull a kesergő család 
könyharmata. A Te határozatod teljesült, Te akartad, hogy 
a minden halandónak utján megelőzze szülőjét a gyermek, 
s a sirba költözzék az ölelő testvéri karokból a testvér. 

Seregeknek Ura, ki elküldéd követül a halált, hogy 
gyászba öltöztessen egy családot: Te adj erőt ennek, 
hogy élő hittel rebeghesse a kedvesét magába fogadó sir 
felett is: „Legyen meg a Te akaratod!" Enyhítsd a ke-
sergők fájdalmát azon szent reménynyel, hogy akitől a 
sir partján bucsut vesznek: nálad talál újabb, dicsőbb 
hazát s ott várja őket boldog viszontlátásra egykoron. — 
Nyugtasd meg az édesanyát, midőn lelkére a veszteség 
érzete nehezül. Légy özvegységében hanyatló korának 
gyámola. Vigasztald a testvéri, a hű rokoni kört, melyet 
az elhunythoz az igaz részvét csatolt. Fogadd a halál révén 
tőlünk elköltözött vándortársunk lelkét szent egedbe. Te 
benned bízott; a szenvedések tengeréről hozzád küldé 
utolsó fohászát. Legyen neki az ő hite szerint, lelje meg 
nálad a hűségnek hervadatlan koronáját. 

Maradjon mindnyájunknak oltalma gondviselésed. 
Szentlelked ápolja hitünket; hordozzon az igazság ösvé-
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nyén; hogy bármikor érjük el itt a véghatárt: lelkünk 
bemenetelt találjon szent országodba, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által. Mi Atyánk stb. Amen. 

Árva hajadon felett. 

Minden tetteidben bölcs Isten, jó Atyánk! Bárhova 
tekintsünk, kezeidnek munkáját találjuk mindenütt, hatal-
madról beszél a virágzás és a hervadás, az élet és a 
halál. A változásoknak mindent magával ragadó folyama 
döbbentve emlékeztet ugyan törvényedre, mely bennün-
ket a mulandóság járma alá helyezett; de lecsendesíti 
kétségeinket és megnyugtat a hit atyai jóságodban, hogy 
Te a viszontagságok által is boldogításunkon munkálkodol 
és híveidet a halál sötét völgyén át örök ödvösségre vi-
szed. Ily bizalommal tekintünk e koporsóra, mely egy 
fiatal élet romjait: egy a halál kezétől letört virágot zár 
magába. Korán érte az enyészet szárnycsapása, ifjan köl-
tözött el az élők sorából a holtak országába. De Uram! 
Te határoztad így; legyen meg a Te akaratod. Szerete-
tedet tökéletesb mértékben találja, dicsőségedet színről-
színre látja ama szebb hazában, mely törékeny porhü-
velyéből bontakozó lelke előtt megnyílt. 

Nehéz sorsot rendeltél itt neki osztályrészül. Úgy 
akartad, hogy az árvaság kenyerén nőjön fel, mely sok-
szor könytől ázik. Hallottad zokogását, ha elhunyt édes 
atyjáról emlékezett s mikor a felejthetlen anyát, ki a gyer-
mekálmok megédesítője, az ifjú kor őrző angyala volt: 
kesergő szívvel látogatta künn a temetőben. Te külted 
reá a betegség gyötrelmeit, melyek alatt ő a szenvedé-
sektől összetörve rebegé: könyhullatás volt itt nekem éjjel 
és nappal kenyerem, azért kívánok elköltözni és a Krisz-
tussal lenni, mert az mindennél jobb. Megkönyörültél rajta 
mennyei Atyánk s magadhoz hívtad e siralom völgyéből. 
Megvívta az utolsó harcot s most már pihen; kiktől élete 
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elszakítá, jó szülőivel a halál újra egyesíté. Tetemét át-
veszi a sir, melyben nem ég a kínoknak tüze, nem ont 
bánatkönyüt a szem; tiszta lelkét az ég fogadta, hol a 
béke és a boldogság napja örökké ragyog. 

Áldott legyen neved jó Isten az irgalomért, melylyel 
az árvának szomorú sorsát enyhítéd, felkeltéd iránta a hű 
lelkek részvétét s a rokoni szívességben mutattál neki 
menedéket. Áldd meg a jóltevő szeretetet, mely feltárta 
keblét s ajtaját az elhagyott előtt, áldd meg azokat még 
utódaikban is, kik jóakarattal emlékeztek meg az árváról 
s törekedtek elviselhetővé tenni helyzetét. 

Átadjuk Uram e hervadt virágszálat gondviselő kezeidbe. 
Lelje meg nálad, mit a föld nem adhat — az örök üdvössé-
get, szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Gyönge elméjű, beteges hajadon felett. 

Végetlen hatalmú Isten, mindeneknek Ura! Te vagy 
Teremtőnk, szabadon intézed sorsunkat. Neked rebeg 
hálát az öröm érzetével dobogó szív, hozzád kiált a szen-
vedés keresztje alatt roskadozó vándor. A Te adományod 
e drága kincs: az egészség, tudtoddal jön a csapás, gyor-
san mint a nyil, váratlan, mint derült égből a villám, 
mely romba dönti a testet s a lélek épségét és a nyava-
lyát sirig tartó rabbilincskép veti a föld szülöttére. 

Véges értelmünk gyakran nem ismeri ugyan fel az 
ellentétekben célodat; de bár megrendít a földi létnek 
ottan-ottan döbbentő alakban jelentkező nyomorúsága: 
nem szállhatunk perbe veled, nem zugolódunk. Gyönge-
ségünk érzetében hódolattal borulunk le előtted s így fo-
hászkodunk: Te vagy az Ur, legyen úgy, amint néked 
tetszik. Megnyugszunk végzéseden, szerető mennyei Atyánk, 
ki a sötétségből is világosságot hozhatsz ki, s a földi szen-
vedést égi dicsőséggé változtatod át, óh mindeneket jól 
cselekvő Isten! 
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Ε bizalommal kisérjük el e koporsóban pihenő test-
vérünket is végnyugvó helyére. Szomorú sorsot adál osz-
tályrészül neki. Midőn mint zsenge bimbóra lesújtott a 
vész, szétdúlta testi erejét, homályban hagyta értelme vi-
lágát. A mulandóság határán a Te kezeidbe tesszük le, 
gondviselésedbe ajánljuk, ki megoldoztad súlyos láncait, 
levetted a szenvedés reá nehezült keresztjét. Hála néked 
irgalomnak Atyja, ki nem feledkeztél el róla nyomorúsá-
gában. Áldott legyen szent neved, hogy megtartád mel-
lette a szülői szeretet őrző angyalát, ki nem fáradt el a 
gyöngének ápolásában, s fogyhatlan részvétével ölelte 
szenvedő gyermekét. Fogadd be mostan szent Isten a 
siralom völgyéből elköltözött lelkét a Te örömödbe. Nyisd 
meg neki, amitől a földön megfosztatott, a mennyben a 
tökéletesbülés útját, hogy közelebb juthasson hozzád s 
örvendeztesse őt a Te örök dicsőséged. 

Maradjon áldásod a házon, mely hiven dajkálta a 
szerencsétlent, áldd meg az édes anyát az önfeláldozó 
szeretetért, melylyel elfedezni törekedett a szenvedő sze-
mei előtt helyzetének siralmas voltát. Áraszd ki mindnyá-
junkra atyai kegyelmedet. Tartsd ébren bennünk a Te 
félelmedet, hogy néked éljünk, téged dicsőítsünk, s ha 
meghalunk, országodba juthassunk, szent Fiad: az Ur 
Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Öngyilkos hajadon felett. 

Mindeneknek Ura és bírája, nagy Isten! Lelki alá-
zattal közeledünk hozzád, érezzük, hogy csak törödelemmel 
tárhatjuk fel szivünket előtted. Te mindenható, örökké-
való vagy; mi pedig véges lények, kiknek ösvényük a 
sírnál megszakad. Te vagy a mi Urunk és mi a Te szol-
gáid, kiket számadásra vársz itélőszékedhez. Te méred ki 
mindenkinek útját, melyet végeznie s a gondok keresztjét, 
melyet hordoznia kell. 
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Óh bocsásd meg Uram azoknak gyöngeségét, kik a meg-
próbáltatás alatt roskadoznak, s keresik a halált, mint szaba-
dítót a kötelességnek sokszor tövisekben gazdag mezejétől. 

Bocsánatért esdekelünk e koporsó körül is, mely egy 
fiatal élet romjait fedezi. Irgalomért esdekelve kisérjük 
a temetőbe ifjú vándortársunkat, ki nem talált örömöt 
élte tavaszában, hanem óhajtotta a halálnak telét. Nem 
birta őt marasztalni földi hivatása; de vonzotta ellenállhat-
lanul a sir nyoszolája, s kétségbeesetten maga nyitotta 
meg az oda vivő utat. 

Uram, mi nem ítélünk itt, hogy ne Ítéltessünk. Te 
olvasol a sziv redőiben. Te látod az önmagával vívódó 
lélek gyötrelmeit. Te vagy a mindentudó és igaz ítélő. 
Mi, szemünkben a részvét könyüivel állunk a lelki harc 
áldozata fölött, s könyörgünk, légy kegyelmes a kiszen-
vedetthez, ki magában egy virágot, s ezzel övéinek örö-
mét vetette a halál karjába. Kérünk, jó Isten, ne mint 
szigorú biró, hanem mint az irgalomnak Atyja, fogadd a 
tört sátorából hozzád térült lelket. 

Maradjon itt gondviselésed a vésztől ért családon, mely 
mint üldözött hajó ingadozik a fájdalom tengerének örvénylő 
habjain. Nyugtasd meg a kesergő testvért, enyhítsd az édes 
anyának emésztő bánatát, kinek szeretett leányával porba 
esett koronája, siralomra fordult öröme. Vigasztald meg a 
gyászolókat a Te atyai irgalmadba helyezett hit által. 

A Te kegyelmedbe, őrző gondjaidba ajánljuk végül 
magunkat, hozzánktartozóinkat. Engédd, hogy legyen a 
hit, a mi lábainknak szövétneke, a remény hűséges úti-
társunk, a szeretet boldogítónk. Szentlelked bátorítson, 
ha csüggedünk; erősítsen, ha megkísértetünk. Segélj, hogy 
elbírhassuk a nehéz napok terhét, győztesen végezhessük 
a nemes harcot, s azon hittel fogadhassuk a halált, hogy 
annak utján lelkünk az örök. üdvösség hónába jut, szent 
Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

a 
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Középkorúak felett. 

1. 

Minden végzésedben szent Isten, jó Atyánk! Te vagy 
a mi bizodalmunk, Te vagy gondviselőnk életben, halál-
ban. Ha meglankadunk a kereszt alatt: Te adsz erőt a 
béketűrésre, ha megkeserít a fájdalom: vigasztalást nálad 
keresünk; mikor a megnyílt sir áldozatot követel tőlünk, 
s mulandóságunkat hirdeti: Te nyugtatsz meg akkor is 
az örökkévalóság szent reménye által. 

Hozzád esdekelnek a sebhedt szivek gyámolításért 
e házban is, melynek a családfővel kidőlt oszlopa és a 
koporsó előtt így sóhajtanak az özvegyek és árvák: el-
esett a mi fejünknek koronája, siralomra fordult a mi 
örömünk, jaj most minékünk! Óh bizonnyal nehéz a 
megválás a sirparton azoknak, kiket a szeretet láncaival 
egybekapcsoltál; fájdalmas a távozás, midőn még az öreg-
ségtől távol, hivod el a halandót a reá váró munka meze-
jéről; de Mindenható, perbe nem szállhatunk veled mi 
gyarló emberek. Meg kell hajolnunk határozatod előtt, 
sorsunknak szabatos intézője, mert Te gyújtod meg és 
Te is oltod ki az élet lámpáját bölcs tetszésed szerint. 

Bánatunkban hű gyámolunk: a hit által emlékeztess 
atyai jóságodra. Értesd meg velünk, hogy javunkat eszköz-
löd akkor is, ha meglátogatásod alatt a fájdalom könyüi-
vel áztatjuk utunkat. Add, hogy szivünkben tartsuk azon 
igazságot, hogy minden földi öröm, remény veszendő, s ez 
által indíts arra, hogy keressük a Te országodat s töreked-
jünk gyűjteni romolhatatlan kincseket. A gyász napja által, 
midőn szeretteink karjainkból a sir hantja alá költöznek, 
keltsd ajkainkon a vallomást: nincsen itten nekünk mara-
dandó városunk, hanem az eljövendőt keressük; ama szebb 
hazát, melyben a boldogság napja le nem alkonyul. 
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Ε hittel szenteld meg Uram az itt gyászolók bánatát. 
Nyugodjanak meg végzéseden azon bizalommal,· hogy a 
Te célod a mi üdvösségünk. Kit most siratnak, a 'ha lá l -
ban a hosszas betegségnek gyötrő bilincseiből szabadult 
meg, a koporsóba szállva lerótta az utolsó adót az enyé-
szetnek és minden földi gyarlóságtól megtisztulva lelke a 
Te mennyországodba költözött. Elhívtad benne a hü férjet, 
a szerető atyát övéitől, de itt maradsz Te, óh özvegyeknek 
őrzője és árváknak atyja és gondot viselsz róluk. Tartsd 
meg Uram e házban továbbra is a szeretetnek, békes-
ségnek lelkét az anya és gyermekei között, éltesd szivük-
ben a hitbuzgóságot, mely őket utaidon hordozza és 
nekik e mulandó életen túl örök boldogságot igér. 

Hálát mondunk neked jó Isten e koporsó felett, hogy 
elhunyt felebarátunkat mindeddig atyai kezeden hordozád. 
Áldott légy jóvoltodért, amelylyel őt környezéd, a boldog 
családi életért, melyben hozzátartozóinak szeretete felde-
rítette napjait. 

Hálaadással magasztalunk, hogy kegyelmedből ő is 
lelki örökségül nyerte a szent vallást, amely megőrzötte 
őt a férfi gondja és munkái között is. Ő és az ő háza 
tisztelték az Urat; szent neved imadásában találta leg-
főbb örömét övéivel egyben. A harcot megharcolta, pálya^ 
futását elvégezte, a hitet megtartotta: add meg neki 
Uram az örök élet koronáját a mi Urunk Jézus Krisztus 
által. Mi Atyánk stb. Amen! 

2. 

Szent Isten, mennyei Atyánk! Mi a pornak szülöttei, 
gyarló emberek, alázattal imádunk téged, ki életünk és 
halálunk felett parancsolsz. Hatalmadról beszél a változások 
folyama, mely magával ragad mindnyájunkat és egyiket 
előbb, másikat utóbb szállítja, amint Te rendeled, a halál 
révébe. Bármit határoztál sorsunk felől, hódolattal kell 
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fogadnunk, mert veled perbe nem állhatunk, mert Te örök 
bölcsesség legjobban tudod, mi szolgál nekünk javunkra. 

Az emberi mulandóságot hirdeti ezen koporsó is, 
melybe egy férfiú költözött a munka mezejéről. Még távol 
a késő vénségtől: életének delén szólítottad őt számadásra; 
így bevégzetlen hivatást hagyott itt s mint kidőlt fával a 
folyondár: porba esett vele hozzátartozóinak reménye. El-
költözött az elhunyttal a házból a megelégedés, eltörött a 
kenyérnek botja, siralom váltotta fel az örömöt. Bocsásd 
meg Uram a panaszt, mely a gyászolók ajakán a veszte-
ség felett fakad, s add, hogy megenyhítse bánatunkat a 
hit gondviselésedben. Te adtad nekik kedvesükben a hű 
támaszt: Te is vetted vissza; ő hívásodra eltávozott a 
minden halandóknak utján, óh maradjon itt özvegyek és 
árváknak gyámola a Te atyai kegyelmed. Ő ide ugyan 
vissza többé nem jön, vigasztald szeretteit, hogy boldog 
viszontlátásra várja őket egykor az egekben. 

Áldott légy jó Isten, hogy pályavégzett vándortár-
sunkat születése óta jóvoltoddal környezéd. A hit szövét-
nekénél vezérléd ösvényén, támogattad kötelességének 
teljesítésében s osztályrészül engedéd neki a békés csa-
ládi élet áldásait. Ő is hálaadó szívvel szolgált néked; 
Te benned bízott, a hit által erősítve béketűréssel hor-
dozta a szenvedések láncait és az örök élet reményével 
fogadta a halált. Legyen neki a sir álma háborítlan, ta-
láljon lelke országodban örök boldogságot. 

Minket pedig vezérlj Szentlelkeddel, hogy megért-
hessük a mulandóság intő szavát. Őrizkedjünk a bűntől, 
add, hogy akaratodat mindenkor szemünk előtt tartva, jó 
lelkiismerettel végezhessük utunkat és így méltóknak talál-
tassunk üdvözítő irgalmadra, a mi Urunk Jézus által. 
Amen! Mi Atyánk stb. 
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Fiatal férj felett. 

Örökkévaló Isten, mindeneknek Ura! Hatalmadat hir-
deti fenn a menyboltozat csillagseregével, s lenn a földön 
a változások folyama, melyet a véges emberi erő vissza 
nem tarthat. Bárhova tekintsünk: mindenütt kezeid mun-
kájára találunk. Léted világít mint a nap, de szemünk 
belé nem tekinthet. Te gyújtod meg az élet szövétnekét 
és parancsodra jön a halál, hogy a sir öbléhez térítse az 
élők vándorutját. Bármit határoztál felettünk Urunk Iste-
nünk, meg kell nyugodnunk végzéseden, mert Te vagy 
sorsunk szabados intézője, s ha élünk és ha meghalunk 
is, a tieid vagyunk. A Te határozatodra emlékeztet e gyász-
koporsó is, mely egy fiatal életnek romjait zárja magába. 
Te hívtad és ő engedelmeskedett; visszaadta a földnek, 
ami a földé s lelke itt hagyta a mulandóság hónát. 

Midőn látjuk az enyészet munkáját és felette a gyászt: 
hova mennénk bánatunkkal jó Isten, hol várhatna reánk 
vigasz? Téged keresünk, hozzád emelkedünk a hit szár-
nyain, mert Te vagy az életnek és halálnak Ura, a mi 
szivünknek kősziklája és a mi reménységünk mindörökké. 

Téged imádunk még a veszteségben is, mert jó vagy 
hozzánk és a Te irgalmad örökké megmarad. Szent színed 
elé vezetjük hitünkkel azokat, kiket a fájdalom levert és 
mi megnyugtatni nem tudunk. 

Téged kérünk, nyújts vigaszt e gyászba borult csa-
ládnak is, mely egy hű tagját temeti. Te enyhítsd a 
szerető apának bánatát, ki életfájának egymás után porba 
hullott ágai felett kesergi: nagy keserűséggel látogatott 
meg a Mindenható engem! Te orvosold az ifjú özvegy 
szivén sajgó sebet, ki midőn a kedves férjtől bucsut vesz 
a sirparton, fájó kebellel rebegi : siralomra fordult az én 
örömöm. — Te csendesítsd a jó testvérek zokogását, kik 
most új áldozattal gazdagítják a temetőt. Honnét a halál 
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elvitte a reményt, a Te atyai kegyelmed hozzon a bán-
kódók lelkébe megnyugvást szent akaratodon. Ébressze 
ott azon bizalmat, hogy akik Téged szeretnek, azoknak 
mindenek javukra szolgálnak. 

Áldott legyen szent neved, ki elhunyt földi vándor-
társunkat mindeddig atyai karodon hordozád. Hála néked, 
hogy erőt adtál neki, mig élt, az igazság követésére, 
hozzátartozói szeretetének s a társadalom becsülésének ki-
érdemlésére. Fogadd lelkét, kérünk, a halál révéről ma-
gadhoz s add meg neki országodban az új élet hervadat-
lan koronáját. 

Irgalmadba ajánljuk mindnyájunkat. Szentlelked tá-
mogasson, hogy mi is jól végezhessük a reánk bizott 
tisztet, néked szolgáljunk s megtarthassuk a hitet és a jó 
lelkiismeretet mind a mi Urunk Jézus Krisztus napjáig. 
Mi Atyánk stb. Amen! 

Családapa felett. 

Mindenható Isten, mennyei Atyánk! Kérünk, hallgasd 
meg fohászunkat, mely a halál győzelmi jele: e koporsó 
előtt fakad szivünkből. Midőn egy szeretett családfő már 
az élet delén eltávozik a minden halandóknak utján és a 
támaszát vesztett házban siralomra változik az öröm: alá-
zattal valljuk, hogy a Te utaid nem a mi utaink. Te 
mindentudó, örökkévaló vagy, mi véges elménkkel a jövőt 
nem ismerhetjük, mig a földön élünk, sorsunk a mulan-
dóság. Szentlelked élessze bennünk a hitet, mely hozzád 
emel, megismerteti velünk a mi Urunk Jézusban meg-
jelent üdvözítő kegyelmedet s megnyugvásra tanít végzé-
seden. Adj erőt arra, hogy kedveseink sirja felett, a gyász 
szomorú napjain is e hit szentelje meg és enyhítse fáj-
dalmunkat: mind jó, amit Isten tészen. 

Ε bizalommal ajánljuk kezeidbe e pályavégzett test-
vérünket is, kinek tetemeit a nyitott sir várja. Hálát rebe-

Gyurálz Ferenc: Kézi Agenda, III. 2 2 
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gíink néked, jó Atyánk, gondviselésedért, mellyel őt szü-
letése óta ösvényén kisérted. Hála néked, ki őt támogat-
tad reá bízott feladatának betöltésében. Áldott légy, hogy 
fenntartottad keblében az élő hitet, szeretetet s ő ezektől 
vezetve, áldássá tette életét a gondjaira bizott családban. 
Mint szent egyházad hű tagja buzgón teljesítette köteles-
ségét s jószívűségével kiérdemelte embertársainak tiszte-
letét, Ledőlt porsátorától megvált lelkét vedd magadhoz 
s az emberi élethez tapadó gyarlóságait megbocsátva add 
meg neki a Te országodban az örökélet koronáját. 

Maradjon itt jó Isten oltalmad a gyászba öltözött 
házon. Vigasztald a hűséges élettársának sírba hanyat-
lása felett kesergő özvegyet, gyámolítsd a reá nehezülő 
gondok kettős terhének hordozásában. Őrködő szemeid 
kisérjék az árva gyermekeknek fejlődését. Óh özvegyeknek 
őrzője, az árváknak Atyja, engedd, hogy a nagy veszte-
séggel meglátogatott édesanya jóvoltodnak bizonyságát 
találhassa magzatainak há lásszere te tében is. Nyújts vi-
gasztalást a hit által a gyászoló testvéreknek, rokonoknak. 

Emlékeztess mindnyájunkat e ravatal által azon igaz-
ságra, hogy a halál réve mi előttünk is kikerülhetetlen 
határ. Indíts ennek tudatával időnk bölcs használására, 
hogy bármikor alkonyuljon le életünk napja: a viszontag-
ságok mezejétől búcsúzó lelkünk befogadást találjon az 
üdvösség hónába, melybe az igaz híveknek utat nyit meg-
váltó szeretetével Szent Fiad: a mi Urunk Jézus. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Öngyilkos férfiú felett. 

Örök irgalom, szent' Isten! Te lehelted belénk a gon-
dolkodó lelket. Te határozod meg a halandóknak sorsát; 
azért engedelmességgel kell fogadnunk nemcsak az öröm-, 
hanem az ürömpohárt is, meg kell nyugodnunk végzéseden 
akkor is, ha virág helyett tövissel van borítva ösvényünk. 
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Te küldél bennünket ide, a változások színhelyére: be 
kell várnunk, míg innét elszólítasz. 

Megrendült lélekkel állunk meg óh Mindenható e 
koporsó előtt, mely az enyészet győzelmét hirdeti az éle-
ten, s melyben egy vándortársunk pihen, kit a fájdalmak 
ostroma alatt kétségbeesés ragadt a halálba. 

Az emberi gyöngeség tudatában megalázzuk magun-
kat előtted mennyei Atyánk. Nem vetjük a kárhoztatás 
köveit az elhunyt koporsójára, hanem a bánat könyüivel, 
gyászoló részvéttel közeledünk az e házat és rokonságot 
ért súlyos veszteséghez. 

Kiszenvedett felebarátunk gyötrelmeire, míg élt, eny-
hítő balzsamot nem talált; ajkain a sóhajtást csak a ke-
resett halál szüntette meg. Mi ravatala felett buzgó imával 
kérünk téged, óh kegyelemnek Atyja: bocsásd meg gyön-
geségét, mely miatt bizalmát elveszté s a megpróbáltatás 
terhe alatt leroskadt. Fogadd irgalommal a távozót, en-
gedj testének a sir nyoszotóján békés pihenést s lelkének 
legyen szószólója itélőszeked előtt a Krisztus megváltó 
érdeme. Ne vond meg jóvoltodat az özvegytől, kinek a 
hü férjjel elesett reménye s szivére gyászt borított a kínos 
veszteség. Vigasztald a testvéreket s mindazon résztvevő-
ket, kik fájdalommal emlékeznek róla. 

Uram! mi mindnyájan érezzük gyöngeségünket. Alá-
zattal esedezünk, támogass atyai jóvoltoddal, neveld szi-
vünkben a hitet, amely szentséges jelenlétedre emékeztet 
és a meglátogatás idején szent segedelmeddel biztat. Adj 
a hitben erőt akaratod teljesítésére s a megnyugovásra 
végzéseden. Engedd, hogy benned helyezett bizalommal 
és tiszta lelkiismerettel folytathassuk pályánkat s ha eljön 
végóránk, az üdvözülés reményével vehessünk bucsut a 
mulandóság színhelyétől, szent Fiad: a mi Urunk Jézus 
nevében. Mi Atyánk stb. Amen! 

22* 
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Középkorú mivelt ember felett. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Semmiségünk érzete 
megaláz hatalmas kezed előtt, s hozzád emelkedő gondo-
latunk buzgó imádássá válik. Te vagy a világ alkotója, 
mondottad és lett, parancsoltad és előállott. 

Bölcsességed sorsunk intézője. A Te adományod maga 
az élet. Parancsodat teljesíti a halál, midőn a dobogni 
megszűnt keblet a napfényről a sir sötét éjébe kiséri és a 
mulandó élet mezejéről a lelket hozzád számadásra hivja. 

A Te végzésed teljesültét hirdeti e koporsó is, mely 
egy, az enyészet által eltört élet romjait fedi el szemeink 
elől. Még távol volt ama véghatártól: a késő vénségtől, 
mely kibékíti a megfáradt földi vándort a nyugalmat igérő 
halálnak gondolatával. De Te szóltál Mindenható, kinek 
akaratját követniök kell minden élőknek, akár korán, akár 
későn ints búcsúzásra a földről és szavadra bezárta a Te 
szolgád számadása könyvét. Itt hagyta a változások szín-
helyét; hült tetemét átveszi szeretteink karjaiból mint tu-
lajdonát a sir, s lelke megtér hozzád, aki adtad. 

Fáj az érző kebleknek a megválás a sirparton. 
Mennyei Atyánk, éleszd hitünket és ezáltal szenteld meg 
a szivünkre nehezülő bánatot s biztass, hogy életünkben, 
halálunkban mindenkor a Te gyermekeid vagyunk és „bol-
dogok azok, kik az Urban halnak meg". 

Ε hitben temetjük el végzéseden megnyugodva Uram 
ez elhunyt keresztyén társunkat. Áldott legyen szent ne-
ved, ki őt eddig gondviseléseddel hordozád ösvényén. 
Hála néked segedelmedért, melytől gyámolítva, buzgalom-
mal hozta áldozatát a közügy oltárára, nemes részvétével 
az emberiség sebei s boldogulása iránt kivívta ama szép 
koszorút: a köztiszteletet. Hódolattal áldunk, hogy hitében 
erősítéd s amidőn a betegség mint lassan emésztő féreg 
dúlta egészségét: a hivő lélek bizalmával fogadta a reája 
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mért terhet és földi reményeinek hervadása a Te magasz-
talásodat találta ajkain, a Te félelmedet szivén. Ki ma-
gadhoz vetted, kérünk Uram, engedd hogy találhasson 
nálad a földi gyarlóságoktól megszabadult lelke örök 
üdvösséget. 

Vigasztald meg a hit által a ravatala felett kesergő-
ket; tedd emlékezetét előttünk áldottá. Indíts mindnyá-
junkat hivatásunk hű betöltésére, mig kegyelmed napja 
felettünk világol, hogy bármikor jöjjön, elkészülve találjon 
halálunk s legyen reánk nézve megdicsőülés: szent Fiad 
az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Özvegy családapa felett. 

Mindeneknek Ura és Atyja, szent Isten, hova men-
nénk a Te lelked előtt és a Te orcád előtt hova futnánk? 
Tőled vettük mindnyájan az égi örökséget: a lelket, Te 
szólítottál életre és akaratodra ismét megáll szivünk do-
bogása. Te vagy menedékünk, tőled vár a sziv vigasztalást, 
ha siralomra fordul öröme. 

Hozzád tér Uram, atyai gondviselésedben keresve 
gyámolítást e lesújtott család is, melyet oszlopától fosztott 
meg a halál. Nyújts vigasztalást a hitben a gyermekek-
nek, midőn keseregve búcsúznak a sirparton atyjuktól. 
Tőled jött óh Mindenható e csapás, Te kívántad e ház-
tól a nagy áldozatot. És bár megdöbbent a halál diadala, 
mikor még a munkabíró korban oltja ki az élet szövét-
nekét, mindazáltal nem zugolódunk ellened, mert Te 
magad vagy az örök szeretet, ki híveidet javukra dorgá-
lod és még veszteségkeben is az ő üdvösségük a cél sze-
med előtt. Tartsd fenn szivünkben a reményt, hogy bár 
a haldokló szülő elhagyja gyermekeit: itt marad ezekkel 
jóltevő kegyelmed és gondot visel róluk. 

Megnyugszunk végzéseden jó Atyánk, de kérünk, 
enyhítsd meglátogatásod súlyát a támaszuk után sóhajtó 
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árvákon, nyújtsd az elhagyottak felé gyámolító jobbodat 
és éleszd a fájdalom mellett, melyet a temetőbe költöző 
atyjuk örökségül visszahagy, az atyafiúi szeretetet, mely 
kész letörölni az árvák könyüit és felöleli a gyöngéket, 
kik még reászorulnak a nevelői gondra. Őrizd meg őket a 
hozzád való hűségben, hordozd ösvényeden, hogy majd az 
élet mezején tetteikkel is áldottá tegyék elhunyt jó szülőik 
emlékét, és méltók lehessenek az áldásra, melyet Ígértél 
azoknak, kik megtartják a hitet és jó lelkiismeretet. 

Áldott legyen szent neved, hogy e tőlünk most el-
szólított felebarátunkat mindeddig atyai jóságoddal kör-
nyezéd. Erőt adtál neki hivatása betöltésére, az övéiről 
való hű gondoskodásra. Midőn szomorú napokra virrasztád, 
s hű nejének halálában elvevéd tőle a legjobb szövetségest: 
Te tanítád akkor is béketűrésre a hit által. Hála néked, 
hogy mikor reátörtek a halál előpostái: a nyavalyák s 
gyötrelmessé tevék éjjelét, nappalát, akkor is fenntartád 
szivében a bizalmat. Megnyugvással fogadta a halálos 
ágyon is határzatodat, így fohászkodván: Atyám, amint 
akarod, úgy legyen. Lecsendesítéd végül szenvedései vi-
harát; hitünk vigasztal, hogy a kínoktól hányt élethajó 
eljutott a mulandóság tengeréről az örökkévalóság békés 
révpartjához. A porsátor ledőlt, de belőle a lélek odatért 
számadásra hozzád. Legyen nekünk Uram, a mi hitünk 
szerint, adj megfáradt hived tetemének a föld kebelében 
csendes pihenést, adj lelkének lakhelyet a Te országod-
ban, hol a hűséget megdicsőülés várja s a szenvedést 
üdvösség váltja fel. 

Emlékeztess Uram egyszersmind mindnyájunkat az 
enyészet jelei által reánk váró itélőszékedre. Taníts meg-
óvni lelkünket a bűnnek szennyétől, megőrizni szent pa-
rancsolatidat, hogy így, ha innét távozunk, üdvösséget 
találhassunk nálad, szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 
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Szülésben elhalt fiatal nő felett. 

Élet s halál felett uralkodó nagy Isten, mennyei 
Atyánk! Te oltád szivünkbe a részvétet, mely megosztani 
késztet másoknak nemcsak örömét, hanem fájdalmát is? 
Te alkotád a könyüket, melyeket, mint az éjbe borult ég 
a harmatot a letarolt tájra: szemünk a tört remények rom-
jaira hullat. Te hozzád térünk azért akkor is, ha gyászba 
öltöztet végzésed, mert hitünk, mint a sötét fellegeket 
besugárzó nap a természet megújulásáról: a csapások kö-
zött is örök bölcsességedről, atyai irgalmadról beszél. 

Az enyészet győzelme rendíti meg most is egy ke-
sergő családnak körében lelkünket. A síri csend, mely 
egy fiatal, szép életre borult, a zokogás, melylyel ravatala 
körül a gyászolók boldogságuk porba hullt zálogát sirat-
ják: ajkunkon sóhajt, szemeinkből könyárt fakasztanak. 

Oh, bizonnyal nagy keserűséget mértél Uram osz-
tályrészül e házra, mely előbb a szeretetnek és békesség-
nek áldott hajléka volt. Az édesanya a szülés fájdalmának 
tengeréről gyermeket hozott e világra, de kikutathatatlan 
végzésedből ezért a harcon önmaga lett az áldozat; mig 
kisdede az életnek, ő ettől elszakítva a halálnak révén 
kötött ki. Az élemedett szülék, az ifjú, özvegy férj, a 
tehetetlen árvával keblén együtt panaszolnak, s rebegik 
a fohászt: „A mélységből kiáltunk hozzád Uram! Min-
den Te habjaid által mentek rajtunk; jövel, segíts, mert 
elveszünk!" 

Kegyelem kútfeje, szent Isten! hozzád imádkozunk 
mi is velük. A haláltól áldozatát mi vissza nem vehetjük; 
hol a csecsemő bölcsője mellől koporsóba hanyatlik az 
anya: ott a mi vigasztaló szavainkat megtördeli a fáj-
dalom. Te küldj vigasztalást jó Atyánk, kinek karja meg 
nem rövidül, kinek könyörülete előtt nincsen akadály. 
Előttünk a ravatal, a sir nem adnak választ azon kér-
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désre: miért hull az élet napja, midőn még a delet sem 
érte el, a halálnak éjébe ? Miért hivja el a temető a szülő-
anyát a családból, hol zsenge magzat keresi epedő ajak-
kal annak emlőit? Uram, kérünk, Te emeld fel s nyug-
tasd meg a kesergő sziveket; Te oltsd meg e házban a 
fájdalom tüzét a vallás igéivel. Visszhangoztasd a bánkódó 
keblekben biztató szavaidat, hogy csak azt, ami bennünk 
por : veszi át a sir, a lélek megtér ahhoz, aki adta volt 
azt. Őrizd azon reményünket, hogy a hű nő, az édes-
anya eltávozott a minden halandóknak utján, óh de itt 
maradsz Te, özvegyeknek őrzője és árváknak Atyja! 

Hű szolgáló leányodat, ki itt vándorutján már a sir-
parthoz eljutott: fogadd bé a Te békességedbe. Adj tes-
tének az anyaföld keblén háborítlan nyugalmat s koronázd 
meg lelkét örök üdvösséggel. 

Tarts meg mindnyájunkat irgalmadban. Gondviselé-
sed Jrisérjen ösvényünkön, Szentlelked tanítson hivatásunk 
hű betöltésére, hogy folyton gyarapodjunk a hitben, sze-
retetben és reményben és ha meghalunk, az itt maradók 
áldása kövesse s a mennyország várja költöző lelkünket, 
szent Fiad: az Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Fiatal édes anya felett. 

Gondviselő Isten, mennyei Atyánk! Néked engedel-
meskedik minden úgy az égen, mint földön, a mi életünk 
idejét, halálunk óráját is szent határzatod méri ki. Bár-
hova tekintsünk: hatalmadnak nyomait találjuk, akaratod 
teljesül mindenütt. Ha a békés családban öröm dobogtatja 
a sziveket, mindezért hozzád emelkedik a hálafohász, tied 
a dicsőség, mert tőled jön az áldás. De egyszersmind a 
Te szolgád a szélvész is, mely kidönti a gyönge csemete 
mellől a támaszt. Akaratodat teljesíti a halál, midőn a 
bölcső mellől a temetőbe hivja a leghűbb dajkát: a sze-
rető anyát. Hatalmad előtt alázattal meghajlunk és a 
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veszteség felett is hittel valljuk Atyánk, Te határoztál így: 
legyen meg a Te akaratod. 

Meghatottan állunk irgalomnak Atyja e ravatal előtt, 
mely egy család veszteségét hirdeti. Egy hű kebelre bo-
rult itt még ifjúsága virágában a szemfedél. Szülők bú-
csúznak a halál révén távozó gyermektől, fiatal özvegy 
hangoztatja Naomi panaszát: nagy keserűséggel látogatott 
meg a Mindenható engem. Gyönge kisded várja hasztalan 
az édes anyát s fogja majd ha nő, annak sirja felett el-
zokogni: sirok én és az én szememből alá megyen a 
köny, mert eltávozott a vigasztaló tőlem. — Jó Istenünk, 
Atyánk! a Te utaid nem az emberek utai. Mi, kik itt 
csak homályosan látunk, mint egy tükör által, nem bírjuk 
megérteni: mért költözik a holtak országába az, ki még 
itt be nem végezte hitestársi tisztét ? Miért kell meghide-
gülnie az édes anyai kebelnek, melyen gyönge kisded 
keres éltető meleget s védelmet? Az ifjú élet romjai kö-
nyüt fakasztanak szemünkben, csak gyöngeségünkre s az 
enyészet erejére emlékeztetnek: mindazáltal nem zúgoló-
dunk ellened óh, mindeneket jóltevő, bölcs Isten. Meg-
nyugszunk végzéseden, mert szent igéd hirdeti, hogy a 
halál az istenfélő lélek előtt ut a menyországba s ki 
innét elköltözik: az üdvösség honában várja övéit a boldog 
viszontlátásra. Ε hittel enyhítsd a kesergők fájdalmát s 
tedd áldottá előttük az elhunytnak emlékét. Légy az öz-
vegynek őrzője és az árváknak atyja. Mindnyájunkat em-
lékeztess végül e ravatal által is a mulandóságra, mely 
egykép uralkodik az ifjú s a vén felett. Félelmed legyen 
vezérünk, hogy utaidon járhassunk a sirig, adj szerető szivet, 
hogy kötelességünket jól végezhessük mások boldogítására. 
Ha a halál révére jutunk: nyisd meg a földtől búcsúzó 
lelkünk előtt az eget s vedd magadhoz örök üdvösségre 
szent Fiad: a mi Urunk Jézus. Mi Atyánk stb. Amen! 
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Sokat szenvedett fiatal nő felett. 

Mindeneknek alkotója és fenntartója, szent Isten. Mi 
Te előtted csak jövevények és vándorok vagyunk, eltűnő 
éveink életünk egy-egy részét ragadják magukkal és minél 
előbbre haladunk földi pályánkon: annál közelebb hozzánk 
a sir, melyben a halál hideg keze vet számunkra ágyat. 

A mulandóság porából hozzád emelkedik hő fohá-
szunk óh nagy Isten, kiben a megváltó Jézus szerető 
mennyei Atyánkat ismerteti meg velünk. Gyermeki biza-
lommal magasztalunk téged, hogy szent igéd által meg-
nyugvásra tanítasz bölcs rendeléseden, a megpróbáltatá-
sok között vigasztalsz, hogy a hűségre hervadatlan korona 
vár nálad és biztatsz, hogy itt a viszontagságok honában 
gyarlóságainktól megtisztulva, életünket Te néked szen-
telve keressük mindenek előtt a Te országodat és annak 
igazságát. 

Téged imádunk e koporsó előtt is, melyben egy hű 
szolgáló leányod dobogni megszűnt keble pihen a vég-
zett életharcok után. Hála néked, ki a bölcsőtől mind a 
sirpartjáig atyai szemekkel őrködtél felette. Te élesztéd 
hitének szövétnekét, melynek fényénél utaidon járva be-
töltötte tisztének minden igazságát. Ő Te reád támaszko-
dott és mi téged áldunk gondviselésedért, melylyel őt 
derült és borult napjaiban környezéd s melytől támogatva 
mig ereje volt jó szivével áldássá tette életét hozzátarto-
zóira nézve. Áldott légy jó Istenünk, hogy midőn ki-
kutathatatlan végzésedből hosszan tartó szenvedés kereszt-
jét kellett hordoznia: fenntartád mellette a gyámolításban, 
vigasztalásban fáradhatlan házastársi szeretetet. Ő a gyöt-
relmektől ostromolva is Tebenned bízott, az élet ösvényén 
kifáradva hozzád szomjúhozott. Meghallgattad a szenvedő 
sóhaját s parancsodra meghaltak kínjai. Szent Fiad meg-
váltó érdemére támaszkodva fogadta a túlvilág követét, a 
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halált s lelkét kezedbe ajánlva távozott el a minden ha-
landók utján. Legyen neki az ő hite szerint. Ragyogjon 
lelkének a mennyben az örök világosság. Fogadja őt a 
véget ért szenvedés után országodban örök üdvösség. Vi-
gasztald meg a viszontlátás reményével hű férjét, a sze-
rető szülőt, testvéreket. Legyen áldásod mindazokon, kik 
részvéttel látogatták a szenvedő betegágyát. 

Rajtunk, kik még tovább folytatjuk a vándorlást a 
bujdosás mezején: nyugodjék meg a Te megáldó, meg-
szentelő kegyelmed a mi Urunk Jézus Krisztusért. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Családanya felett. 

1. 

Mindenható Isten, kegyelemnek Atyja! Hódolattal 
imádjuk nevedet, mert Te vagy mindeneknek alkotója, 
nálad van az áldás kútfeje, kezedben az élet és a halál. 
Gyöngeségünk tudatával hatalmad előtt porba hullunk, 
de a hit szárnyain lelkünk ismét atyai szeretetedhez égre 
emelkedik. Hozzád visszük bánatunkat, mikor megsebez 
e világ, megkeserít a veszteség: zaklatott szivünk karjaid-
ban megnyugtatást talál. 

Téged keresünk buzgó fohásszal, mennyei Atyánk! 
e gyászos helyen is, hol a hű nőnek és jó anyának ko-
porsóján találkozik az özvegy és az árváknak könyje. A 
Te akaratod teljesül, midőn örömének, bánatának meg-
osztóját, hűséges élettársát temeti a fér j : ama pótolhat-
lan kincstől: az édes anyától vesznek bucsut a gyerme-
kek s érzik, hogy ennek sirja felett az árvaságnak rideg 
napjai virradnak reájuk. 

Gondviselő Isten! Te sebet ejtesz, de gyógyító bal-
zsamot is nyújthatsz, a fájdalom keresztje alatt busongók-
nak. Óh küldi el kérünk e súlyosan meglátogatott család-
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nak a bizalom és reményben az igaz vigasztalást. 
Gyámolítsd segedelmeddel a legjobb szövetségesétől meg-
fosztott férjet, kit a gyász mellett az özvegység nehéz 
gondjai várnak. Fogadd oltalmadba az árvákat, hogy szent 
végzéseden megnyugodjanak és e világnak se öröme, se 
szenvedése el ne tántorítsa őket tőled. Add, hogy meg-
maradjon köztük mindvégig a szeretet, egyetértés és isten-
félelem, hogy tiszta, kegyes élettel gyűjtsék eltemetett 
anyjuk nevére az áldást. 

Irgalmadba ajánljuk Uram, tőlünk eltávozott szolgá-
lódat is. Hiven betöltötte tisztét, jó szivében áldásodat 
látta a gondjaira bízott család. Legyen áldott szent karod, 
mely mindeddig vezette, támogatta őtet. Tövises úton is 
hordoztad s a nyavalyák bilincseibe vetve, a kínoknak 
ürömpoharát itatád vele. Hála néked, hogy nem hagytad 
el akkor sem, sőt a hit által erősítéd a keresztviselés-
ben. Dicsőség szent nevednek, hogy meghallgattad sóha-
jait, megoldoztad gyötrő láncait s a halálban így szóltál 
hozzá: „Bízzál lányom, a Te hited megtartott tégedet". 

Legyen neki jó Atyánk, az ő bizodalma szerint. Ki 
megdicsőített téged itt hittel, béketűréssel: dicsőítsd meg 
őt szent egedben örök üdvösséggel. Minket pedig, kik még 
folytatjuk a földi vándorlást, segélj Szentlelkeddel, hogy 
hiven sáfárkodjunk a nekünk adott talentumokkal s meg-
maradjunk ösvényeden végig. Engedd, hogy áldott emléket 
hagyhassunk vissza itt s ha meghalunk, a mi lelkünket is 
új életre várja az ég, szent F iad: az Ur Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

2. 
Irgalomnak kútfeje, szent Isten! Hallgass meg bennün-

ket, midőn szemünkben a bánat könyüivel hozzád fohász-
kodunk és nyújts sebzett szivünknek a hitben vigasztalást. 

Te magad rendeléd Uram, hogy örüljünk az örülök-
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kel és sírjunk a sírókkal, hogy megosszuk a gyászt ott, 
hol embertársaink vesztett boldogság felett keseregnek. 
És hol lehetne nagyobb a veszteség, mint ahol a halál-
nak karján egy nemes lélek, mint egy jó angyal, költözik 
el végkép a házból! Megaláz gyöngeségünknek érzete, 
midőn látjuk, mint tarol a halál visszatarthatlanul az élet 
mezején! Csapása alatt megáll a lesújtott szívnek dobo-
gása és megindul a könypatak szeretteink szemében. És 
minél nagyobb volt a boldogság, melyet a nemes kebel 
éltében — mint nap a jóltevő meleget — maga körül 
árasztott: annál leverőbb a gyász, mélyebb a bánat, mint 
a nyugvó napot követő éjszaka, mely halála után itt ma-
rad. Érezzük Uram, hogy a ravatalnál csak az vigasztal-
hat meg, ki feloldhat a halál bilincsei alól s e siralom 
völgyén túl új életet adhat. 

Mennyei Atyánk! Nálad keresünk vigasztalást most 
is, midőn egy gyászoló család siratja drága kincsét: a jó 
házi nőt, a hű édes anyát. Romba dőlt egy háznak bol-
dogsága és felette egybeolvad a zokogás az özvegy és az 
árvák ajkán. Irgalomnak Atyja! ne vond meg segítő job-
bodat e keserűséggel meglátogatott háztól. Ébreszd a hi-
tet a gyászolók szivében; ez szentelje meg bánatukat és 
tanítsa őket megnyugvásra szent végzéseden. Adj erőt az 
özvegynek, hogy elbírhassa a megpróbáltatás terhét és 
láthassa gyermekeiben atyai szeretetednek jeleit. Adj jó és 
engedelmes szivet az árvák keblébe, hogy istenfélő élet-
tel szerezzenek tiszteietet az eltemetett anya emlékének. 
Irgalmadba ajánljuk az elhunytnak hozzád visszatért lel-
két. Áldott legyen szent neved, hogy tisztének teljesítésé-
ben gyámolítád. Hála neked az áldásért, melyet jó szive 
által az életre árasztál. Az élő hit által vezetve részvéttel 
karolta fel a szenvedők ügyét és örült, ha letörölheté a 
kesergők arcáról a könyüt. Kérünk Uram, add meg neki 
hűségéért a dicsőség hervadatlan koronáját. 
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Áldj meg végül mindnyájunkat, hogy járhassunk az 
igazság ösvényén és bármikor kelljen elszakadnunk a 
földtől, legyen itt a mi emlékünk is megáldva és nyerjen 
országodban lelkünk örök üdvösséget, szent Fiad: az Ur 
Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Siketnéma felett. 

Nagyhatalmú Isten, mindeneknek Ura! Te alkotod az 
embert s határzod meg sorsát bölcs tetszésed szerint a 
földön. Tőled vesszük az élettel minden lelki-testi tehet-
ségeinket, melyekkel boldogulásunkat eszközölhetjük. Drága 
kincset adál a hallás érzékében, mert ez köt össze ben-
nünket embertársaink lelki világával s megérteti velünk a 
boldogító szeretetnek hangját. Ez tesz arra képesekké, 
hogy életigédet hallgathatjuk; a dicsőítésedre zengett ének 
szivünket szent öröm és reménynyel ez által tölti meg. 

De óh Uram, intézkedésed előtt alázattal valljuk be, 
hogy tanácsod gyarló elménk előtt végére mehetlen. Mi-
dőn felkészíted a halandót földi vándorlásra: ottan-ottan 
megvonod tőle az érzékek legnemesbikét. Im e koporsó-
ban is egy szerencsétlen embertársunk teteme pihen, ki 
nem hozta magával e világra a hallás talentomát. Amint 
nem hallhatá, vissza sem adhatá sem az öröm, sem a 
panasznak hangjait. A Te határozatod volt, hogy nem 
értheté az apa és anya édes szavát, nem énekelhetett 
neved tiszteletére, nem hallgathatá szent igéidet a hivek 
seregével a templomban. Csak mint félig idetartozó, félig 
idegen töltötte magába zárkózottan örömtelen napjait e 
bujdosás mezején. 

Miért rendeléd ily sorsra óh Mindenható? véges értel-
münk hasztalan kutatja; de ebben is a Te hatalmadat 
látjuk, ki felettünk korlátlanul uralkodol s kezed szabad 
mindenkivel. Óh nyugtass meg a hit által, hogy minden 
végzésedben szent célt tűztél ki és hogy az itt csonkán, 
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hiányosan maradt életnek megmutatod a mennyek orszá-
gában a tökéletesbülés útját. 

Ily bizalommal temetjük Uram ez elhunyt felebará-
tunkat. A halál révén kiszabadult lelke, mint rideg fog-
házból: a romlatag testből; itt hagyta a csendes meg-
adással hordozott nyomorúság keresztjét. Fogadd hozzád, 
ama szebb hazába, hol eltörölsz szemeiről minden köny-
hullatást. Hála néked jó Isten, hogy mig élt, szomorú 
állapotjában nem feledkezél meg róla. Megtartád számára 
az anya szeretetét, ki vele együtt érzett, érte imádkozott, 
megőrzéd a testvérek keblében a hűséget, kik részvéttel 
törekedtek enyhíteni a boldogtalannak helyzetét. Áldd meg 
azért a szülőt, a testvéreket, áldd meg a házat, mely a 
szenvedőt ápolta. 

Kérünk végül mennyei Atyánk, támogass mindnyá-
junkat lelkeddel, hogy háladatos gyermekeid lehessünk 
drága ajándékodért, melyet ép érzékeinkben adál. Segélj, 
hogy ezeket megbecsüljük és tisztünk hű betöltésére hasz-
nálhassuk. Taníts részvétre a szerencsétlenek iránt, tégy 
buzgókká az igazság szolgálatában, hogy halálunk óráján 
nyugodt lélekkel bucsuzhassunk a földtől s elvehessük 
nálad a hűség jutalmát, a mi Urunk Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Ö r e g e k f e l e t t . 

1. 

Hódolattal borulunk le előtted, mindeneknek Ura. Te 
örökkévaló vagy; napjaid nem fogynak el soha. A mi 
időnk pedig, mint a kilőtt nyíl, gyorsan elrepül, mert csak 
tenyérnyivé tetted a mi életünket és szent végzésedből 
megemésztjük esztendeinket, mint a beszédet. Mulandó-
ságunkat hirdeti e koporsó is, melyben egy elfáradt uti-
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társunk aluszsza az utolsó álmot; mi is azon az ösvényen 
haladunk, amelyen ő már elért a sirnak partjához. Bi-
zonnyal csak jövevények, vándorok vagyunk a földön, s 
Te rendeléd úgy, hogy az ifjúság örömeit s reményeit le-
hervasszák a férfikor nehéz gondjai, ennek munkabíró 
erejét pedig megtörje a vén kor. A Te végzésed teljesül, 
midőn a halandót végcéljához: a Te országodhoz, utja 
a siralom völgyén vezeti át. Akaratod teljesül a sorsnak 
gyakran fájdalmas változásaiban s az élet utjának a halál 
révéhez közeledésében. Meghajlunk határozatod előtt min-
deneknek Ura, mert hitünk bölcs és szerető mennyei 
Atyánkat ismerteti meg benned. 

Életünk a Te adományod Uram; intésedre kezedbe 
kell azt letennünk ismét. Boldog, aki szeme előtt tartja 
azon igazságot, hogy a kikerülhetetlen halál számadásra 
viszen itélőszékedhez. Boldog, ki hű sáfár a reá bízottak-
ban, ki az elvett jókért meghozza a hála áldozatát, a reá 
mért kereszt alatt is engedelmes gyermeked marad és 
hibáiért a töredelem utján keres bocsánatot nálad. Ha jön 
a végóra, ily bizalommal fogadja a halált: Atyám, a Te 
kezeidbe ajánlom lelkemet. A Krisztus, kiben hitt, át-
segíti őt az örökkévalóságba, hol a megtérőknek üdvössé-
get igérsz. 

Ε hittel zárta Uram az elhunyt szolgád is vándor-
lását a bujdosás mezején. Hosszú pályát végzett és a vég-
határról sok küzdelemre és keserű tapasztalásokra tekint-
hetett vissza. Érezte ő is az emberi gyarlóságnak súlyát, 
de fájdalmában vigasztalásért, a tévedések nyomán kegye-
lemért buzgó könyörgéssel fordult Te hozzád és Te báto-
rítva nyujtád a sokat csalódott, elbágyadt vándornak gyá-
molító jobb kezedet. Megadád, amiért könyörgött; a hites-
társi igaz szeretet ápolta betegágyában, virrasztott mel-
lette, mikor utolsó harcát vivta s imádkozott és sirt 
felette, midőn #életnapja a halál éjébe hanyatlott. Áldott 
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légy jó Isten, ki benned bízó szolgád életében és halálá-
ban megdicsőítéd irgalmasságodat. Kérünk, enyhítsd a hit 
által a gyászolók bánatát; vigasztald meg az özvegyet, 
ki házastársi kötelességét oly hiven teljesíté a szenvedő 
körül és kit az elköltöző jó szivéért még a halál révén 
is megáldott. Vigasztald meg gyermekeit, kik a hű szülőt 
könnyezve kisérik a sirba. 

Áldj meg mindnyájunkat mennyei Atyánk az igazság 
és szeretet lelkével. Tégy erősekké a hitben, hogy öröm-
ben és bánatban megmaradhassunk ösvényeden és ha 
reánk borul amaz utolsó est, lelkünk megtalálja az utat 
a Te országodba, szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. 
Mi Atyánk stb. Amen! 

2. 

„Hova mennék Uram a Te lelked elől és a Te orcád 
elől hova futnék ? Ha a mennybe megyek ott vagy, ha a 
koporsóba vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy. Ha 
olyan szárnyaim volnának, mint a hajnalnak és a tenger-
nek túlsó partjára repülnék, oda is a Te karod vinne 
engemet és a Te jobb kezed megfogna engemet." 

Ε vallomással tekintünk Uram, mi a pornak szülöttei, 
fel az egekre. Te vagy az életnek és halálnak Ura, Te 
mérted ki számunkra a bölcső és koporsó közti tért, 
amelyen betöltenünk kell általad kimért rendeltetésünket 
a földön. Tőled jön az áldás, mely bennünket boldogít, 
a Te drága adományod a vallás, melyben a vigasztalás 
forrását tártad fel az elepedt földi vándor előtt. 

Téged keres buzgó imában a szenvedő, midőn a fáj-
dalom könyforrást szakgat fel szemében; benned talál új 
reményt a haldokló, mikor a sir partján bucsut vesz tőle 
a föld örömivei, fájdalmival egyben. De igazságos biró 
is vagy óh örök Isten. Kijelentetted szent akaratodat, 
melyet teljesítenünk kell és a munka mezejéről előbb 

Gyn rá Iζ Ferenc: Kézi Agenda, III 2 3 
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avagy utóbb számadásra vársz el, hol megfizetsz minden-
kinek az ő cselekedetei szerint. 

Eljutott a mulandóság utján a véghatárhoz e keresz-
tyén társunk is, kinek tetemeit átadjuk most a nyitott 
sirnak. Kegyelmedből nyerte az életet, az élet javait. Mint 
élt, munkált a reá bizott körben, mikép sáfárkodott a 
vett talentomokkal, mindez tudva van előtted irgalomnak 
Atyja. Koporsója felett testvéri részvéttel fohászkodunk: 
leljen országodban túl a sirhomályon örök üdvösséget. 
Láttad szenvedéseit, hallottad hozzád térő szivének fohász-
kodásait. Megelégelted· gyötrelmeit és elküldéd a halált, 
hogy leoldja elbágyadt szolgádról a fájdalom súlyos bi-
lincseit és nyugtató ágyat készítsen neki a koporsóban. 
Fogadd kegyelmedbe szerető Atyánk, bocsásd meg gyarló-
ságait és ad j ' helyet a mulandóságból elköltözött léleknek 
a Te hajlékodban. 

Minket pedig taníts e ravatal által is úgy folytatni 
életünknek útját, hogy rólad soha el ne feledkezzünk. 
Segélj, hogy megmaradhassunk a Te kegyelmedben és 
ha jön végóránk, az üdvösség reményével térhessünk a 
halál révére. Hallgasd meg buzgó imánkat, szent Fiad: 
a mi Urunk Jézus Krisztusért. Mi Atyánk stb. Amen! 

3. 

Bölcs és igazságos Isten! Te benned imádjuk sorsunk 
legfőbb kormányzóját; mind földi éltünk boldogságát, mind 
az örök üdvösséget szent kezedből várjuk. Sokszor nem 
értjük ugyan intézkedésedet, melylyel a menyországra 
nevelsz. Sóhaj fakad ajkunkon, midőn a gyorsan elreppenő 
örömórák után a bánat fellegei tolulnak össze felettünk, 
midőn a biztató remények nyomán haladva a csalódások 
töviseibe ütközünk. De bár legyen vándorlásunk viszon-
tagságos, sorsunk változandó, megnyugtat a vallás szava: 
a mi Urunk Istenünknek irgalma megmarad örökké. Sze-
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rető mennyei Atyánk vagy és a nehéz napok reánk bo-
csátásával is szent céljaid vannak. 

Segélj, hogy amikor szenvedünk, hitünkkel buzgóbban 
keressünk téged s meghalljuk atyai hivó szódat, melylyel 
a Te országod keresésére indítasz bennünket. Engedd a 
mulandóság jeleiben megértenünk azon intésedet, hogy 
időnkkel, tehetségeinkkel jól sáfárkodjunk és törekedjünk 
itt alant kötelességünk hű betöltésével bémenetelt szerezni 
a Te örökkévaló hajlékodba, hol több fog bízatni reánk. 

Élet, halál Ura! Ε koporsónál megalázott lélekkel 
esdeklünk: taníts meg minket, hogy tudhassuk a mi nap-
jainknak számát és járhassunk bölcs szívvel. Éleszd hi-
tünket, mely eloszlatja a sirnak éjszakáját és megmutatja 
a halál révén túl amaz új világnak feltámadó napját, hol 
meglátják szinről-szinre dicsőségedet azok, kik itt Te-
benned biztak. 

Ε hit szentelje meg a gyászt e koporsó felett is, mely 
egy szeretett keresztyén társunknak porhüvelyét fedi. Áldott 
légy, hogy fenntartád hitét és ez által úgy élt, hogy az 
idő, mint ifjúságát, úgy vénségét is az igazság utján ta-
lálta. Buzgón munkálkodott azon, hogy verejtékével le-
rakhassa családja boldogságának alapköveit. Ravatala előtt 
is Téged magasztalunk, ki jó szive által az életre áldást 
árasztottál és erőt adtál neki arra, hogy mint hü sáfár 
tölthesse be tisztét. Fogadd hálafohászunkat, hogy mun-
káját megáldottad, házát megelégedéssel és tisztelettel 
koszorúztad. Kegyelmedből szeretet kisérte életútján ,és a 
hit vigasztalta, midőn a halandók közös sorsában: a 
veszteségekben kellett osztoznia. Most bevégezte a küz-
delmeket; fedezd békével tetemeit a sir ölén, hova a köz-
részvét kiséri és adj hozzád tért lelkének szent egedben 
örök boldogságot. 

Enyhítsd jó Atyánk hozzátartozói fájdalmát s vigasz-
tald meg őket a viszontlátás áldott reményével. Végy körül 

2 3 * 
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mindnyájunkat gondviseléseddel; segélj, hogy jól végez-
hessük kimért utunkat és megtarthassuk mi is a hitet és -
jó lelkiismeretet, szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! ^ 

4. 

Bölcs és hatalmas Isten! Te vagy mindeneknek Ura, 
Te vezérled a fénylő csillagokat égi utjokon, Te határzod 
meg a halandó ember életidejét a földön. Akaratodat 
teljesíti a kisded, ki már a bölcsőből száll a koporsóba: 
úgy mint a vén, ki hetven-nyolcvan évnek súlya alatt ha-
nyatlik a sirba. Bár szomorúság fogja el szivünket, midőn 
kedveseinktől bucsut kell vennünk a sirparton, megnyug-
vással fogadjuk mégis végzésedet, mely az élőket egymás-
után a halál révére szólítja, mert szerető Atyánk vagy s 
mindenekben javunkat akarod. Erősítsd lelkünkben a hitet, 
hogy e földet csak ideiglenes hazánkká tetted, melyben 
az örökkévalóságra neveltetünk. A meglátogatás napjain 
vigasztalj azon reménynyel, hogy mikor eljön a végóra, az 
utolsó álom pihenést hoz a megfáradt vándornak; elveszti 
felette hatalmát a balsors, megszűnik az életharc. A hideg 
tetemmel együtt porba hull minden gyarlóság és a földi 
salakjától megtisztult lélek visszatér Teremtőjéhez, hol a 
Krisztusnak igaz követője a hűségnek romolhatlan koro-
náját nyeri el itélőszékednél. 

Ε reménynyel végezte a pályát e hajlott korú ke-
resztyén társunk is, kinek hideg keblét mostan szerettei-
nek köréből a temető fogadja magába. — Hosszú évek 
sorát látta letűnni a múltnak tengerébe; és ha a vég-
határról visszatekintett: az emlékezet a derült napok mel-
lett a gond és fájdalom sok borús éjszakáira is mutatott 
előtte. De hálát rebegünk néked Uram gondviselésedért, 
melytől támogatva hű szolgád volt örömben, bánatban, 
igaz sáfára a vett talentomoknak, áldása a családnak, 
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melyet reája bíztál. Szent igéd volt lábainak szövétneke, 
az igazság utján találta a vénség. Áldott légy mennyei 
Atyánk, ki őt gyermekkora óta jóltevő karoddal hordozád 
ösvényén. Éreztetted vele szereteted jeleit, boldog családi 
életet adtál neki osztályrészül, szenvedéseiben is a ke-
gyelmedbe helyezett hittel és övéinek gondos szeretetével 
vigasztalád őtet. Ki porhüvelyétől megvált Jelkét magad-
hoz vetted űj életre, kérünk, Te enyhítsd ittmaradt övéi-
nek, a gyászoló családnak fájdalmát, azon szent remény-
ben, hogy „boldogok azok, kik az Urban halnak meg". 

Mindnyájunkban, kik e ravatal körül állunk, ébreszd 
jó Istenünk a hozzádvaló hűséget. Taníts lelked által 
jól felhasználnunk a kegyelem idejét, hogy bármikor 
üssön végóránk, boldog halállal bucsuzhassunk mi is a 
földről, legyen áldott a mi emlékezetünk s találjunk új, 
boldog hazát az örökkévalóságban, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Hajlott korú özvegy férfi felett. 

Mindeneknek Ura, örökkévaló Isten! Hatalmadra is-
merünk sorsunk minden változásaiban. Néked engedel-
meskednek az élet és a halál, akaratod teljesültét hirdeti 
e koporsó is, mely egy megaggott vándortársunkat, mint 
egy megért és learatott kalászt takarít be az élet meze-
jéről a Te csűrödbe. 

Te indítod meg az élet folyamát s atyai jóságodról 
beszél minden eltelt napunk. Néked köszönjük ama drága 
kincset: a vallást, mely igazságot éhező és szomjúhozó 
lelkünket megelégíti és a mi Urunk Jézus nyomdokán 
megmutatja a hozzád vezérlő utat. Néked tartozunk hál-
adással a családi élet örömeiért, a fáradalom után a juta-
lomért, a békességért s a szeretetért, mely a hű kebelt 
boldogítja; még a fájdalom keresztje is, melylyel néha 
meglátogatsz, szereteted bizonysága, mert a szenve-
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dések által magadhoz emelsz és megtanítasz magas hiva-
tásunk betöltésére: szent nevednek lélekben és igazságban 
való imádására. 

Bölcs végzéseidből Uram meg kell osztanunk a virág-
nak sorsát, mely miután kinyílt: elérte célját és visszahull 
hervadtan a porba. Te rendeléd, hogy a halandó ember 
is, ha már megvívta a reája várt harcot, ízlelte a muló 
örömöt, ivott a keserűség ürömpoharából, végül gyengülő 
erejével a sir felé hanyatlik. De aki utadon járt, mennyei 
Atyánk, az a véghatáron bizalommal fogadja elhivó szódat, 
s e fohásszal búcsúzik a földtől: csak az Istenben nyugo-
szik meg az én lelkem, mert tőle vagyon az én szabadu-
lásom. Te, aki atyai jóakarattal hordoztad a földön, meg-
adod innét elköltöző hívednek az üdvösséget az egekben. 

Ε hittel végezte jó Isten pályafutását e sorainkból ki-
dőlt agg szolgád is. Téged imádott, parancsolataidat szeme -
előtt és szivében tartotta úgy az örömnek, mint a meg-
látogatásnak napjain. Háladással fogadta kezedből az ál-
dást és alázattal hajolt meg előtted, mikor megostoroztad 
őt. Hű maradt hozzád és kötelességeihez és becsületben 
megőszült fővel jutott el a sírnak partjára. Hódolattal ál-
dunk Téged Uram, hogy őt eleitől fogva atyai karoddal 
támogattad. Erőt adtál neki az életteher elhordozására, 
részeltetted a családi élet áldásaiban; élettársában hűséges 
támaszt s gyermeikeiben biztató reményeket nyujtál neki. 
Megvigasztaltad, ha bánkódott, felemelted, ha elesett. Légy 
áldott, hogy özvegységében biztos menedéket mutattál 
neki gyermekének jó szive mellett, hol mint önnevelte 
fának árnyékában talált nyugodalmat. Az utolsó küzdelem 
nehéz óráira szent Fiad vacsorájából merített bátorítást s 
utána hivő lélekkel rebegte: Mostan bocsásd el Uram 
békességgel a Te szolgádat, mert látták az én szemeim 
a Te Üdvözítődet. 

Legyen neki mennyei Atyánk, az ő hite szerint. Áldd 
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meg kérünk a családot, mely az elgyengültet hiven ápolta, 
a gyermeki kegyeletet, mely a szülő tiszteletével törvé-
nyedet buzgón teljesíté. Adj az1 elhunyt testének a földben 
csendes pihenést, lelkének országodban örök életet, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Munkás életű, hitbuzgó öreg felett. 

Szent és igaz Isten, mindeneknek Ura! Te vagy te-
remtőnk, megtartónk. Gondviselésedet hirdeti az élet, hatal-
madra emlékeztet a halál. Téged magasztalunk, mikor 
béke s biztató remény kisérnek utunkon; gyarlóságunk 
érzetében hódolattal borulunk le előtted, midőn fájó vesz-
teség gyászba öltöztet. 

Engedd Uram, hogy a Te szentséges jelenlétednek 
érzete enyhítse bánatunkat, most is, e koporsó körül, mely 
egy a reábizottakban hűséges sáfárodat zárja magába. 

Akaratod változhatlan törvény; kérünk, adj erőt a 
megnyugvásra, szent végzéseden akkor is, ha azokat kell 
temetnünk, akiket szerettünk. 

A Te határzatodra jutott el ez elhunyt testvérünk a 
minden halandók utján a véghatárhoz. Te benned bizott 
eleitől fogva. Hála néked, hogy ösvényén gondviselő ke-
zeiddel támogattad, s neki erőt adtál tiszte minden igaz-
ságának hű betöltésére. Szent nevedet magasztaljuk az 
áldásért, melyet jóakaró törekvésével a számára kijelölt 
körben árasztott. Áldott légy, hogy a megpróbáltatások 
idején s az utolsó, hosszas szenvedések árján fenntartád 
szivében a béketűrést, a vallás malasztjával erősítéd s a 
bevégzett harcról az igazak boldog halálával hivtad nyu-
galomra. 

Fogadd be porsátorából elköltözött lelkét a Te örökké-
való hajlékodba s add meg neki a hűség hervadatlan ko-
ronáját. Kegyelmed őrködjék a hajlék felett, amelyben 
szeretett élettársával téged imádott. Csendesítsd, szenteld 
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meg a hit által özvegyének fájdalmát. Adj neki erőt a 
megnyugovásra határzatodon, hogy előtte egymásután sirba 
tért kedveseinek hamvai felett is bizalommal, önmegadással 
dicsőíthesse szent nevedet. Kisérd őt atyai szeretettel s 
vigasztald a viszontlátás boldogító reményével. Áldásod 
legyen minden hozzátartozókon. Irgalmad maradjon mind-
nyájunkon. Indíts e koporsó által is magunkbaszállásra. 
Szentlelked támogasson, hogy mi is betölthessiik, mig itt 
marasztalsz, hivatásunkat, megtarthassuk a hitet és a jó 
lelkiismeretet mind a mi boldog végünkig, s a halál ré-
véről eljuthassunk az üdvözültek hónába, szent Fiad: a 
mi Urunk Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Vallásos érzelmű öreg felett, 
ki munkássággal szerzett vagyona tetemes részét egyházi és iskolai 

célokra hagyta. 

Örökkévaló Isten, irgalmas Atyánk! Leborulunk előtted 
és megalázott szívvel valljuk be, hogy Te vagy mindenek-
nek Ura és mi a Te kezeidnek munkái vagyunk. Te lehel-
ted keblünkbe a lelket és Te hozzád tér ez ismét vissza, 
mikor itt porhüvelyét a sirparton elhagyja. Mindentudó 
vagy; előtted az éjszaka is világosság. Szemeid kisérnek 
bölcsőnktől a sirig, látod tetteinket, olvasol szivünkben, 
tekinteted előtt nyitva mindig életünknek könyve. Áldott 
legyen nagy neved, hogy földi pályánkra a vallásban lelki 
vezért adtál, ki megismertetett szent akaratoddal és annak 
teljesítésére int, amikor pedig itt ösvényünk megszakad, 
a halál itélőszéked elé szólít, hol megtalálja a hűség igaz 
jutalmát. 

Mindenható Isten! Ε koporsó, melyet mostan gyá-
szolva állunk körül, egy pályavégzett felebarátunkat zárja 
el szemeink elől. Hálát adunk néked ravaíaia felett atyai 
kegyelmedért, melylyel őt e bujdosás mezején a sir part-
jáig gyámolítva kisérted. Megáldottad törekvéseit, szorgalma 
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nyomán megadád neki verejtéke jutalmául a jólétet. Te 
benned bízott ő eleitől fogva; ha tévedett, töredelmes 
szívvel esdekelt hozzád bocsánatért, ha szenvedett s ereje 
lankadott, nálad keresett vigasztalást, erőt. Téged áldunk, 
ki erőt adtál neki a hű gondoskodásra, hogy élete ne 
legyen puszta árnyék, mely nyomtalanul eltün, hanem, 
hogy fáradalma gyümölcsözzék holta után is a jótékony-
ságnak oltárán. Te benned bizott eleitől fogva. Legyen 
neki az ő hite szerint. Leljen országodban elköltözött lelke 
örök üdvösséget és maradjon emléke áldott az életben, 
még akkkor is, mikor tetemei az anyaföld keblén régen 
szétomlottak. A megért gabonát áldva takarítjuk a Te 
csűrödbe; békesség fedezze hamvait a sirban, mind a mi 
Urunk Jézus eljövetelének napjáig. 

Koporsója által emlékeztess Uram hathatóan mind-
nyájunkat a mulandóságra. Add, hogy téged imádni, né-
ked szolgálni, szent nevedet az igazság követésével és a 
szeretet nagy parancsolatjának betöltésével megdicsőíteni 
legyen főkötelességünk, hogy így méltók lehessünk mi is 
a Te irgalmadra és áldás kisérje lelkünket az örök életbe. 
Hallgasd meg hő fohászunkat, szent Fiad: a mi Urunk 
Jézus nevében. Mi Atyánk stb. Amen! 

Tanító felett. 

Igazság és világosság örök kútfeje, mindenható Isten! 
Hatalmadat hirdeti a fénytsugárzó nap, a meg-megújuló 
természet, bölcsességedtől nyer új erőt a kutató munkás 
ész. Tőled jön az áldás a nemes lelkek fáradozásaira, kik 
a közügy szolgálatára, a felvilágosodás terjesztésére ál-
dozzák a kezeidből nyert talentomokat. Téged illet min-
denekelőtt a dicsőítés, mikor egy hű munkás koporsója 
felett visszatekintünk a Te országod építésében hasznosan 
töltött éveire. 

Életnek és halálnak Ura! Ε ravatalon egy kiszenve-
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dett munkásod fekszik, ki, megfáradva a hivatás terhei és 
a reátört nyavalyák ostroma alatt, siri álomra hajtotta 
fejét. Hálát rebegünk néked, ki őt eddig közöttünk meg-
tartád, mint a zsenge ifjúság oktató vezérét és törekvé-
sében hiven gyámolítottad a jóakarat és béketürésnek 
lelkével. Te általad erősítve betöltötte tisztét. Fogadd há-
lánkat megváltó Jézus, ki őt a hit által lelkesítőd s gyá-
molítád, midőn buzgóságával a nép előtt járt, vivén mind 
az Isten házáig nagy örömmel és dicsérettel az örvendező 
sokaságot. Gyászolva környezi koporsóját a hívek serege, 
melyet a szent zsolozsmák zengésével lélekben királyi 
székedhez vezetett. Könyezve gyűlnek ide a gyermekek, 
kik gondos kezei alatt nevelkedve gyüjtének lelki kincse-
ket. Életében gyakran tapasztalta ő is a sors változásait, 
sokat fáradott, türt: legyen neki most a sirnak álma édes. 
Áldott légy Uram, hogy amidőn érezte megpróbáló kezed-
nek ostorát, midőn földi reményeiben csalódott s látta a 
halálnak pusztító munkáját övéi körében, erőt adtál neki 
a megnyugvásra végzéseden, a hűségre hozzád és köte-
lességéhez. Akaratod volt mindenkor utmutatója; hitével és 
példás életével néked szolgált. Cselekedjél vele az ő hite 
szerint: leljen nálad lelke örök boldogságot. 

Terjeszd ki védő kezeidet utána kesergő családjára. 
Vigasztald meg özvegyét, árváit azon hitben, hogy ked-
vesüket a halál révére az igazak áldása kisérte s azon 
tűi a Te országod fogadta lelkét új életre. Enyhítsd fáj-
dalmukat azon reménynyel, hogy Te a benned bízók hü 
gyámola vagy és nem feledkezel el róluk sem. 

Te ints végül mindnyájunkat Szentlelked által, hogy 
hivatásunkat betöltve, igazságban, szeretetben hitünk feje-
delmét: az Ur Jézust követve folytassuk földi pályánkat 
és így biztató reménynyel szivünkben nyugodtan fogad-
hassuk a halált. Add, hogy bármikor keljen bírói széked 
elé mennünk, lelkünk és számadásunk tiszta legyen és 
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ekép méltóknak találj bennünket üdvözítő kegyelmedre, a 
mi Urunk Jézus Krisztusért. Mi Atyánk stb. Ámen! 

Lelkész felett. 

Mindeneknek alkotója és fenntartója szent Isten! Té-
ged imádunk, hatalmadat hirdetjük még ott is, hol a ha-
lálnak diadaljele gyászba öltöztet. A koporsó, melyben 
egy sorainkból kidőlt vándort adunk át a sírnak, egy 
munkás élet emlékezetét állítja elénk és hálára indít előt-
ted az áldásért, melyben kötelességének hű betöltése ál-
tal családját és a közügyet részeltetéd. 

Uram e ravatal, mely köré a részvét gyűjtött ben-
nünket, szőlődnek egy buzgó munkását, nyájadnak: egy 
gyülekezetnek lelkipásztorát fedi el szemeink elől. Szent 
végzésedből karjai, melyek annyiszor tárultak ki áldásra, 
most fásultan pihennek; ajkait, melyekről oly lelkesítően 
hangzottak a szent igék: lezárta a halál. Hiven fárado-
zott, mig nappal volt s az élet estéjén hozzád ment tő-
lünk, jó Isten, hogy munkájáról számot adjon nálad. 

Könyezve borulnak [koporsójára kedvesei és fájó szív-
vel gyászolják a család feledhetlen oszlopát; az özvegy 
hű férjét, a gyermek a szerető apát. Meghatottan temeti a 
hívek serege a jó lelki atyát s így panaszol megnyílt 
sírja felett a prófétával: „Elesett a mi fejünknek koronája, 
siralomra fordult a mi örömünk!" 

De az igaznak halála felett megenyhül a bánat azon 
hitben, hogy aki a Krisztusnak szolgált, az, ha meghal 
is, él. Hivő szívvel áldunk Uram, ki fenntartád lankadat-
lan buzgalmát s ezzel ő benned bízva hiven fáradozott 
a munkatéren, amelyre elhívtad. Te gyámolítád, midőn a 
szent igékkel, mint fegyverrel harcolt a gonoszság ellen 
és ápolta a reményt az igazság végdiadalában. Lelked 
erősíté, hogy a vallással, mint mózesi vesszővel, e buj-
dosás mezején az elepedt nép előtt még a szenvedések 
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kemény sziklájából is a vigasztalás forrását fakaszthatta. 
Tiszte, amelynek élt, áldást kér nevére s nyugodtan en-
gedjük át benne a földnek, ami a földből vétetett. Tud-
juk, nemesb része felett az enyészetnek nincsen hatalma, 
mert soha meg nem mozdul, örök emlékezetben leszen az 
igaz és aki a Krisztusban hiszen, az, ha meghal is, él. 

Hála néked jó Atyánk kegyelmedért, melylyel titkaid-
nak hű sáfárát szolgálatában mindvégig kisérted. Lelkj 
fejedelmének: az Ur Jézusnak példájával bátorítád a meg-
próbáltatás napjain, hogy hangoztassa az evangéliom igéit 
alkalmatos és alkalmatlan időben, kicsinyeknek, nagyok-
nak, szegényeknek és boldogoknak és ne csak szóval, 
hanem életével is buzdíthasson nagy nevednek dicsőíté-
sére. Fogadd hálánkat mindazon jóért, melyet az ő lel-
kes fáradozása által árasztál népedre. 

Ő reád támaszkodott mindenható Isten. Áldott légy, 
hogy atyai kézzel támogattad a munka terhének hordozá-
sában, hogy vele voltál a nehéz napokban s a hitben 
enyhítő balzsamot nyújtottál az életharcon vett sebeire. Ő 
örömben és bánatban hű és engedelmes szolgád maradt 
halálig. Bölcs rendelésedből e föld csak ideiglenes ha-
zánk, hol a boldogabb jövendőért küzdünk. Túl a síron 
alkottad ama dicsőbb világot, hol tökéletes a jónak uralma, 
hol a harcot a győzelem pálmája és a hitet színről-színre 
való látás váltja fel. Kérünk, fogadd be a mulandó-
ságtól megvált hívedet örök országodba s midőn itt jó 
vitézednek kezéből kivetted a fegyvert: add meg neki a 
hűség koronáját. 

Vigasztald meg jó Atyánk utána kesergő övéit; eny-
hítsd fájdalmukat a hit által, melynek szövétnekével ő 
annyiszor megoszlatá a gyászolókra nehezült bánat éjjelét. 
Vigasztald meg az árván maradt egyházat s tedd áldottá 
a hivek szivében az eltemetett jó pásztor emlékét. 

Szentelj meg Uram mindnyájunkat a Te lelkeddel, 



— 3 6 5 — 

hogy lehessünk mi is mindig hivek hozzád és köteles-
ségünkhöz. Sáfárkodjunk buzgón a tőled vett talentomok-
kal; így ha elhiv innét a halál: megáld minket is a föld 
és üdvösségre vár az ég, a mi Urunk Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Egyházfelügyelő felett. 

Mindenható Isten, örök Bölcsesség! Te vagy Terem-
tőnk, Megtartónk és Biránk. Hozzájárulhatlan világosság-
ban lakozol; dicsőségedet mint a napnak sugárözönét 
nem birják el szemeink; de alkotó erődnek bizonyságait 
látjuk mindenütt az égen és a földön. 

A Te képed a bennünk gondolkodó, halhatatlan 
lélek. Néked köszönhetjük e drága kincset: a hitet, mely 
mint csillag kalauzol e porhazának homályfedett görön-
gyös utain ama végcél: a tökéletesség felé. Gondviselé-
sed őrködött mindeddig szentegyházunk felett s emelte 
általa diadalra a lelki szabadságot. Te éleszted ebben a 
buzgóság szent tüzét; támasztasz Mózeseket és Áronokat, 
kiknek lelkesedése mint lángoszlop vezérli a hivek sere-
gét s egyengeti az utat országodhoz) Tied a hatalom, mind-
azért, ami boldogít; tied legyen a hála, dicsőség örökké. 

De Uram néked engedelmeskedik, mint a természet-
ben a villám, mely földre veri a felmagasió tölgynek ko-
ronáját : úgy az életben a halál is, mely kioltja a szemek-
ben a fényt, megállítja a szívnek dobogását; a család 
öléről a szeretett gyámolt, a sereg éléről a győzedelmes 
vezért a sir hideg hantjai alá temeti. 

Atyánk, jó Istenünk! Hol kereshetnénk megnyugvást 
a halál gondolatán, enyhítő balzsamot a sebre, melyet 
szeretteink sírjától hozunk el, hanemha Te nálad, ki tér 
sújtasz, de fel is emelhetsz és a sirnak éjjeléből az új 
élet fényesebb napját támasztod fel ? Hozzád térünk most 
is, midőn evangéliomi egyházunk egy lelkes bajnokát^ 
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egyházfelügyelőnket gyászoljuk. Az ő élete, mint folyon-
dárt a f a : emelte a reményt ott, hol a vallás szent ügyé-
ért kellett áldozni; és halála könyüket fakaszt porba esett 
reményünknek koszorúja felett. 

Szivünkön bánat fellege borong; de nem zugolódunk 
ellened óh Mindenható, mert bár tanácsod kikutathatlan, 
minden határozatod szent. Megnyugszunk végzéseden; Te 
adtad őt nekünk, Te is vetted e l : áldott legyen a Te ne-
ved. Hálát rebegünk néked a gondos jó szívért, amely-
lyel családját boldogította, a polgárerényekért, melyekkel 
a közügyet szolgálta, a törhetlen hűségért, melylyel Sion-
nak falain: az egyház védelmén őrködött. Ösvényén az 
igazság volt iránymutató, a szeretet útitársa, a hit keblé-
ben az áldozatkészség szent tüzének élesztője; még a 
nyavalyák ostroma alatt is a Te házadhoz való buzgó 
szerelem emésztette őtet. 

Áldunk atyai kegyelmedért, melylyel őt pályáján ki-
séréd s erőt adtál neki arra, hogy itt a köztiszteletben 
romolhatlan emléket állítson nevének és a hivatását jól 
betöltött lélek nyugalmával fogadhatta a halált. 

Legyen áldott közöttünk emlékezete; virrasszon mel-
lette a hálás kegyeletnek ki nem alvó lángja. Legyen az 
ő élő hite az egyház szolgálatában a hivek előtt lelkesítő 
példa. A munka mezejéről számadásra szólított lelkének 
pedig add meg a hűség hervadatlan koronáját: az örök 
üdvösséget. 

Fedezze gondviselő karod a családot, mely kidőlt 
oszlopát siratja; enyhítsd bánatát a vallás igéivel. Keltsen 
megnyugovást végzéseden az özvegy és az árvák szivében 
azon hit, hogy boldogok azok, akik az Urban halnak meg. 

Maradjon meg egyházunkon atyai áldásod. Ihlesse 
meg Szentlelked a vezéreket és a népet, hogy mint a 
Krisztusnak jó vitézei, hit, szeretet és reményben egye-
sülve munkálkodjanak az evangéliom szellemének terjesz-
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tésén. Tarts meg mindnyájunkat jóltevő kegyelmedben, 
szent Fiad, a mi Urunk Jézusért most és mindörökké. 
Mi Atyánk stb. Amen! 

Serencsétlenség folytán elhalt özvegy családapa felett. 

Irgalomnak Atyja, nagy Isten! Az enyészetnek meg-
újuló diadaljeleit, az élők hajlékában helyet követelő ko-
porsót, a temetőben egymás mellett domboruló sirhalmo-
kat látva, alázattal valljuk be, hogy φ ί Te előtted csak 
por és hamu vagyunk, melyet a mulandóság szele hord 
szárnyain és végül leejt — honnét vétetett — a porija) 
Az ember élete olyan, mint a mezőknek füve, mely ha egy 
nap még háborítlanul zöldéi, másnap már letarolja a 
sarló, vagy sárba tapossa a hirtelen támadt fergeteg. 
A jövendő eltakarva gyönge szemünk előtt, nem tudjuk, 
hogy melyik nap dönti ki az élők sorából testünket: e 
romlatag porsátort. A halál mint az árnyék kisér szaka-
datlan bennünket és a földi vándor hasztalan kutatja, 
kérdezi, hogy mely órában és mily alakban tör reá, hogy 
melengető tűzhelye mellől a hideg temetőbe vigye. 

Meghatottan álljuk körül Uram e koporsót, melyre 
a hű apát sirató árvák hullatnak könyüket. Az elhunytat 
nem a késő vénség verte le, nem a nyavalyák bilincsei 
alatt sorvadt eh Szerencsétlenség rohant reá hirtelen mint 
a vihar és oda vetette a halálos ágyra. Megdöbbenéssel 
gondolunk sorsára és részvéttel tekintjük a gyászt, mely-
lyel kedvesei őt temetik. De nem szállunk perbe veled 
Mindenható, mert a Te kezedben van az élet és a halál. 
Szent Fiad evangélioma hirdeti, hogy a Te akaratod nél-
kül egy hajszál sem eshetik le a mi fejünkről és a Te 
irgalmad minden viszontagságon át örök boldogságra 
vezet. A T e tudtoddal jött e házra a siralomnak napja. 
A bánatot, mit ez hozott, enyhítsd és szenteld meg a hit 
által, hogy elhalt társunkat, a Krisztus által megváltott 
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hivedet, a végküzdelemből a halál az üdvösség hónába 
hívta el. Teljesüljön Uram hitünk ezen biztatása. Ki itt a 
kevésen hű volt; bizz arra szent egedben többet; ki 
buzgón munkálkodott a reá bízottak boldogításában, le-
gyen emlékezete áldott. Ki végzéseden megnyugodva hor-
dozá a gondok nehéz terhét, az ottan-ottao reája mért ke-
resztet: találja meg nálad a hűségnek hervadatlan koronáját. 

Jó Isten! a halál elragadta az árváktól az édes anya 
után az atyát is, óh küld el a vigasztalás lelkét hozzájuk. 
Maradjon itt árváknak Atyja a Te oltalmad, Te gyógyítsd 
meg a fájó szivek sebét, Te szárítsd fel a könyüket; 
őrizd meg a gyászolók között az igaz szeretetet. 

Minket pedig Uram taníts a mulandóság gondolata 
által igaz és előtted kedves életre. Végezzük hiven a 
reánk bizott munkát, mig kegyelmed itten marasztal, hogy 
bármikor szólítson a halál: új életet találhassunk mennyei 
szent országodban. Mi Atyánk stb. Amen! 

Sok viszontagságon átment öreg felett. 

Végetlen hatalmú Isten! Tebenned imádja gondol-
kodó értelmünk és érező szivünk a mindenség Urát, sor-
sunk intézőjét. Te adtad az életet: akaratod kelti fel a 
sírnak szellőjét is, melynek fuvallatán mint kiégett lám-
pára a sötétség; éltünkre a halál éjszakája borul. 

A halálnak diadalát hirdeti előttünk ezen koporsó is, 
melybe egy megtört élet omladékát zárta le hulló könyük 
között egy gyászoló család. 

A Te végzésedből a megboldogult sokáig hordozta, 
mert tövises úton járt, az élet terheit. Osztályrésze sok 
viszontagság volt és a nehéz gondok keresztfája alatt nem 
egyszer leroskadva sóhajtá: „Elég immár Uram, vedd el 
az én lelkem!" De Te nem hagytad magára jó Isten a 
súlyos megpróbáltatás napjain. Szentlelkeddel gyámolítád, 
a hit által fenntartád béketürését és felélesztéd lankadó 
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reményét. Szerető Atyánk vagy Uram, ki nem hagyod 
híveidet feljebb kisértetni annál, mint elviselhetik. Ottan-
ottan kereszttel látogatsz, a keserűség poharát adod aj-
kainkra, de akkor is boldogitásunkon munkálkodol. Akit 
szeretsz, megdorgálod; és megostorozod, kit fiaddá fogadsz. 

Áldott légy szent Isten, hogy megdicsőítéd gond-
viselésedet e keresztyén társunk életében is. Bár sokat 
csalódott, vesztett, de benned bizva megőrizte mindvégig 
a jó, becsületes szivet., Elhozta magával a küzdelmek 
mezejéről öreg napjaira, el a végső órára is a megnyugvást 
szent akaratodon és az örök élet reményével fogadta a 
halált. Megelégelted végre fáradalmait és kivetted a ván-
dorbotot a remegő kezekből. Irgalmadba ajánljuk Uram 
elhunyta után is. Itt a földön megviselte az életharc: 
legyen neki most édes a pihenés. Itt nem találta fel min-
dig a fáradalom jutalmát, a remények teljesülését; lelje 
meg ott fenn nálad azt, amiről hite vigasztalva beszélt 
hozzá, az örök üdvösséget. 

Kérünk mennyei Atyánk, enyhítsd azoknak fájdalmát, 
kik a meghidegült kebelt gyászolva kisérik ki a temetőbe. 
Vigasztald meg özvegyét, ki osztozott vele örömben, bánat-
ban, gyermekeit, kiknek boldogságáért oly önfeláldozás-
sal munkálkodott és-buzgón imádkozott. 

Éleszd végül e koporsó által bennünk is a gondola-
tot itélőszékedre. Ösvényünk minket is a sirhoz vezet 
kikerülhetlenül. Add, hogy e tudatban az igazság köve-
tésére és a Te dicsőítésedre szentelhessük még előttünk 
levő napjainkat, hogy nyugodt, boldog halállal vehessünk 
majd bucsut a földtől és méltónak találtassunk az örök 
üdvösségre, szent Fiad: a mi Urunk Jézus érdemiért. Amen! 

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 2 4 
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A háborúban rokkanttá lett honpolgár temetésén. 

Seregeknek Ura, szent Isten! Tied a hatalom, böl-
csességed méri ki a földi vándor életútját s állítja elébe 
a kikerülhetlen véghatárt: a sirt. Kezedben van sorsunk, 
atyai szemeid virrasztanak felettünk s szent kegyelmed 
egyengeti ösvényünket a sors minden változásai között 
ama magasztos célhoz, a Te országodhoz. 

Háladással magasztalunk e drága kincsekért, a csa-
ládért, egyházért, hazáért, melyeket nekünk a mi békes-
ségünk mellett őrködésre, az élet viszontagságai között 
támogatásunkra adtál. Szivünkbe oltottad a ragaszkodást 
e szent örökségekhez és érettük áldozatkészségre buzdí-
tasz azon hittel, hogy aki törvényedhez hű marad s tet-
teivel, egész életével is tanúsítja háláját a jóltevők iránt: 
áldott emléket hagy maga után s feladata jól végezésének 
boldogító tudatával vesz bucsut a mulandóságtól. 

Midőn a végtisztesség tételére jöttünk ide, egy, az 
utolsó álomra szenderült testvérünk koporsójához: meg-
hatottan emlékezünk véget ért küzdelmeiről s téged áldunk 
jó Atyánk, Istenünk, mert élete eleitől fogva atyai gondos-
kodásod bizonyságait mutatja előttünk. Hála néked jóvol-
todért, melylyel gyermekkora, ifjúsága idején a család 
szeretete, a jóra nevelő iskola s a hozzád vezető templom 
által megismertetéd vele rendeltetését s tartozását mindaz 
iránt, ami szent és jó. A béke idején szivében az élő 
hittel, hozzátartozói iránt szeretettel fáradozva hiven betöl-
tötte tisztét; istenfélő, munkás élete áldás volt a szülői 
házra. Mikor hadvész támadt h azánk határai ellen: a hon 
hivó szavára hallgatva hagyta el a békés otthont s ment 
ő is az ellenségek által fenyegetett haza védelmezésére. 
Te erősítéd őt a vértől ázott harctéreken is a honfiúi 
kötelesség teljesítésében. -Benned bízva szállott szembe 
minden vésszel s maradt rendületlen a háború viharában, 
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önfeláldozásra készen szeretett hónáért, ebben családja és 
egyháza békességéért. Te határoztad úgy Uram, hogy a 
harcok mezején súlyos csapástól érve, mint bénult beteg 
jutott vissza szülőföldére. Egészsége, épsége a küzdelem-
ben áldozatul esett, de gondviselésed mindeneknek Ura 
nem hagyta el akkor sem. Áldott legyen szent neved, 
hogy szenvedésében is irgalmaddal vetted körül. Ő nehéz 
helyzetében is velünk együtt dicsőített téged, midőn látta, 
hogy a haza, melyért vére folyt: győztesen fejezte be a 
sorsa felett döntő háborút és népe megújult reménynyel 
tekint szebb jövendő elé. Néked rebegünk hálát a család-
ban, társadalomban megnyilatkozott részvétért, mely meg-
könnyítő a rokkanttá vált vitéz gondjainak terhét s fel-
deríté napjait a szeretet jótetteivel. Nyugodjék meg áldásod 
mindazokon, kik gyámolították, bánatában vigasztalták s 
könyörülő részvéttel látogatták betegágyát. 

Földi örömeinek, fájdalmainak a halál véget vetett. 
Hű szolgád a harcot megharcolta, futását elvégezte, hitét 
megtartotta. A hit Tebenned és akit elbocsátottál, a Krisz-
tusban volt támasza mindvégig. 

Legyen neki az ő hite szerint. Bocsásd meg emberi 
gyarlóságait a mi Urunk Jézus megváltó érdeméért s add 
meg lelkének a hűség jutalmát a Te mennyei országod-
ban, hol az életharcot békesség váltja fel s innét elköl-
tözött hívedet a szenvedés után üdvösség fogadja. 

Kiszenvedett testvérünket megáldva bocsátjuk el a 
minden halandóknak utján. Élet, halál Ura, kérünk indíts 
bennünket e koporsó által is magunkba szállásra. Add, 
hogy a Te félelmed, az igazság és a feleberáti szeretet 
maradjanak vezéreink mindhalálig. Teljesítsük buzgón 
kötelességünket, amíg erőnk van s megtartsuk a hitet és 
jó lelkiismeretet, hogy egykor a földiektől megválásunk 
legyen nekünk is átköltözés az üdvözültek hónába, szent 
Fiad: a mi Urunk Jézusért. Amen! 

24* 
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Hájlottkoru nő felett. 

1. 

Mindeneknek alkotója, örökkévaló Isten! Téged imá-
dunk, Tebenned van bizodalmunk, ki szent Fiadban: az 
Ur Jézusban kinyilatkoztattad atyai szeretetedet hozzánk. 
Téged magasztalunk az áldásért, mely a boldogság érze-
tét fakasztja keblünkben. Gondviselésed bizonyságai a 
szenvedések is, melyeknek terhe alatt sokszor kesergünk; 
mert ezek által buzdítasz arra, hogy keressük a mulan-
dóság korlátai között a menyországba vezérlő utat. 

Dicsőítve legyen szent neved mennyei Atyánk, ki 
nekünk e jó őrangyalt ad tad: a hitet. Ez, midőn hozzád 
emel, megszenteli örömeinket, megenyhíti bánatunkat, erőt 
ad a reánk mért kereszt elhordozásában és biztat, hogy 
ha itt pályafutásunkat elvégeztük: túl a síron az örökélet 
napja virrad reánk. 

Ε hit volt hűséges útitársa Uram e koporsóban fekvő 
élemedett szolgálódnak is mindvégig. Szent nevedet áld-
juk, hogy a hitben erőt adtál neki, s ő téged dicsőítve, 
hiven végezte kötelességét a reá bizott körben. Gondját 
viselte az övéinek: a férj s a gyermekek szerető szivet 
ismertek benne mindenkor. Jóságodat magasztalva fogadta 
a derült napokat s engedelmességgel hajolt meg előtted 
akkor is, ha a fájdalmak töviseiből fontál számára koszorút. 

Hálát rebegünk néked, hogy mikor a hosszas nya-
valyáktól összetörve sóhajtott éjjel és nappal szabadítá-
sod után, szent Fiad vacsorájával vigasztalád és erősítéd 
megfáradt hívedet az utolsó útra. Kinyújtottad feléje 
mentő karodat, megoldoztad gyötrelmeinek bilincsét s az 
üdvözülés reményével bocsátád a halál révére. 

Áldott légy mennyei Atyánk gondviselésedért, mely-
lyel ez elhunyt testvérünket születésétől fogva mind a sir 
partjáig kisérted. Megáldottad békés családi élettel, meg-



engedted, hogy felnevelt gyermekeitől búcsúzhatott el a 
halál révén. Fogadd hálafohászunkat, hogy szenvedéseiben 
is gondoskodál róla, s éreztetéd vele jóvoltodat betegágyá-
ban is az őt környező részvét, a gyermeki szeretet vigasz-
talása által. 

Irgalmadba ajánljuk az elköltözöttet. Adj sokat szen-
vedett testének csendes pihenést a sir nyoszolyáján, fo-
gadd be a gyarlóság kötelékeitől megvált lelkét ama Te 
örökkévaló hajlékodba, melyen boldog lakást találnak 
mindazok, kik itt téged féltek. Nyugtasd meg a viszont-
látás reményével gyászoló kedveseit, vedd oltalmadba a 
hű élettársa után kesergő özvegyet. 

Ébreszd Uram a mulandóság jelei által mindnyájunk-
ban a Te félelmedet. Adj erőt az igazság követésére, szent 
nevednek hittel, szeretettel megdicsőítésére úgy az örven-
detes, mint a szomorú napokban, hogy jól készülve fogad-
hassuk, bármikor jöjjön is, a halált, s megválásunk a 
földtől legyen az örök üdvösség kezdete, szent Fiad: az 
Ur Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

2. 

Szent Isten, örökkévaló mennyei Felség! Meghajlunk 
előtted mi porszülte emberek és alázattal hirdetjük, hogy 
tied a hatalom, téged illet a dicsőség mint a mennyben, 
úgy a földön is. Te vagy minden teremtménynek alko-
tója : szent kezedből vettük mi is az életet s oda tesszük 
le parancsodra ismét. Mert a mulandóság törvénye alá 
helyeztél mindent Uram itt alant. Te rendeled, hogy mint c 
a hegy öléből fakadó patak, sivatagon, viruló mezőkön át 
tovább siet, mignem a tengerbe érve megszakad: úgy 
életünk is, ölelje szerencse, avagy balsors verje, az idő 
árjától ragadva, a bölcsőtől mindig messzebb esik, s 
végül menthetetlenül a sir ölébe merül. A Te végzésed 3 
az, hogy aki átélte a virágos tavaszt, meghordozta a nyár 
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hévségét és terhét: az eljut az őszre, melynek hideg szele 
csak száraz kórót lenget és készíti az elhaló természetre 
a fehér szemfedőt. Te határoztad úgy, hogy az életpályán 
lassankét az arc meghervad, mint az őszi levél, a szemek 
elhomályosulnak, mint a ködben eltűnő csillagok, a test 
az évek súlya alatt meghajol, mintha keresné már a föld-
ben a reá váró nyughelyet, az őszült hajszálak, mint 
zászló lengenek, jelentve, hogy a hosszú küzdelemben az 
élet megfáradt s kész ama utolsó ellenség, a halál előtt 
letenni a fegyvert. Elvégeztetett, hogy az ember meghaljon 
s mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztusnak 
itélőszékénél. 

Egy megérett kalászt aratott le itt Uram a halál e 
megaggott szolgálódban, kinek koporsójához most a vég-
tisztelet adására gyültünk. Hosszú pályát mértél ki szá-
mára; és mi háladással magasztaljuk felette nevedet, hogy 
hű gondviselője voltál mind a sir partjáig. Éreztetted 
vele áldásodat; békés családi körben tisztelettől környezve 
engedted eljutni a vénség határára. Mikor nehéz napokat 
bocsátottál reája is ; mikor veszteség érte s ott kesergett 
ő is kedves halott koporsója felett: akkor is vigasztaltad 
őt a hitnek biztató szavával, hogy az Istent szeretőknek 
javukra szolgálnak mindenek. Ő megnyugodott végzéseden 
s kesergő szívével is buzgón imádott tégedet. Áldott légy, 
hogy az ő hite szerint lett neki. Derültté tetted élte alko-
nyát is; nem vergődött hosszas nyavalyák bilincsei alatt, 
mert mikor elért a végcélhoz, megnyugtatád s ezen üze-
netet küldted neki követed, a halál áljai: jöjj be Te 
Urad örömébe. 

Áldást mondunk az elhunytnak emlékére jó Isten és 
kérünk, maradjon itt a Te lelked az agg özvegygyei, ki a 
temető hantjainál bucsut vesz hűséges útitársától; marad-
jon itt a házon, mely egy gondos, hű szívnek porait adja 
át a sírnak. Legyen mindnyájunkkal a Te lelked; hor-
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dozzon az igazság utján, őrizzen meg a bukástól a kísér-
tések között, bátorítson a meglátogatás napjain, hogy mi 
is megtarthassuk a hi te tés jó lelkiismeretet s túl a halá-
lon elvehessük az örök élet koronáját, a mi Urunk Jézus 
által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Özvegy nő felett. 

Mindeneken uralkodó Isten, mennyei Felség! A hit 
szárnyain hozzád emelkedik, téged keres a mi lelkünk, 
mert nálad van a segedelem és reményünknek kikötője 
a Te atyai irgalmad. A mulandóság korlátai között mérted 
ki földi pályánkat és mig ezen ama kikerülhetlen határ-
hoz : a sirhoz eljutunk, sok viszontagságnak emlékeit kell 
összegyűjtenünk. Bölcsességed hoz reánk nehéz napokat, 
midőn egyik veszteség a másikat éri s elszólítod tőlünk 
hűséges útitársainkat, s végül e bujdosás mezején az idő 
és a fájdalom ostroma alatt erőnk megtörik és amaz 
utolsó ellenség: a halál megállítja szivünk dobogását, 
visszaejt a földbe, ahonnét vétettünk. De nem zugolódunk 
Uram mégsem ellened, mert jól tudjuk, hogy Te atyai 
gondoskodással intézed sorsunkat és még az is, ami most 
nem látszik örvendetesnek, hanem szomorúságosnak lenni, 
mint a Te meglátogatásod, csak javunkra szolgál. A dor-
gálás is szereteted jele és reánk bocsátott ostorodban is 
jóakaratod bizonyságát látjuk. Hódolattal áldunk téged, 
ki a szenvedések által megnyitod szivünket a mi Urunk 
Jézus evangélioma előtt, mely megtanít mindenekelőtt a 
Te országodat keresi és annak igazságát. Háladással ma-
gasztalunk a szent reményért, hogy a hű munkást fára-
dalmainak mezejéről az ő cselekedeteinek jutalma követi 
amaz új világba túl a halálon. 

Ε bizodalom kisérte utján ez elhunyt testvérünket is, 
kinek tetemét most a sirnak vetett ágyára helyezzük. Hű 
szolgálód volt, szent neved imádásában találta mindenkor, 
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mint jó keresztyén, örömét. Néked rebegett hálát, ha jó 
napokat virrasztottál reá, nálad keresett vigasztalást, mikor 
megsokasodtak bajai. Áldott légy jó Atyánk, hogy Te is 
nem feledkeztél el róla. Gondviseléseddel támogattad 
gyermekkora óta. Vele voltál, mikor gyászolt s hajlott 
korában is hű vigasztalót rendeltél melléje hozzá ragasz-
kodó gyermekében és midőn a végső betegségtől meg-
törve vergődött a szenvedések ár ján : megnyugtatád a mi 
Urunk Jézus ezen Ígéretével, ki én bennem hiszen, az 
soha halált nem lát! Ki lelkét magadhoz vetted: Uram, 
Te vigasztald meg az édes anya. után kesergő gyermeket, 
ki most magárahagyottan áll s hajlékában csak a bánat 
lakótársa. Erősístd hitében, hogy Te, az árváknak atyja, 
az özvegyek őrzője nem hagyod el őt sem. 

Taníts végül jó Isten midnyájunkat a mulandóság 
gondolata által akaratod hű követésére. Legyünk hű sáfá-
rok a reánk bízottakban; add, hogy jószívűséggel tegyük 
áldottá életünket hozzánktartozóinkra nézve. Megtartsuk a 
hitet és jó lelkiismeretet, hogy bármikor szólíts el innét: 
nyugodtan távozhassunk és lelkünk elnyerhesse az örökké-
valóságban a hűség koronáját, szent Fiad: az Ur Jézus 
által. Mi Atyánk stb. Amen! 

Gyermektelen, vallásos özvegy nő felett. 

Minden változás és enyészet felett uralkodó Isten! 
Mi Te előtted csak jövevények és vándorok vagyunk itt 
alant a föld göröngyei között. Elreppenő éveink életünk-
nek egy-egy részét ragadják magukkal és minél előbbre 
haladunk az időben: annál közelebb hozzánk a véghatár, 
hol a halál hideg keze a sirban vet számunkra ágyat. 
Te rendeléd úgy, hogy bárhova menjen a halandó; ki-
sérje jó- vagy balszerencse, a föld, melyet tapos, a koporsó, 
melyben elhunyt kedvesét adja át a sírnak, mind csak 
ezen törvényedre emlékeztetik őt : ami a porból vétetett, 
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annak porrá kell lennie ismét. Lelki alázattal hajlunk meg 
előtted mindeneknek Ura. 

De az enyészet bús jelei mellől hozzád emeli a hit 
szivünket és benned szerető mennyei Atyánkat ismerteti 
meg velünk. A hit tanít meg bennünket megnyugovásra 
bölcs rendeléseden. Hivő szívvel áldjuk atyai gondosko-
dásodat, melylyel e földi létre csak mint egy nevelő is-
kolába szólítál, hogy itt a megpróbáltatások között gyarló-
ságainktól megtisztulva, nagy nevednek buzgó imádása 
által akaratunkban, erkölcseinkben tökéletesbülve készül-
jünk ama dicsőbb hazába, melyet a híveknek szent Fiad 
a Te örökkévaló hajlékodban igért. Lesz Isten népének 
szombatja és akik mindhalálig hivek maradnak: elnyerik 
nálad az élet koronáját. 

Ε hittel végezte e koporsóban pihenő agg szolgálód 
is Uram általad kimért pályáját. Nem feledkezett meg a 
földi gondok között sem az odafenn valókról. Néked élni, 
törvényedet teljesíteni, szent nevedet dicsőíteni volt szivé-
nek legfőbb öröme. Ismerte őt a templom, mint buzgó 
keresztyént; ismerte a világ, mint jó, nemes kebelt, ki 
példakép volt asszonytársai előtt a hitben és az Isten 
előtt kedves életben. Háladással fogadta a reá virradt derült 
napokat, mint kegyelmed ajándékát és engedelmes volt 
akkor is, midőn siralomra fordult öröme és előtte elhunyt 
férjét, gyermekeit temetőbe kisérvén, a magára hagyott 
özvegység gyászruháját kellett viselnie. Szent nevedet 
magasztaljuk Uram, hogy Te is megemlékeztél hozzád 
való szeretetéről és megmutatád életében az istenfélelem 
jutalmát. Háladással áldozunk előtted, hogy atyai kezeden 
hordozád gyermeksége óta és ha csüggedett, gyámolítád, 
ha a bánat könyüit hullatá, megnyitád előtte a hitben a 
vigasztalásnak forrását. Áldjuk gondviselésedet, melylyel 

hű rokonok szeretetében mutattál neki menedéket, kik 
t 

inegkönnyíték gondjait s derültté tevék életének utolsó 
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szakát is. Midőn meghatottan bucsut veszünk tőle a sir-
parton, hálát rebegünk néked mindenható Isten minden 
vele közlött áldásodért és kérünk, engedj tetemének békés 
nyugovást az anyaföld kebelén és dicsőítsd meg elköltö-
zött lelkét örök üdvösséggel, szent Fiad: az Ur Jézus által. 
Mi Atyánk stb. Amen! 

Kilencven éves özvegy nő felett. 

. Mindeneknek Ura, szent Isten! Te reád tekintünk, 
téged imádunk derült és borult napjainkban; hozzád utal 
az öröm virága, mint a fájdalom keresztje, mert érezzük 
saját gyarlóságunkat és tudjuk, hogy kezedben van a 
sorsunkat intéző legfőbb hatalom. Te mérted ki menden-
kinek vándorutját itt a mulandóság mezején és akaratodra 
hull vissza ismét a porba lelkünk romlatag sátora. Vég-
zéseden meg kell nyugodnunk úgy akkor, ha az életet 
már bimbajában lehervadni látjuk, mint akkor, ha a ha-
landót a késő vénség határain hordozod, hol a megfáradt 
kebelből e ' sóha j fakadoz: Jobb én nekem meghalnom, 
mint élnem. 

A Te határozatod teljesült mindenható Isten e kopor-
sóban fekvő megaggott szolgálód életében is. Hosszú utat 
végzett, túl vezette őt bölcsességed a hetven, nyolcvan 
éven is, mely időkor alatt a földi vándorok legnagyobb 
része hazát cserél a túlvilág követének: a halálnak intő 
szavára. Sok változásokon ment át, melyek, mint az egy-
mást érő hullámok a partnak: új alakot adnak az ember 
testi-lelki világának. A vénkornak gyöngesége letarolta 
reményeit, mint az őszi dér a mező virágait, eltűntek tőle 
a mulandó örömök, mint a hideg tél elől a vándormada-
rak. De hála néked Uram, Te megtartottad mellette a 
két leghűbb útitársat: a hitet s szeretetet, melyek meg-
könnyíték súlyos terhét s vigasztalva kisérték el a sir part-
jára. Téged dicsőített, neved imádása volt előtte minden-
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kor a vigasztalásnak forrása. És Te nem engedted csa-
latkozni hitében. Vele voltál, megnyugasztaltad ha meg-
fáradt, s mikor az idők súlya alatt leroskadva igyen sóhaj-
tott: mikor mehetek el, hogy bemutassam magamat az 
Urnák? Te bátorítva szóltál hozzá: bizzál leányom, a te 
hited megtartott tégedet. Áldott légy jó Isten, hogy gon-
doskodtál róla, s hü támaszt rendeltél özvegy korában is 
az elaggott mellé. Fenntartottad számára a gyermeki sze-
retet melengető lángját. Bizonnyal a te angyalaid: a hála 
és szeretet hordozták karjaikon az elvénült anyát; ezek 
által rótta le tartozását a gyermek s az unoka szent 
hűséggel az agg szülő iránt. 

Kezeidbe adjuk át most Uram; takard be a megért 
s learatott kalászt a Te csűrödbe. Adj a megfáradt test-
nek a sir nyoszolyáján háborítlan pihenést, a hozzádtért 
léleknek megdicsőülést szent egedben. 

Add áldásodat a családra, mely béketűréssel, áldozat-
kész hűséggel tölté be a szeretet törvényét. Engedd Uram 
végül megértenünk e koporsó által is a mulandóságnak 
intését. Legyen főtisztünk jó- és balsorsunkban a Te 
dicsőítésed. Térjünk Te hozzád, keressük az élő hit utján 
országodat, mig lelki-testi erőnk birtokában vagyunk, hogy 
halálunk — bármikor jöjjön — boldog, s az örökkévaló-
ság üdvösségünk legyen, a mi Urunk Jézus által. Mi 
Atyánk stb. Amen! 

Öreg koldus felett. 

'Örökkévaló Isten, égnek, földnek Ura! Te gyújtod 
meg az életfáklyát, Te osztogatod a talentomokat minden-
kinek szent tetszésed szerint. Bölcs végzésedből egyik 
palotában, a másik gunyhóban pillantja meg a napot. 
Amaz bíborpalástot, ez megszakgatott koldusrongyokat 
visz magával a sirba. De a különbség felett, melyet ember-

^ társaink sorsa mutat, nem zúgolódhatunk határzatod ellen 



— 3 8 0 — 

Uram; mert vájjon kikelhet-e az edény a fazekas ellen, 
hogy miért nem adott neki más alakot, több fényt? Mi 
Te előtted csak por és hamu vagyunk, amivel szabadon 
rendelkezik mindenható kezed. Azonban mig hatalmad 
érzete megaláz: felemel és megnyugtat a hit, mely böl-
csességedről és atyai jóságodról beszél, s megérteti ve-
lünk, hogy e föld nem igazi, nem örökös hazánk. Itt csak 
jövevények és zsellérek vagyunk mindannyian, nincsen itt 
maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Meg-
nyugtatsz bennünket e hitben, hogy bármi sorsban éljen 
az ember : mindenütt megtalálhat buzgó imáiban téged s 
a tövises úton is eljuthat egykor az üdvösség hónába. 
Értesd meg velünk szent igéd által, hogy Te nem a külső 
fény után, hanem a lélek szerint Ítélsz. Adományaidról 
számot kérsz tőlünk és aki a kevesen is hű volt, többet 
fogsz arra bizni országodban. Indíts magunkbaszállásra 
azon tudatban, hogy a sir egyképen elhamvasztja a hatal-
masnak és a gyöngének testét és utóbb egybevegyül a 
fejedelem pora a jobbágyéval, a gazdagé a szegényével. 
A lélek pedig megtér birói székedhez, hol elveszi ki-ki 
cselekedeteinek jutalmát. A szegény, ki tiszta szívvel hor-
dozta Lázárnak sebeit: örökre bucsut vesz a sirparton a 
nyomorúságtól és megvigasztaltatik a Te kebleden. Indíts 
részvétre a nyomorultak iránt, értesd meg velünk, hogy 
a Te kezed szabad mindenkivel és ki a szegényt meg-
veti, megutálja annak Teremtőjét. 

Az inség volt útitársa Uram e megaggott keresztyén 
testvérünknek is, kinek koporsóját a megnyílt sir várja. Ke-
vés boldog napot láthatott ez életben; korán eljöttek reá az 
esztendők, amelyekről azt kelle mondania: nem szeretem 
ezeket. Idegennek érezte magát e világon. Megfárasztá a 
nyomor, megtörte végül a nyavalya, melynek bilincseiben 
igyen sóhajtott: elég immár Uram, vedd el az én lelke-
met, mert jobb én nekem meghalnom, mint élnem. És 
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Te meghallgatád; elkíildéd a halált, ki életét a szenve-
dések tengeréből a békesség révpartjára vitte. Kérünk 
Uram, add meg neki sok hányattatásai után a zavartalan 
nyugalmat, mutass elköltözött lelkének boldog lakást a 
Te örökkévaló hajlékodban. Áldd meg azokat, kik rész-
véttel hallgatták egykor könyörgését, kik nem zárták be 
előtte ajtójukat, hanem segélyükkel törekedtek könnyíteni 
nehéz keresztjét. 

Áldj meg mindnyájunkat ez életben és fogadj üdvös-
ségre, ha meghalunk, szent országodban: a mi Urunk 
Jézus által. Mi Atyánk stb. Amen! 

II. A temetőben. 

Ének.* 
Ima s áldás. 
A szertartást befejező ének. 

Ima gyermekek s ifjak sirja előtt. 

1. 

Örökkévaló Isten, jó Atyánk! Gyarlóságunk érzetében 
alázattal borulunk le előtted, ki az élet és a halál felett 
uralkodol. Megnyugszunk határozatodon, akkor is, ha le-
mondást követel földi örömeinkről, mert tudjuk, hogy 
azoknak, kik téged szeretnek, javukra szolgálnak minde-
nek. Keresztyéni bizalommal helyezzük sirba e koporsót, 
mely egy kisded zsenge tetemeit zárta el szemeink elől. 
Ezen hitben bucsuzunk a halál karjain távozó gyermektől 

* Ha a sírnál halotti beszéd tartatik, ez az ének után következik. 
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a sirparton: nem illet téged a veszedelem és az ostor 
nem közelget a Te hajlékodhoz, mert az ő angyalainak 
parancsolt Te felőled, hogy őrizzenek minden utaidban. 
Az életbimbót, melyet az enyészet helybenhagyásoddal itt 
leszakított: ültesd át Uram az örök édenbe s engedj ott 
neki továbbvirulást a tökéletességre. Minket pedig kisérjen 
ösvényünkön ezután is atyai kegyelmed, őrizze meg szi-
vünket a bűntől és segéljen, hogy megtarthassuk a hitet 
és jó lelkiismeretet mind a mi Urunk Jézus Krisztus nap-
jáig. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

2. 

Mindeneknek Ura, szent Isten! A mulandóság diadal-
jelei levernek: alázattal könyörgünk, emeld magadhoz 
szivünket és nyugtass meg a hit által, hogy ha élünk is, 
az Urnák élünk, ha meghalunk is, az Urnák halunk meg. 
Nyújts vigasztalást a kedves magzat sirja felett gyászolók-
nak azon reményben, hogy annak elköltözött lelkét az 
örökkévalóságban az élet fejedelme, Jézus fogadta, ki így 
szól: engedjétek hozzám jönni a kisdedeket, mert ilyeneké 
a mennyeknek országa. 

Tartsd szemünk előtt Uram azon igazságot, hogy Te 
mérted ki mindnyájunk pályafutását s utunk minket is 
egykor a halál révén át szined elé vezet. Szentlelked se-
géljen oly. életre, amelynek ösvényén míg porrészünk a 
sirhoz, lelkünk az üdvösség honához jut mindig közelebb, 
hol boldog viszontlátásban találkozunk azokkal, kik előt-
tünk távoztak el a minden halandók utján. Légy gond-
viselőnk életünkben és megtartónk halálunkban, szent 
Fiad: az Ur Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 
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3. 

Végetlen hatalmú szent és igaz Isten! Te vagy min-
deneknek alkotója és Ura, a Te ajándékod az élet, a Te 
akaratodat hajtja végre a halál, midőn az élet mezején 
az érett kalász mellett leszakítja a fakadó bimbót is. Ké-
rünk, indíts minket a Te lelked által megnyugvásra atyai 
szent végzéseden, s taníts rövid és bizonytalan életidőnk 
megbecsülésére, hogy az igazsághoz mindig hívebbek, a 
hitben erősebbek, szent országod keresésében buzgóbbak 
lehessünk. 

Tartsd fenn szivünkben a szent reményt, hogy a halál 
csak megváltás a mulandóságtól s felöltözése a halhatat-
lanságnak. Vigasztald meg a szeretett gyermekük sirja 
felett kesergőket azon tudatban, hogy akit eltemetnek: Te 
fogadtad gondjaidba, s új életre hivod az örök üdvösség 
hónába, szent Fiad: az Ur Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

4. 
Mennynek, földnek Ura, irgalmas mennyei Atyánk! 

Téged imádunk még tört reményeink romjain is: Te vagy 
az Ur, cselekedjél úgy, amint jónak látod. Hozzád emel-
kedik lelkünk buzgó fohásza a mulandóságra emlékeztető 
sírhalmok között is azon hitben, hogy mindnyájan mennyei 
polgárok vagyunk, honnét a megtartó Ur Jézust várjuk, 
ki elváltoztatja a mi alázatos testünket, hogy hasonlatos 
legyen az ő testéhez, amaz ő hatalmas ereje szerint, mely-
lyel mindeneket birodalma alá vethet. Kérünk, fogadd 
atyai gondjaidba ez ifjú vándortársunkat, kit a halál korán 
elhívott övéinek karjaiból az utolsó harcra. Őrködjék 
hamvai felett a Te békességed, s add meg lelkének a 
mennyben az örökélet koronáját. Minket pedig, kik a sir-
parton bucsut veszünk tőle: vezess gondviselő kezeiddel 
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ösvényeden, hogy néked élve, téged dicsőítve folytathassuk 
pályafutásunkat, s végső óránkat e vallomással fogadhas-
suk: Krisztus az én életem, nyereség nékem a halál. 
Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

5. 

Irgalomnak Atyja, jó Isten! Midőn a fájdalom lever, 
gyarlóságunk tudata megaláz: nálad keresünk vigasztalást, 
légy segítségül nékünk mi szabadító Istenünk, a Te ne-
vednek dicsőségéért, szabadíts meg minket és a mi bűneink-
nek légy kegyelmes a Te nevedért. Te reád támaszko-
dunk és még ha a halál árnyékának völgyében járunk is, 
nem félünk, mert aki a Krisztus Jézusban hiszen: az ha 
meghal is, él. — Ε hitben nyújts erőt a megnyugvásra 
határozatodon, midőn egy korán elhunyt vándort s vele 
az ifjúság örömeinek hervadt koszorúját temetjük. A vi-
szontlátás reményével töröld el az utána kesergők könyüit. 
Nyisd meg lelke előtt ama tökéletesb világot, hol az élet 
napja le nem alkonyul, hol a Te kegyelmed örök üdvös-
ségre várja a híveket. 

Uram, ki minket is a mulandóság hatalma alá ren-
deltél : erősíts Szentlelkeddel, hogy utaidon járva, néked 
élve, betölthessük tisztünk igazságát és itt pályafutásunkat 
bevégezve, befogadást találjunk a Te mennyei országodba: 
szent Fiad: az Ur Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

6. 
Teremtő és gondviselő Isten, jó Atyánk! Te vagy a 

mi szivünknek kősziklája és a mi reménységünk örökké. 
Nyugodtan tekintünk porfedelünk oszlatójára: a sírra is, 
mert tudjuk, hogy ha a mi földi sátorunknak hajléka szét-
bomol: épületünk leszen Istentől, nem kézzel csinált há-
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zunk, hanem örökkévaló a menyben. Tartsd fenn Uram 
e bizalmat bennünk, ha az enyészetnek diadalát látjuk a 
földi életen. Szenteld meg a bánatot most is, vigasztald 
a sebhedt sziveket, kik egy ifjú élet romjait helyezik a 
sirba. Nyugtasd meg őket azon hit által, hogy a halál 
hozzád vezető út, hol dicsőült alakban találkoznak azok, 
kik itt alant a sir partján elszakadtak egymástól. 

Kegyelmed őrködjék mindnyájunk felett, tartson meg 
minket a hűségben a sirig. Légy gyámolítónk az élet ter-
heinek hordozásában, bocsásd meg gyarlóságunkat és lel-
künket az utolsó harcról emeld magadhoz az üdvösség 
hónába, szent Fiad: a mi Urunk Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

7. 

Hódolattal imádva szent neved, 
Temetjük a kihűlt, zsenge kebelt 
Uram s nálad keresünk vigaszt. 
Add enyhüljön e hitben a bánat : 
Az ártatlan lélek égbe szállott, 
Ott derítesz rá új, szebb tavaszt. 

S minket segélj, szivünket Te vezérld, 
Mig járjuk a bujdosás mezejét 
Add, kövessük szent tetszésedet, 
így ha innét elszólít a halál, 
Lelkünk ott fenn dicsőbb hazát talál 
S üdvözít az örök szeretet. Amen! 

8. 

Az életkert egy letört bimbaját 
Bánat adja a hideg sírnak át. 
Te vigasztald övéit e hittel: 
Uram, aki adtad, Te vetted el. 

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 2 5 
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Vedd fel lelkét az égi hazába, 
Ahol boldog viszontlátás várja. 
Akiket itt a sirpart elválaszt, 
Dicsőülten találkoznak nálad. 

Add Jézus, ki győztél a halálon, 
Szivünk reményt Te benned találjon. 
Támogass, mig véget ér a pálya, 
S ha meghalunk, fogadj menyországba. Amen! 

Ima középkorúak s öregek sírja előtt. 

1. 

Életnek és halálnak Ura, szent Isten! meghatottan 
állunk meg a temető hantjai felett, melyek azon igaz-
ságra emlékeztetnek, hogy minden halandónak földi ván-
dorlása előbb avagy utóbb a sirparton ér véget. Kérünk 
Uram, éleszd hitünknek világát, hogy a mulandóság gyász-
jelei között is felismerhessük a Te bölcs és szent határ-
zatodat, mely mindenkor gyermekeid igaz boldogságához 
egyengeti az utat. Vigasztald meg az elválás felett keser-
gőket azon reménynyel, hogy a halál csak átköltözés ama 
dicsőbb hazába, melyet szent Fiad megváltó érdeme nyi-
tott meg előttünk. Adj pályavégzett testvérünknek a sir 
ölén békés pihenést. Szent kezed fedezze porait, mig a 
feltámadás nagy napján dicsőült alakban kelve fel, az 
üdvözültek seregével együtt magasztalhatja nagy nevedet. 
Minket pedig támogass atyai kegyelmeddel, hogy bár-
mikor jöjjön érettünk a halál: az igazság ösvényén talál-
jon s porhüvelyétől búcsúzó lelkünket befogadja a meny-
ország, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 
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2. 

Örökkévaló Isten, mennyei Atyánk! Te hivsz életre, 
kezedben van sorsunk és Te mondod: térjetek a földbe 
emberek fiai. Kérünk, indíts magunkbaszállásra a mu-
landóság jelei által. Add, hogy mindenkor szemünk előtt 
és szivünkben legyen akaratod és tisztán megőrizhessük 
a halhatatlan lélekkel reánk lehelt képedet. Szentlelked 
gyámolítson, hogy a Krisztus nyomdokain járva, életünket 
a Te dicsőítésedre szentelhessük és ha egykor ösvényünk 
a sírnál véget é r : lelkünk elnyerhesse az örökélet koroná-
ját, melyet megígértél azoknak, kik halálig hivek marad-
tak. Irgalmadba ajánljuk a halál révén tőlünk bucsut vett 
vándortársunkat. Engedj tetemeinek a sir ölön békés 
pihenést s lelkét fogadd be a Te örökkévaló hajlékodba: 
Szent Fiad, a mi Urunk Jézusért. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

3. 

Örökkévalóságnak Ura, szent Isten! A koporsót váró 
sir előtt alázattal valljuk, hogy romlandó edények és por-
ból valók vagyunk, hogy a halandó embernek napjai 
hasonlatosak a fűhöz és mint a mezőknek virága, úgy 
virul. És mikor a szél általmegyen rajta, nem lesz többé 
és nem ismeri többé azt az ő helye. De szent vallásunk 
vigasztal, hogy az Urnák jóvolta örökké vagyon az őtet 
félőkön és az ő igazsága azokon, akik megőrzik az ő 
szövetségét és megemlékeznek az ő parancsolataírói, hogy 
azokat cselekedjék. Add Uram, hogy e hit vezéreljen 
minket, mig a minden halandóknak utján a véghatárhoz 
érünk. Erősíts jó igyekezetünkben, hogy téged dicsőíteni, 
akaratodat teljesíteni legyen legfőbb célunk és bármikor 
szólítasz el a bujdosás mezejéről: az igazak boldog re-
ményével hajthassuk fejünket az utolsó álomra. Fogadd 

2 5 * 
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atyai irgalmadba e vándortársunkat, ki a fáradalom nap-
jainak leteltével pihenésre tér a sir ölébe. Mig élt, Te 
benned bízott; legyen neki az δ hite szerint, add meg 
hozzád tért lelkének a hűség koronáját, szent Fiad: az 
Ur Jézus érdeméért. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

4. 

Mindenható Isten, irgalomnak Atyja! Hallgasd meg 
a mi könyörgésünket és vedd füleidbe kiáltásunkat; a 
mi könyhullatásainkra ne vesztegelj, mert mi Te előtted 
jövevények vagyunk és zsellérek, miképen minden atyáink 
voltak. Engedd, hogy megérthessük a gyorsan eltűnő 
napok intését s keressük mindenek előtt a Te országodat 
és annak igazságát. Adj erőt, hogy a mi Urunk Jézus 
példáján gondolattal, szóval, cselekedettel téged dicsőít-
sünk és egykor jó lelkiismerettel indulhassunk innét 
számadásra hozzád. Gondviselésed őrködjék felettünk az 
élet viszontagságai között és a mi Megváltónk érdeme 
legyen menedékünk, ha eljutunk a halál révéhez. Atyai 
kegyelmedet kérjük ezen elhunyt szolgádra, kit a fára-
dalom után a sir csendes nyoszo^ója vár. Legyen utolsó 
álma zavartalan, legyen emléke áldott, találjon lelke be-
fogadásra a Te örökkévaló hajlékodban, szent Fiad, a mi 
Urunk Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

5. 

Mindenütt jelenlevő szent és igaz Isten! Hova men-
nénk a Te lelked elől és a Te orcáid elől hova futnánk? 
Ha a mennybe megyünk: ott vagy, ha koporsóba vetjük 
ágyunkat: ott is jelen vagy. Kérünk, éleszd benned hely-
zeti hitünket, hogy szentséges jelenlétednek érzetével őriz-
kedjünk a bűntől, megmaradjunk a hozzádvaló hűségben 
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és üdvözítő kegyelmedre támaszkodva nyugodtan fogad-
hassuk az utolsó órát. Atyai gondjaidba adjuk át elhunyt 
felebarátunkat, ki a nemes harcot megharcolta, pályafutá-
sát bevégezte. Virrasszon sirja felett a Te békességed, 
ragyogjon a szebb hazába költözött léleknek az örök vilá-
gosság és legyen üdvössége a Te dicsőségednek szinről-
szinre látása, a mi Megváltónk, a Krisztus Jézus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 

6. 
Mindenek felett uralkodó Isten! Te voltál hajlékunk 

minden időben; gondviselésed a mi paizsunk a bujdosás 
mezejének viszontagságai között, Te vagy menedéke a 
földi vándornak, midőn napja a halál sötét éjébe hanyat-
lik. Irgalmadra támaszkodva végezte pályafutását a Te 
hű szolgád is, kinek tetemeit most adjuk át a sirnak. Biza-
lommal kérünk, engedj neki békés pihenést a halál ár-
nyékának völgyében. Fogadja lelkét az örökkévalóságban 
a Te üdvözítő atyai kegyelmed. Minket pedig, kik még 
tovább folytatjuk utunkat, kisérjen és tartson meg Szent-
lelked az igazság követésében, a hitben és a szeretetben. 
Taníts a mulandóság jelei által alázatosságra, félelmed 
legyen akaratunk igazgatója, hogy megtagadván minden 
gonosz kívánságot, tisztán és igazán éljünk e világon és 
ha végóránk üt : bizalommal távozhassunk innét szám-
adásra az örökkévaló birói szék elé. A Te békességed 
legyen a mi erősségünk életünkben, halálunkban, szent 
Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen! 

Dicsőség legyen stb. — Áldás. 



— 3 9 0 — 

7. 
Végzésedre tarolja a halál 
Uram itt az élet mezejét. 
A bölcsőtől az ut sirhoz vezet: 
Nagy Isten, ezt így Te rendeléd. 
Meghajlunk szent határzatod előtt, 
S kél reményünk a hit szavára; 
A lélek porhüvelyét leöltve, 
Hozzád tér egy dicsőbb hazába. 
Ott vár Jézus, ki minket megváltott, 
Nála lelünk örök boldogságot. 

Add e remény szentelje meg a bút, 
Amely zokog nyitott sir f e l e t t . . . 
Nyugtasd békén az elhunyt hamvait, 
S lelkét fogadja bé szent eged. 
És maradjon mivelünk kegyelmed, 
Adjon erőt a nemes harcra, 
Hogy a hitet: szebb jövőnk zálogát 
Szivünk mind a sírig megtartsa. 
Néked legyen szentelve életünk 
S üdvözülés lesz a halál nekünk. Amen! 

8. 
Ha a földi bujdosás véget ér, 
Vár a sirnak csendes nyugalma, 
S a megfáradt vándor porrészeit 
Az Ur védökeze takarja: 

Elköltözött hü társunk lelkének 
Jézus, kérünk nyisd meg az eget, 
És fogadd őt új s örök életre, 
Kinek váltsága szent érdemed. 

S bennnünk, mig a nemes harcot vívjuk 
Tartsd fenn Uram e hitet, reményt, 
Hogy azoknak, akik néked éltek, 
Hoz a halál megdicsőülést. Amen! 
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9. 
Halál üldi a muló életet; 
Porrá leszen, mi porból vétetett. 
Jézus, kinek értünk hullott vére, 
Te vagy hivő szivünk menedéke. 

Vedd karodba, Te néked adjuk át 
A földnek egy megfáradt vándorát. 
Fedje hamvát a Te békességed, 
Légy neki feltámadás s új élet. 

S mig itt a véghatárhoz elérünk, 
Minket is Te kisérj hű vezérünk. 
Add példádon az ég ha ver, ha áld, 
Dicsőítsük a mennyei Atyát. 

Ha pályánk a sirparton megszakad: 
Óh nyújtsd felénk segítő karodat 
S emeld lelkünk hozzád menyországba, 
Hol vár örök élet koronája. Amen ! 

10. 

Mig elhunyt társunkat a sir keble várja, 
Uram, ajakunkon kél a hit fohásza; 

Te nyutjs vigasztalást. 
A tőlünk költöző leljen nálad helyet, 
Ahol eltöröl a megváltó szeretet 

Minden könyhullatást. 

És minket óh Jézus, gyámolítson kezed, 
Éleszd hitünket, mely ösvényeden vezet, 

Mint hű utitársunk. 
Bün ha kisért s a szív csügged kereszt alatt 
Jövel, segélj és adj lelkünknek diadalt, 

Te vagy erős várunk. 

S ha éltünk napja itt a sirhomályba száll, 
Bátoríts Atyánk, hogy követed a halál; 

S vele jön a béke. 
Ε remény kisérjen az utolsó harcra: 
Ki Istennek élt, a menyország fogadja 

Örök ödvösségre. Amen! 



Temetési előfohászok. 

Hallgasd meg, élet-halál Ura, buzgó fohászunkat e 
koporsó felett, szent Fiad: az Ur Jézus nevében. Amen! 

Az Istennek békessége, mely minden értelem felett 
van: legyen erősségül a mi szivünknek és lelkünknek a 
Krisztus Jézus által. Amen! 

Ki lesújtasz, de fel is emelhetsz, megsebesítesz, de 
meg is gyógyíthatsz: Te légy óh mindenható Isten a 
csüggedőknek gyámoluk, a fájó sziveknek orvosuk. Amen! 

Kiket a bánat levert: Te emeld fel és vigasztald 
meg őket óh irgalomnak Atyja a Krisztus Jézusban való 
hit által. Amen! 

Ha életünk napja lealkonyul: Uram maradj velünk 
és légy az utolsó harcon menedékünk, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézusért. Amen! 

A minden vigasztalásnak Istene töltse bé a mi szi-
vünket vigasztalással és reménységgel az Ur Jézusért. 
Amen! 

Te benned bíztunk eleitől fogva; Uram Te légy 
paizsunk ez életben, reménységünk a halálban, szent 
Fiad: a Krisztus Jézusért. Amen! 
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Ha bánat fellege borul szivünkre: óh szent Isten 
gyújtsd új lángra hitünk szövétnekét, hogy megtaláljunk 
Téged és nálad vigasztalásért esdekeljünk, a mi Urunk 
Jézus nevében. Amen! 

Utófohászok. 

A mi Urunk Jézusnak kegyelme, az Atyának szere-
tete és a Szentléleknek vigasztalása legyen ti veletek, 
mindnyájatokkal. Amen! 

Mindenható Isten, kinek végzéséből földi pályánk a 
sirparton megszakad: engedd, hogy a Te jó angyalaid: a 
hit, remény és szeretet egyengessék utunkat a halál sötét 
völgyén át a Te örök dicsőségedbe. Amen! 

Irgalomnak Atyja, jó Isten! Átadjuk e megfáradt 
vándortársunk tetemét a végnyugalom sátorának: a sír-
nak. Lelkét fogadd bé a Te mennyei országodba. Minket 
pedig, kik még itt maradunk: tarts meg a hitben és jó 
lelkiismeretben mind a mi boldog végünkig, a mi Urunk 
Jézus Krisztus által. Amen! 

Gyermek felett. 

Ur Jézus Krisztus! Ki az ártatlan gyermekeknek 
menyországot igérsz: fogadd kebledre e korán letört ked-
ves életbimbót is. Adj neki új virulást a Te dicsőséged-
ben és szenteld meg az utána kesergők bánatát a boldog 
viszontlátás reményével. Amen! 

Elhunyt vándortársunk; elbocsátunk a minden halan-
dóknak utján. Béke lengjen hamvaid felett; porsátorától 
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megvált lelkedet pedig fogadja örök üdvösségre a mi Is-
tenünk és Atyánk, szent Fia: az Ur Jézusért. Amen! 

Mindeneknek Ura, szent Isten! Te küldöd a halált, 
ki gyászba öltöztet; Te küldj vigasztalást is a hitben, 
mely megenyhíti a bánatot és a búcsúzásra a sirparton, 
boldog viszontlátást ígér az örök életben, szent Fiad: a 
Krisztus Jézus által. Amen! 

Szállj alá, kiszenvedett testvérünk a reád váró sírba; 
az Urnák békessége virrasszon poraid felett s az ő ke-
gyelme mutasson lelkednek új hazát a menyben. Minket 
pedig mindnyájunkat, mig élünk, tarts meg óh minden-
ható Isten gondviselésednek védő szárnya alatt és ha 
meghalunk, fogadj bé a Te országodba, szent Fiad: a mi 
Urunk Jézus Krisztusért. Amen! 
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Alapigék halotti beszédekhez. 

1. G y e r m e k e k s i f j a k fe le t t . 

I. Sám. 3. r. 18. v. „És monda Éli p a p : Ő az Ur és cselekedjék 
úgy, amint neki jónak tetszik." 

II. Sám. 12. r. 22—23. v. „Monda ő : mig a gyermek élt, addig 
böjtöltem és sírtam, mert ezt mondottam: Ki tudja, talán az 
Ur könyörül rajtam és megél a gyermek. De most mivelhogy 
megholt, vájjon miért böjtölnék? Vájjon visszahozhatom-e 
vele! Én megyek ő hozzá, de ő nem jön ide vissza én 
hozzám." 

Jób. 1. r. 21. v. „És monda Jób . . . Az Ur adta, az Ur vette el 
is, áldott legyen az Urnák neve." 

Jób. 16. r. 22—23. v. „Mert kevés esztendők engedtettek nekem 
és azon uton megyek, amelyről vissza nem térek. Az én lel-
kem elgyöngült, napjaim megrövidültek és a koporsó készen 
én nekem." 

Zsolt. 16. r. 6—9. v. „Az én sorsom esett nekem kies helyen, 
nyilván szép örökség jutott nekem . . . Annakokáért örül az 
én szivem és örvendez az én dicsőségem; még az én testem 
is bátorságban nyugszik." 

Zsolt. 27. r. 10. v. „Ha az én atyám és anyám elhagynak is en-
gemet: az Ur magához veszen engem." 

Zsolt. 103. r. 15—17. v. „A halandó embernek napjai hasonlatosak 
a fűhöz és mint a mezőnek virága, úgy virul és mikor a 
szél általmegyen raj ta: nem leszen többé és nem ösmeri többé 
az ő helye: de az Urnák jóvolta mindörökkön örökké vagyon 
az őtet félőkön és az Ő igazsága azok fiainak fiain." 

Zsolt. 127. r. 3. v. „íme az Urnák örökségei a fiak és az asszony 
méhének gyümölcse jutalom." 

Jerem. 31. r. 16. v. „Ezt mondja az Ur : Tartsd meg szódat a 
sírástól és szemeidet a könyhullatástól, mert a te cselekede-
tednek jutalma leszen, azt mondja az Ur és az ellenségnek 
földéből visszajönnek." 

Jer. sir. 1. r. 12. v. „Ne legyen nehéz nektek mindnyájan, kik 
általmentek az uton ; tekintsétek meg és lássátok, ha vagyon-e 
olyan bánat, mint az én bánatom, mely én rajtam esék, mert 
keserűséggel illetett engem az Ur az ő haragjának napján." 

Hoseas 6. r. 1. v. „Jertek, térjünk vissza az Úrhoz: mert ő szak-
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gatott meg és δ gyógyít meg minket; megvert és bekötözi a 
mi sebeinket." 

Máté 2. r. 17—18. v. „Akkor teljesedék meg, amit az Ur mondott 
Jeremiás próféta által, ki így szólt: A kiáltás Rámában is 
meghallatott: keserű sok sirás, rivás; Rachel siratván fiait, 
nem akart vigasztalást bevenni, mivelhogy az ő fiai nem 
volnának." 

Máté 3. r. 17. v. „És ime az égből szózat adaték, mely ezt mondja 
vala: ez amaz én szerelmes fiam, kiben én megengesztel-
tettem." 

Máté 26. r. 39. v. „Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár, 
mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint 
te akarod." 

Márk 10. r. 14. v. „Melyet mikor látott vala Jézus, monda nékik: 
engedjétek, hogy jöjjenek én hozzám a kis gyermekek és ne 
tiltsátok őket, mert ilyeneké az Isten országa." 

Luk. 7. r. 12—14. v. „Amint pedig a város kapujához közelíte: 
ime egy halottat hozának ki, egyetlen gyermekét anyjának, 
aki özvegy vala és a városnak sok népe vala ő vele. Kit is 
az Ur látván, megszáná és monda neki: Ne sirj! És oda 
járulván, megilleté a koporsót és monda: Ifjú, én mondom 
néked, kelj fel." 

Luk. 8. r. 49—50. v. „Mikor pedig még a szó szájában volna: 
eljőve egy ember a zsinagóga fejedelmének házától, ezt mond-
ván : Meghalt a te leányod, ne fáraszd a Mestert. Jézus pedig 
mikor ezt hallotta volna, felele neki: Ne félj, csak higyj és 
megtartatik." 

Luk. 8. r. 52. v. „Siratják vala pedig mindnyájan és kesergék az t ; 
ő azonban mondá : Ne sírjatok! nem halt meg a leányzó, 
hanem csak aluszik." 

Luk. 10. r. 43. v. „Egy a szükséges dolog; Mária a jobb részt 
választotta, mely tőle el nem vétetik." 

Ján. 4. r. 49—50. v. „Monda neki a király udvarából való fő-
ember : Uram jer, mielőtt meghalna az én f i am: Monda neki 
Jézus : eredj el, a te fiad él! Hive az ember e beszédnek, 
melyet mondott vala Jézus neki és elméne." 

Ján. 13. r. 7. v. „Felele Jézus és monda néki: Amit én cselekszem, 
azt te most nem tudod, de ezután meg fogod tudni." 

Ján. 16. r. 28. v. „Kijöttem az Atyától és jöttem e világra; ismét 
elhagyom e világot és megyek az Atyához." 
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Ján. 20. r. 21. ν. „Monda azért ismét nékik: Békesség néktek! 
Miképen elbocsátott engem az Atya: azonképen én is el-
bocsátlak titeket." 

2. Középkorúak felett. 

I. Móz. 48. r. 21. v. „Ezt is mondá Izrael Józsefnek: íme én meg-
halok és az Isten ti veletek leszen és haza visz titeket a ti 
atyáitoknak földükre." 

V. Móz. 22. r. 6. v. „Mikor madárnak fészkére találsz az uton, 
akárminemü fán vagy földön, melyben vágynák madárfiuk . . . 
és az <5 anyjuk ülend az ő fiain; ne vegyed el az ő anyjukat 
mind fiaival egyben . . ." 

II. Kir. 19. r. 3. v. „E nap nyomorúságnak . . . napja, mert a fiak 
szülésre jutottak, de nincsen a szülőnek szülésre való ereje." 

Zsolt. 5. r. 13. v. „Mert Te Uram megáldod az igazat, a Te jó-
voltoddal, mint egy paizszsal, körülveszed őtet." 

Zsolt. 10. r. 14. v. „Holott te látod, mert mind az álnokságot, 
mind a fájdalmat nézed, hogy néki kezeddel megfizess. Te 
reád hagyatott a szegény, az árváknak te lész segítője." 

Zsolt. 23. r. I., 4. v. „Az Ur az én pásztorom, azért semmiben 
meg nem fogyatkozom . . . Még ha szinte a halál árnyékának 
völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem 
vagy, a te vessződ és botod vigasztalnak engem." 

Zsolt. 27. r. 13. v. „Én pedig hiszem, hogy meglátom az Urnák 
javait az élőknek földében." 

Zsolt. 39. r. 13. v. „Hallgasd meg Uram az én könyörgésemet és 
vedd füleidbe az én kiáltásomat; az én könyhullatásomra ne 
vesztegelj, mert én te előtted jövevény vagyok és bujdosó." 

Zsolt. 68. r. 6. v. „Az árváknak atyjuk és az özvegyeknek őrzőjük 
az Isten!" 

Zsolt. 90. r. 30. v. „Ki az embert semmivé teszed és azt mondod : 
Térjetek a földbe emberek fiai." 

Zsolt. 111. r. 4., 6. v. „Fénylik a sötétségben is az igazak vilá-
gossága a kegyelmes, irgalmas és igaz Isten által. Annak 
okáért soha meg nem mozdul: örök emlékezetben leszen az 
igaz." 

Zsolt. 126. r. 5. v. „Akik vetnek könyhullatással: nagy örömmel 
aratnak." 
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Példab. 7. r. 19. ν. „Az én férjem nincsen az ő házában, elment 
messze útra." 

Predik. 4. r. 9. v. „Sokkal jobban vagyon dolga a kettőnek, hogy-
nem az egynek : mert azoknak jó jutalmuk vagyon az ő mun-
kájukból. Mert ha elesnek i s : az egyik felemeli társát. Jaj 
pedig az egyedül valónak, ha elesik, mert nincsen, aki fél-
emelje." 

Jerem. sir. 1. r. 16. v. „Ezekért sirok én, az én szememből alá-
megyen a viz, mert messze távozott tőlem a megvigasztaló, 
ki megvigasztalná az én lelkemet." 

Jerem. sir. 5. r. 15—17. v. „Megszűnt a mi szivünknek öröme, 
síralomra fordult a mi gyönyörűségünk. Elesett a mi fejünk-
nek koronája: jaj most minékünk . . ." 

Luk. 1. r. 38. v. „Monda pedig Mária: ímhol vagyon az Urnák 
szolgáló leánya, legyen nekem a te beszéded szerint. És el-
méne ő tőle az angyal." 

Luk. 23. r. 28. v. „Jézus pedig ő reájuk fordulván, monda: Jeru-
zsálemnek leányai ne sírjatok én rajtam, hanem ti magatokon 
sírjatok és a ti magzataitokon." 

Luk. 23. r. 42—43. v. „És monda Jézusnak: Uram emlékezzél meg 
én rólam, mikor bemenendesz a Te országodba. És monda 
neki Jézus: Bizony mondom neked, ma velem lész a para-
dicsomban." 

Ján. 11. r. 11. v. „Ezeket szólván, monda nékik: Lázár, a mi ba-
rátunk aluszik, de elmegyek, hogy felkeltsem őtet." 

Ján. 16. r. 5—7. v. „Most pedig elmegyek ahhoz, aki elbocsátott 
és senki közületek nem kérd engemet: hova mégy ? Hanem 
mivelhogy ezeket mondám néktek: szomorúság fogta el szí-
veteket. De én igazságot szólok: jó néktek, hogy én el-
megyek." 

Ján. 20. r. 19. v. „Mikor azért este volna a hétnek azon első nap-
ján és az ajtók bezárolva volnának, hol a tanítványok egybe-
gyűltek vala . . . eljőve Jézus és megálla középen és monda 
nékik: békesség ti néktek!" 

Cselek. 20. r. 24. v. „De én semmivel sem gondolok; az én életem 
is nekem nem drága, csakhogy örömmel végezhessem a szol-
gálatot, melyet vettem az Ur Jézustól, hogy bizonyságot te-
gyek az Isten kegyelmének evangéliomáról." 

Filip. l . r . 21. v. „Mert nékem mind életemben, mind halálomban 
nyereségem a Krisztus." 



- m -

Jak. 5. r. 11. ν. „íme boldognak mondjuk azokat, akik háborúsá-
got szenvednek, Jóbnak tűrését hallottátok és minémtl végét 
adta az Ur az ő nyomorúságának, láttátok; mert igen irgal-
mas az Ur és könyörülő." 

Jelen. 2. r. 10. v. „Semmit ne félj azokban, amiket szenvedendő vagy. . . 
Légy hü mindhalálig és néked adom az életnek koronáját." 

Jel. 21. r. 5. v. „És az Isten eltöröl minden könyhullatást az ő 
szemeikről és a halál többé nem leszen, sem a keserűséggel 
való sirás, sem a kiáltás, sem semmi fájdalom nem leszen 
többé, mert az elsők elmultak." 

3. Öregek felett. 

I. Kir. 19. r. 4. v. „Elég immár az én életem, most óh Uram vedd 
el az én lelkemet; mert nem vagyok jobb az én atyáimnál." 

Jób. 3. r. 16—17. v. „Avagy miért nem lettem olyan, mint a kis-
dedek, kik világosságot nem látnak? Ott a hitetlenek meg-
szűnnek a fenyegetéstől és megnyugosznak ott, kik a munka 
miatt megfáradtak." 

Jób. 3. r. 20. v. „De miért ád az Isten a nyomorultnak világos-
ságot és életet a keseredett szívűeknek." 

Jób. 5. r. 24—26. v. „És meglátod, hogy békesség leszen a Te 
hajlékodban és a Te házad népét békességben látod . . . Meg-
látod, hogy a Te magod megszaporodik és a Te fiad, mint 
a földön való fű. Vénségedben mégy bé a te koporsódba, 
mint a learatott buza a csűrbe vitetik az ő ideje korán." 

Zsolt. 4. r. 9. v. „Békességben lefekszem egyetemben és elalszom, 
mert Te Uram egyedül adsz nekem bátorságos lakást." 

Zsolt. 29. r. 6. v. „A Te kezeidbe ajánlom az én lelkemet, mert 
megváltottál engemet Uram, igazságnak erős Istene." 

Zsolt. 39. r. 8. v. „Azért én most mit várok Uram ? Minden bizo-
dalmam csak Te benned vagyon." 

Zsolt. 39. r. 13. v. „Uram én Te előtted jövevény vagyok és zsel-
lér, miképen minden atyáim voltak." 

Zsolt. 42. r. 3—4. v. „Szomjúhozik az én lelkem az Istenhez, az 
élő erős Istenhez. Vájjon mikor mehetek el, hogy bémutas-
sam magamat Isten előtt ? Az én könyhullatásom volt nekem 
éjjel és nappal kenyerem, midőn mondják nekem: Hol vagyon 
a Te Istened?" 
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Zsolt. 43. r. 3—4. ν. „Bocsásd ki a Te világosságodat és igaz-
ságodat, hogy azok vezéreljenek engemet: bévigyenek a Te 
szentséged hegyére és a Te hajlékodba. Hogy bémenjek az 
Istennek oltárához, az én vigasztalásomnak és örömömnek 
erős Istenéhez és dicsérjelek Téged örömmel óh Isten, én 
Istenem!" 

Zsolt. 71. r. 18. v. „Annakokáért vénségemig és az én megőszü-
lésemig óh Isten ne hagyj el engemet, miglen hirdetem a 
Te karodat e nemzetségnek és minden következendőnek a 
Te erődet." 

Zsolt. 90. r. 10. v. „A mi esztendeinknek napjai hetven esztendő 
vagy mennél feljebb nyolcvan esztendő és azoknak szinte a 
java is nyomorúság és fáradtság, mely mikor hirtelen elmú-
lik: elrepülünk." 

Zsolt. 91. r. 15—16. v. „Segítségül hívott engemet; meghallgatom 
őt, vele vagyok háborúságában, megmentem és megdicsőítem 
őt. Hosszú napokkal bétöltöm őt és megmutatom neki az én 
szabadításomat." 

Péld. 16. r. 31. v. „Igen szép és ékes korona a vénség, mely az 
igazság utaiban találtatik." 

Példab. 20. r. 29. v. „Az ifjaknak ékességükre vagyon az ő ere-
jük és a véneknek illendőségük az ő megőszülésük." 

Pred. 7. r. 1. v. „Jobb a jó hir a drága kenetnél, de a halálnak 
napja jobb a születés napjánál." 

Jón. 4. r. 3. v. „Uram kérlek, vedd magadhoz az én lelkemet, 
mert jobb meghalnom, hogy sem élnem." 

Máté 11. r. 28. v. „Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfá-
radva és megterhelve vagytok: és megnyugosztlak titeket." 

Máté 25. r. 10—21. v. „Megjőve pedig ama szolgáknak Ura és 
számot vete velük. Akkor eljővén, aki öt talentomot kapott, 
hoza más öt talentomot, ezt mondván: Uram öt talentomot 
adtál volt, ime más öt talentomot nyertem azokon. Monda 
pedig néki az ő Ura : Jól van jó és hü szolgám; a kevésen 
hű voltál, ezután több fog bízatni rád. Menj bé a Te Urad-
nak örömébe." 

Luk. 2. r. 28—29. v. „Akkor ő vevé őtet ölébe és áldá az Istent 
és monda: Mostan bocsátod el a Te szolgádat Uram békes-
séggel, mert látták az én szemeim a Te Üdvözítődet." 

Ján. 17. r. 12—13. v. „Mikor ő velük volnék e világon, én meg-
tartám őket a Te nevedben. Akiket nekem adtál, én megőriz-
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tem és egy is azok közül el nem veszett. Most pedig Te 
hozzád megyek és ezeket szólom e világon, hogy az én örö-
möm teljes legyen δ náluk." 

I. Kor. 15. r. 54—55. v. „Minekutána pedig a rothadó test öl-
tözendik rothadatlanságba és a halandó test öltözendik hal-
hatatlanságba : akkor lesz, ami megíratott. Elnyeletett a ha-
lál szintén a diadalomig. Hol vagyon halál a te diadalmad ? 
Hol vagyon koporsó a te ful lánkod?" 

II. Korinth. 5. r. 8. v. „Bizodalmunk vagyon pedig és inkább kí-
vánunk kiköltözni e testből és az Úrhoz menni lakni." 

Filipp. 1. r. 23. v. „Mert szorongattatom, kívánván elköltözni és 
a Krisztussal lenni, mert az mindennél jobb." 

II. Timóth. 4. r. 6—8. v. „Mert én immár megáldoztatom és az 
én halálomnak ideje közel vagyon. Ama nemes harcot meg-
harcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam. Vége-
zetre eltétetett nekem az igazság koronája, melyet megad 
nekem az Ur ama napon, amaz igaz biró . . . " 

Zsid. 13. r. 14. v. „Mert nincsen itt nekünk maradandó városunk, 
hanem az eljövendőt keressük." 

Jelen. 14. r. 13. v. „És hallék az égből szózatot, mely ezt mondja 
vala nékem: írd meg: Boldogok lesznek ezután a halottak, 
kik az Urban halnak meg. Ugy vagyon bizonyára, a lélek 
mondja. Mert megnyugosznak az ő fáradságaiktól és az ő 
cselekedeteik követik őket." 

Gyurátz Ferenc: Kézi Agenda, III. 26 



J l szokott perikopák sorrendje 

az evangéliomokból választott más szakaszokkal. 

Advent l - ső vasárnap: Ep. Róm. 13. 11 — 14. 
Ev. Máté 21. 1—9.; Luk. 1. 67—79. 

Advent 2-ik vasárnap: Ep. Róm. 15. 4—13. 
Ev. Luk. 21. 25—36.; Ján. 1. 35—45. 

Advent 3-ik vasárnap: Ep. 1. Kor. 4. 1—5. 
Ev. Máté 11.2—10.; Máté 10. 37—40. 

Advent 4-ik vasárnap: Ep. Fii. 4. 4—7. 
Ev. Ján. 1. 1 9 - 2 8 . ; Ján. 1. 32—34. 

Karácsony l - ső napján: Ep. Titus. 2. 11 — 1^.; Ezs. 9. 5—8. 
Ev. Luk. 2. 1 — 14.; Ján. 18. 37—38. 

Karácsony 2-ik napján: Ep. Titus. 3. 4—8. 
Ev. Luk. 2. 1 5 - 2 0 . ; Máté 3. 1 — 12. 

Karácsony után való vasárnap: Ep. Gal. 4. 1 —7. 
Ev. Luk. 2. 33—40.; Ján. 12. 17—24. 

Uj-év napján: Ep. Gal. 3. 23—29. 
Ev. Luk. 2. 21—.; Ján. 1. 4 6 - 5 2 . 

Uj-év után való vasárnap: Ep. I. Péter 
Ev. Máté 1 3 - í ? . ; Ján. 8. 3 4 - 3 6 . 

Vízkereszt ünnepnapján: Ep. Ézsaiás 60. 1—6. 
Ev. Máté 2. 1 — 12.; Luk. 2. 22—32. 

Vízkereszt után I. vasárnap: Ep. Róm. 12. 1—5. 
Ev. Luk. 2. 4 1 - 5 2 . ; Luk. 2. 3 6 - 4 0 . 

Vízkereszt után II. vasárnap: Ep. Róm. 12. 6—16. 
Ev. Ján. 2. 1 — 11.; Luk. 17.26—30. 

Vízkereszt után III. vasárnap: Ep. Róm. 12. 17—21. 
Ev. Máté 8. 1—13.; Máté 11. 27—30. 

Vízkereszt után IV. vasárnap: Ep. Róm. 13. 8—10. 
Ev. Máté 8. 2 3 - 2 7 . ; Máté 5. 5 - 1 2 . 
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Vízkereszt után V. vasárnap: 

Vízkereszt után VI. vasárnap: 

Hetvened vasárnap: 

Hatvanad vasárnap: 

- Ötvened vasárnap: 

Böjt 1-ső vasárnap: 

Böjt 2-ik vasárnap: 

Böjt 3-ik vasárnap: 

Böjt 4-ik vasárnap: 

Böjt 5-ik vasárnap: 

Virágvasárnap: 

Nagypénteken: 

Húsvét 1-ső ünnepnapján: 

Húsvét 2-ik ünnepnapján: 

Húsvét után 1-ső vasárnap: 

Húsvét után 2-ik vasárnap: 

Húsvét után 3-ik vasárnap: 

Húsvét után 4-ik vasárnap: 

Húsvét után 5-ik vasárnap: 

Ep. Koloss. 3. 12—17. 
Ev. Máté 13. 24—30.; Máté 5. 14—17. 
Ep. II. Péter 1. 19—21. 
Ev. Máté 13. 31—35.; Máté 17. 1—9. 
Ep. I. Kor. 9, 24. 1 0 - 5 . 
Ev. Máté 20.1—16. ; Máté 16.24—28. 
Ep. II. Kor. 11, 19.H2~»9. 
Ev. Luk. 8. 4—15.; Luk. 15. 11—32. 
Ep. I. Kor. 13. 1 — 13. 
Ev. Luk. 18. 31—43.; Luk. 19. 1 — 10. 
Ep. II. Kor. 6. 1 — 10. 
Ev. Máté 4. 1 — 11.; Ján. 16. 32—33. 
Ep. I. Thess 4. 1—7. 
Ev. Máté 15. 21—28.; 

Máté 14. 23—33. 
Ep. Efez. 5. 1—9. 
Ev. Luk. 11. 14—28.; Máté 5.43—48. 
Ep. Gal. 4. 21—31. 
Ev. Ján. 6. 1 — 15.; Ján. 6. 16—21. 
Ep. Zsid. 9. 11 — 15. 
Ev. Ján. 8. 4 6 - 5 9 . ; Ján. 13. 3 4 - 3 8 . 
Ep. Filipp. 2. 5—11. 
Ev. Máté 21. 1—9.; Ján. 12. 1 2 - 1 8 . 
Ep. Ézsaiás 53. 5—10. 
Ev. Ján. 19. 16—30.; Luk. 23. 33—46. 
Ep I. Kor. 5. 6—8. 
Ev. Márk 16. 1—8.; Luk. 24. 1—9. 
Ep. Apóst. 10. 34—41. 
Ev. Luk. 24. 13—35.; 

Máté 28. 16—20. 
Ep. I. Ján. 5. 4 - 1 0 . 
Ev. Ján. 20. 19—23.; Ján. 20. 24—29. 
Ep. I. Péter 2. 21—25. 
Ev. Ján. 10. 11 —16.; Ján. 10.24—29. 
Ep. I. Péter 2. 11—20. 
Ev. Ján. 16. 16—23.; Ján. 14. 1 9 - 2 3 . 
Ep. Jak. 1. 1 6 - 2 1 . 
Ev. Ján. 16. 5—15.; Ján. 14. 1—6. 
Ep. Jak. 1. 2 2 - 2 7 . 
Ev. Ján. 16 .23—30. ; Ján. 17. 1—7. 

26» 
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Áldozó csütörtök: v Ep. Ap. Csel. 1. 1 — 11. 
Ev. Márk 16. 14—20.; 

Luk. 24. 4 6 - 5 3 . 
Húsvét után 6-ik vasárnap: Ep. I. Péter 4. 7—11. 

Ev. Ján. 15, 26. 16—4. 
Ján. 17. 2 6 - 3 2 . 

Pünkösd, l - sö ünnepnapján: Ep. Ap. Csel. 2. 1 — 13. 
Ev. Ján. 14. 23—31.; Ján. 14. 1 3 - 1 8 . 

Pünkösd 2-ik ünnepnapján: Ep. Ap. Csel. 10. 42—48. 
Ev. Ján. 3. 16—21.; Ján. 1. 9 - 1 4 . 

Szentháromság vasárnapján: Ep. Róm. 11. 33—36. 
Ev. Ján. 3. 1 — 15.; Ján. 3. 31—36. 

Szenthároms. után 1. vasárn.: Ep. I. Ján. 4. 16—21. 
Ev.Luk. 16. 19—31.; Luk. 12. 1 6 - 2 1 . 

„ 2. „ Ep. I. János 3. 13—18. 
Ev. Luk. 1 4 . 1 6 - 2 4 . ; Luk. 15. 12—32. 

„ 3. „ Ep. I. Péter 5. 6—11. 
Ev. Luk. 15. 1 — 10.; Luk. 17. 20—24. 

„ 4. „ Ep. Róm. 8. 18—23. 
Ev. Luk. 6. 3 6 - 4 2 . ; Luk. 6. 3 2 - 3 5 . 

„ 5. „ Ep. I. Péter 3. 8—15. 
Ev. Luk. 5. 1 — 11.; Ján. 4. 35—38. 

„ „ 6. „ Ep. Róm. 6. 3—11. 
Ev. Máté 5. 2 0 - 2 6 . ; Máté 6. 1 9 - 2 3 . 

„ 7. „ Ep. Róm. 6. 19—23. 
Ev. Márk 8. 1—9. ; Márk 10. 42—45. 

„ 8. „ Ep. Róm. 8. 11 — 17. 
Ev. Máté 7. 15—23.; Márk 11. 22—25. 

„ „ 9! „ Ep. I. Kor. 10. 6 - 1 3 . 
Ev. Luk. 16. 1 - 9 . ; Luk. 17. 1 - 6 . 

„ ' „ 10. „ Ep. I. Kor. 12. 1 - 1 1 . 
Ev. Luk. 19. 41—48.; Ján. 9. 1—7. 

„ 1 1 . „ Ep. I. Kor. 15. 1—10. 
Ev. Luk. 18. 9—14.; Luk. 13. 23—27. 

„ 1 2 . „ Ep. II. Kor. 3. 4—9. 
Ev. Márk 7 . 3 1 - 3 7 . ; Máté 1 3 . 2 6 - 4 3 . 

„ 1 3 . „ Ep. Gal. 3. 15—22. 
Ev. Luk. 10. 23—37.; Luk. 8. 57—62. 

„ 14. „ Ep. Gal. 5. 16—24. 
Ev. Luk. 17.11—19.; Luk. 12.33—40. 
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Szenthároms. után 15. vasárn.: Ep. Gal. 5, 25 . -§ ·*Ί0 . 
Εν. Máté 6. 24—34.; Máté 21. 3 3 - 4 1 . 

„ 16. „ Ep. Efez. 3. 13—21. 
Ev. Luk. 7. 11 —17.; Márk 9. 36—40. 

„ „ 17. „ Ep. Efez. 4. 1—6. 
Ev. Luk. 14. 1—11.; Máté 6. 1 - 6 . 

„ 1 8 . „ Ep. I. Kor. 1. 4 - 9 . 
Ev. Máté 22. 34—46; Máté 25.14—30. 

„ 1 9 . „ Ep. Efez. 4. 22—28. 
Ev. Máté 9. 1—8.; Ján. 6. 65—69. 

„ 2 0 . „ Ep. Efez. 5. 1 5 - 2 1 . 
Ev. Máté 22. 1—14.; Ján. 8. 2 8 - 3 2 . 

„ 21. „ Ep. Efez. 6. 10—17. 
Ev. Ján. 4. 47—54.; Luk. 17. 28—35. 

„ 22. „ Ep. Fii. 1. 3—11. 
Ev. Máté 18. 2 3 - 3 5 . ; Luk. 8 . 5 1 - 5 6 . 

„ 23. „ Ep. Fii. 3. 17—21. 
Ev. Máté 22.15—22; Máté 24. 31 —36. 

„ 24. „ Ep. Kol. 1. 9—14. 
Ev. Máté 9. 18—26; Márk 12. 41—44. 

„ 25. „ Ep. I. Thess. 4. 1 3 - 1 8 . 
Ev. Máté 24. 1 5 - 2 8 . ; Máté 24. 8 - 1 4 . 

„ 26. „ Ep. II. Thess. 1. 3—10. 
Ev. Máté 25. 31—46.; 

Máté 25. 14—30. 
„ 2 7 . „ Ep. II. Péter 3. 3—13. 

Ev. Máté 24.37—51.; Luk. 13. 1 0 - 1 7 . 



Szertartási szakaszok 

a hétköznapi istenitiszteleteken felolvasásra. 

Evangéliomi egyházunkban a lelkésznek első feladata a szent 
igék hirdetése. Ez éleszti az emberben az Istenhez szomjuhozást: 
a hitet, mint az apostol mondja : „A hit a hallásból vagyon, a 
hallás pedig az Isten igéje által". (Róm. 10. r. 17. v.) Ezért buz-
dítja Pál apostol is az ige hirdetésére hü tanítványát: „Prédikáld 
az igét, légy rajta mind alkalmatos, mind alkalmatlan időben". 
(II. Tim. 4. r. 2. v.) Hogy egyházunk hathatósan munkálkodhasson 
a szent igékben kijelentett erkölcsi igazszságoknak, magasztos el-
veknek az életben megvalósításán: szükséges, hogy a hivek minél 
bensőbb kapcsolatban maradjanak a szentirással, minél gyakrabban 
hallhassák annak a magasb erkölcsi rendeltetésre emlékeztető, jóra 
intő szavait. 

Az igét hangoztatnunk kell nemcsak a vasárnapi, ünnepi, 
hanem a hétköznapi istenitiszteleteken is. Az istenitisztelet tartása 
szentírási szakasz olvasása nélkül hézagos, nem teljes. Az ige 
buzgó hirdetésével reményiheti a lelkész, hogy népe e szent örök-
ségben : az igében mindinkább elismeri gondolkozásának, tetteinek 
irányadó vezérét, hogy mindig többen vallják a zsoltáriróval: „Az 
én lábaimnak szövétneke a Te igéd és az én ösvényemnek világa". 
(Zsolt. 119. r. 105. v.) 

A perikopa rendszerhez szigorú ragaszkodás mellett a nép 
csak az evangéliomok s az apostoli levelek kijelölt helyeivel ismer-
kedik meg és pedig: „A teljes írás Istentől ihletett, hasznos taní-
tásra, a feddésre, a megjobbításra, a fenyítékre, mely igazságban 
vagyon". (II. Tim. 3. r. 16. v.) Épen azért nagyon óhajtandó, hogy 
minden lelkész a hétköznapi istenitiszteleten is rendszeresen szent-
írási helyeket olvasson fel, azon célból, hogy hívei így több alkal-
mat nyerjenek a Bibliában foglalt szent könyvek megismerésére s 



ezeknek istenhez emelő iránya által támogatva az élőhitben mind-
inkább gyarapodjanak. 

A Dunántúli Egyházkerületi Evangéliomi Egyesület elismerve, 
hogy az igeolvasás nemcsak a vasárnapi, de a köznapi istenitisz-
teletnél is elmaradhatatlan: a Stettner Gyula esperes által összeállított 
sorozatát a köznapi könyörgéseknél olvasandó szakaszoknak el-
fogadta s 1901-ben egy füzetben kiadta. Ε kiadás már elfogyott, 
de remélhető, hogy az Egyesület újra ki fogja nyomatni. 

Hogy a lelkész az Ágendában is találjon útbaigazítást felolva-
sandó szentírási szakaszok választásához: itt közlök egy másfél-
évre terjedő sorozatot: 

Mózes III. k. 26, 3—12. 
Mózes V. k. 

4, 5 - 1 0 . ; 4, 30—40. 
5, 6—21.; 6, 4— 9. 
8, 10—18.; 11, 16—21. 

18, 15—19. 
Józsue k. 24, 19—24. 
Sámuel I. k. 

2, 1—10.; 3, 10—18. 
7, 8—13.; 17, 42—51. 

Sámuel II. k. 
18, 9—18. 
22, 8 - 2 0 . 
22, 47—51. 

8, 12—21. 
8, 31—40. 

17, 1— 7. 
17, 17—24. 
19, 9—18. 

7, 18—25. 
22, 1— 7. 
22, 21—37. 
23, 1— 7. 

Királyok I. k. 
3, 3—14. 
8, 22—30. 
8, 54—62. 

17, 8—16. 
19, 1— 8. 

Királyok II. k. 
2, 5—13.; 19, 15—28. 

20, 1 - 6. 
Krónikák I. k. 

16, 8—22.; 16, 23—36. 
29, 10—20. 

Krónikák II. k. 
30, 1 — 9 . ; 34, 24—33. 

Esdrás 3, 8—13. 
Nehemiás. 

1. 1—11.; 8, 7—12. 
9, 5—12.; 9, 1 3 - 2 0 . 

Nehemiás. 
9, 29 

Jób. 
1, 14 
5, 6 
9, 2-

19, 25-
28, 12-
30, 18-
35, 5-
38, 12-

Zsoltárok. 
2, 1-
4, 2-
6, 2-
8, 2-

10, 12 

—33.; 9, 34—38, 

II, 
15, 
17, 
28, 
19, 
21, 

1-
1-
1-
8 -
2 -
2 -

22, 15— 
23, 
25. 
27, 
30, 
32, 
33, 12-
34, 13-
37, 1-
38, 2-

-21. 
-16. 
-15. 
-29. 
-19. 
-26. 
-13. 
-19. 

-12. 
• 9. 
-11. 
10. 

•18. 
7. 
5. 

15. 
20. 
15. 
14. 
23. 
6. 

11. 
14. 
13. 
11. 
22. 
23. 
11. 
5. 

1, 1— 9. 
5, 17—27. 

12, 7—15. 
21, 7—16. 
28, 20—28. 
34, 10—17. 
38, 4—11. 

20—30. 
1, 1—6. 

3, 2— 9. 
5, 2—13. 
7, 7—18. 
9, 8—15. 

13, 2— 6. 
14, 1— 7. 
16, 1 — 11. 
18, 2— 7. 
18, 21—36. 
29, 2—10. 
22, 2— 9. 
22, 24—32. 
24. 1—10. 
25, 1 2 - 2 2 . 
28, 1 - 9. 
31, 2— 9. 
33, 1 — 11. 
34, 2—12. 
36, 6—13. 
37, 23—34. 

18—23. 
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Zsoltárok. 
39 
41 
43 
50 
51 
53 
61 
63 
66 
68 
69 

72 
73 
77 
78 
80 
84 
86 
89 

90 
91 
94 
96 
98 

102 
103 
104 
106 
107 

111 
113 
116 
118 
119 
— 2 0 - 2 9 . 
— 41—48. 
— 6 4 - 7 3 . 
— 8 9 - 9 8 . 
— 116—125. 
— 142—149. 
— 166-174 . 
122, 1— 9. 
126, 1— 6. 
133, 1— 3. 

5 - 1 4 . 
2 - 1 4 . 
1 - 5. 
1 — 15. 
3 - 1 4 . 
2— 7. 
2— 9. 
2—12. 
8—20. 
2 - 7. 
2—10. 

30—35. 
1— 8. 
1 — 17. 
2 - 1 1 . 
1 - 8. 
1 - 8. 
2 - 1 3 . 
1— 7. 
2 — 8. 

20—30. 
11 — 17. 
9 - 1 6 . 

1 2 - 1 9 . 
1 - 1 3 . 
1— 9. 
2—12. 
1 — 12. 

2 7 - 3 4 . 
1 — 12. 

10-16. 
2 3 - 3 2 . 

1 — 10. 
1— 9. 
1— 9. 
1 - 9. 
1 — 11. 

40 
42 
46 
50 
18 
56 
62 
65 
67 
68 
69 
71 
72 
73 
77 

80 
85 
86 
89 
90 
91 
92 
95 
97 

100 
102 
103 
105 
107 

110 
112 
115 
116 
118 
119 

2—12. 
2—12. 
2—12. 

16—23. 
19. 
5—14. 
2— 9. 
2—14. 
2 - 8. 
8 - 2 0 . 

14—19. 
17—24. 
9—19. 

18—28. 
12—21. 

9-20. 
2—14. 
8—17. 
9—19. 
1 — 10. 
1 - 8. 
2 - 9. 
1 — 11. 
1 — 12. 
2— 5. 

13—29. 
13—22. 

1 - 1 5 . 
1 - 9. 

17—22. 
1— 7. 
1 - 1 0 . 

11 — 18. 
10—19. 
1 9 - 2 9 . 
12—19. 

— 3 0 - 3 7 . 
— 49—58. 
— 74—82. 
— 102—112. 
— 133—139. 
— 151 — 160. 
121, 1— 8. 
124, 1— 8. 
130, 1— 8. 
138, 1— 8. 

Zsoltárok. 
139, 1 — 12. 139, 1 3 - 24. 
142, 1— 8. 143, 1 - 10. 
145, 1 — 13. 145, 1 4 --21. 
146, 1 — 10. 147, 1 --11. 
147, 12—20. 148, 1 - 14. 

Példabeszédek. 1, 7 - 19. 
3, 1— 7. 3, 1 1 --26. 
4, 1 — 13. 4, 1 4 --27. 
6, 6 - 1 1 . 10, 1 - 7. 

11, 2 4 - 3 2 . 14, 2 7 - 34. 
15, 1 — 10. 16, 1 - 9. 
17, 1— 9. 22, 1 - 6. 
23, 15—26. 

22, 1 -

Prédikátor. 12, 1—9. 
Ézsaiás. 

4, 1— 5. 
9, 2 - 7. 

12, 1— 6. 
26, 1 — 13. 
30, 18—21. 
35, 1 — 10. 
40, 9—14. 
41, 9 - 1 3 . 
42, 1 0 - 1 7 . 
43, 8 - 1 3 . 
49, 14—19. 
51, 1— 8. 
53, 1 — 12. 
55, 6—13. 
58, 1— 7. 
60, 1— 7. 
63, 7 - 1 6 . 

Jeremiás. 
3, 12—15.; 

14, 7—10.; 31, 
33, 1— 9. 

Jeremiás siralmai. 
3, 17—26.; 3, 31—42 
5, 15—22. 

Ezékiel. 
3, 17—21. 

2, 
6, 

1 1 , 
25, 
29, 
32, 
40, 
40, 
42, 
43, 
49, 
50, 
51, 
54, 
57, 
58, 
60, 

7, 

2 - 9. 
1 - 1 0 . 
1 - 1 0 . 
1 - 9. 

1 3 - 2 0 . 
1— 8. 
1— 8. 

2 6 - 3 1 . 
1— 9. 
1 - 7. 
8 - 1 3 . 
3 - 1 0 . 
9—16. 
7—10. 

15—21. 
9 - 1 4 . 

18-22. 

1— 7. 
24—30. 

18, 
34, 
37, 

33, 7—16. 
36, 22—32. 

Dániel. 
9, 4 - 1 4 . ; 9, 

Hoseás. 
6, 1— 7. ; 10, 

19—24. 
11—16. 

1 — 14. 

1 5 - 1 9 . 

12—15. 
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Jóéi 2, 2 8 - 3 2 . 
Ámos. 8, 7—12. 
Jónás. 

2, 1 — 10.; 4, 1—11. 
Mikeás. 

4, 1 - 8 . ; 6, 6 - 1 3 . 
7, 6—10.; 7, 14—20. 

Sofoniás. 2, 1—3. 
Malakiás. 

3, 1— 6.; 4, 1— 6. 

Máté. 
3, 1—12. 
4, 12—17. 
5, 13—19. 

—, 43—48. 
6, 14—23. 
7, 7—14. 
8, 1 4 - 2 2 . 
9, 2 7 - 3 4 . 

10, 5 - 1 5 . 
—, 2 6 - 3 3 . 
11, 25—30. 
12, 9—21. 
13, 31—35. 
14, 1—12. 
—, 23—33. 
16, 13—20. 
18, 1 — 10. 
19, 13—24. 
20, 2 9 - 3 4 . 
21, 3 3 - 4 1 . 
24, 1—13. 
—, 4 0 - 5 1 . 
25, 22—30. 
26, 14—25. 
—, 36—46. 
—, 5 7 - 6 6 . 
27, 1—10. 
—, 20-26. 
—, 32—40. 
28, 1 - 8. 

Márk. 
1, 1 - 1 3 . 
2, 13—17. 
4, 1— 9. 
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FÜGGELEK. 

SHermek-istenitisztelet. 
/. © e v e z e t ő é t iek a z „ é n e k e s k ö n i j v " - b ő l . 

2/. Lelkész: í e g y e a Ü z Atyának, a Fiunak^S/^Szentléleknek n e v é b e n ! 

' Gyermekek: men. 

Lelkész: ^tet- mondja az Ú ö Engedjétek, hogy a kis gyermekek én 
hozzám jöjjenek és meg ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az 
Istennek országa. 

Gyermekek: Jöj- jön el a te y or - szá - god. 

Lelkész: Emlékezzél meg Uram a Te irgalmasságidról — — — 
4 t te jóvol todér t /Uram. (25. Zsolt. 6—7. v.) 



412 — 

Te - remts ben - nem, óh Is - ten, 

tisz - ta szí - vet s az e - rős 

lel - ket u - jítsd meg ben - nem. 

Óh el ne vess or - cád e -



i 

Lelkész: Miképen könyörül az atya az ő fiain, azonképen könyö-
rül az Úr az őtet félőkön. (103. Zsolt. 13. v.) 
Dicsőség a magasságos mennyekben az Is tennek! 

lől, szent lel - ke - det 

ne vedd el én - tő - lem. 

Gyermekek: És e föl - dön bé - kes -
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Gyerm.: És a te lel - ked - del. 

Lelkész: Mindenható Isten, mennyei szent atyánk, a Jézus Krisz-
tusban ! magasztaljuk a te szent nevedet mindazon áldásokért, 
melyekben mindez ideig részesítél. Erőt, egészséget, jeles lelki 
tehetségeket adál. Jó szülők gondviselése, jó tanítók vezetése 
alatt megismerhetünk tégedet, s akit elbocsátottál: a mi üdvünk 
fejedelmét, az Úr Jézus Krisztust. Add a te szent lelkedet, hogy 
igédnek buzgó hallgatói, buzgó megtartói is legyünk. Hallgasd 
meg gyermeki fohászunkat , a te végetlen szeretetedért! Amen. 

ség s az em - be -

I N ^ 

rek - hez jó - a - ka - rat. 

Lelkész: Az Úr legyen ti veletek! 
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{ J e g y z e t : A lelkész kilép a i oltártól s katekizál azon bibliai szakasz 
felett, melyet a gyermekekkel felolvastat. (Esetleg megmarad az 
oltárnál s mond gyeiVnek-prédikációt. Ez utóbbi esetben a 
gyermekek az oltár köbül foglalnak helyet.) A katechesis az 
oltáron kivül, a padokon ülő gyermekek előtt tartatik. Utána 
rövid buzdítás s azután ismét visszalép az oltárhoz. A gyer-
mekek éneklik a követHező énekek egyikét: 

(A katechisatio tartalmúnak megfelelő chorál énekj) , 

Gyermekek: A - men. 

3. Lelkész -TtJram, az én lábamnak szövétneke a te igéd és az é n ' 
ösvényemnek vi lága! Áld szivünk — szánk! 

Gyermekek: Áld szí - vünk, szánk, áld szi - vünk, szánk, 

V -7 
áld szí - vünk, áld szí - vünk, szánk. 
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I 

Lelkész: Á ldás : Áldjon meg titeket az Úr stb. Amen! 

katechesis, vagy beszéd tárgyának megfelelő imádság. Uri 
imádság. — Uram, taníts meg engemet, högy a te akaratodat 
tegyem 1 (143. Zsolt. 10. v j ) 

Gyermekek: A te lel - ked ve - zé - rel - jen 

e - gye - nes ú - ton. 

Gyermekek: A - men. 



A - men, a - men, a - men. 

ffiafeicző ének ax „S»ekcskönüv"-boIí 

Gyermek-istenitiszteletnek időközönként — vasárnap délután 
— tartását indokolttá teszi azon tény, hogy ez hathatósan ébreszti 
a zsenge keblekben a vallásos érzést. Az élénkebb lyturgia vonzó-
lag hat a gyermekekre s ők a templom látogását nemcsak köteles-
ségnek tekintik, de benne lelkiépülést is találnak. 

A gyermek-istenitisztelet fentebbi s o r r e n d j é t a „drezdai 
Kinderharfe" után Poszvék Sándor és Kapi Gyula szerkesztették. 
Melegen ajánlom behozatalát minden gyülekezetünkben. A gyer-
mekeket a tanító nehézség nélkül előkészítheti orgonakisérettel 
az énekre. A lelkész nem énekelve, hanem a szokott előadói h a n -
gon mondja a szertartás folyamán számára kijelölt helyeket, tart a 
gyermekek felfogásához mért beszédet, s mond végül imát 
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