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BEVEZETÉS. 

Utasítás az egyházi szertartások végrehajtása iránt. 

I. A nyilvános istentisztelet rende. 

/ 

Az ev. egyház nyilvános istentiszteletét az Ur házában közös 
éneklés, imádság, az Isten igéjének hirdetése és az egyházi cselek-
vények végrehajtása által gyakorolja, jelesen: 

A) Közvasámapokon és sátoros ünnepeken: 

a) D é l e l ő t t . 

1. Az egyházaknak szabadságukban áll az istentisztelet idejét 
saját körülményeiknek megfelelő legalkalmasabb órára határozni, 
rendesen azonban az ugy városi, mint falusi egyházakban háromszori 
harangozás után télen 10, nyáron 9 órakor veszi kezdetét. 

2. Az istentisztelet némelv gyülekezetben a lelkész által az oltár 
előtt Isten segítségül hívásával veszi kezdetét, a lelkész: „Uram 
Isten szentelj meg minket" vagy más alkalmas éneket énekelvén, 
más gyülekezetekben pedig a rendes istentisztelet azonnal az első 
éneknek orgonával kisérése mellett kezdődik. 

3. Az istentisztelet némely gyülekezetekben 3, másokban 2 
egész énekkel veszi kezdetét, első esetben a liturgia ugy végeztet-
vén, hogy az 1-ső és 2-dik ének közt collecta énekeltetik és imád-
ság mondatik, a 2-ik és 3-ik ének közt pedig az evangyéliomi vagy 
epistolai szent igék olvastatnak fel; 2-dik esetben pedig a collecta 

ι* 
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eléneklése után rövid ima mondatik és a szent ige olvastatik fel, 
megjegyezvén, hogy vannak oly gyülekezetek is, melyekben a col-
lecta nincs használatbán. 

4. A predikácziót közvasárnapokon legczélszerűbb előfohász és 
az Isten igéjének azonnal való felolvasásával kezdeni, hosszabb imá-
val és a Miatyánkkal befejezni; sátoros ünnepeken pedig az alap-
igét a bevezetés után, egy énekvers eléneklése vagy kardal alkal-
mazása mellett a Miatyánkot elmondani, az alapigét felolvasni, ugy 
a rendes predikácziót folytatni és hosszabb imával s a „Dicsőség" 
elmondásával befejezni. 

5. Az imádságok a vasárnapok és ünnepnapokhoz alkalma-
zandók és azokba a koronás király, haza, előjárók, s az ev. egyház 
és iskoláért való esedezés mindenkor befoglalandó; esetleg az eső, 
betegség vagy más veszélyek eltávolításáért való könyörgés is 
beszövendő. 

6. Betegekért imádkozás kéretvén, az szintén a főima után 
elmondandó. 

7. A hirdetések a „Miatyánk" vagy a „Dicsőség" elmondása 
után eszközlendők. 

8. Az áldás ott, hol az az oltár előtt énekelve végeztetik, collecta 
és ima előre bocsátásával, a szószéken a közönséges, az oltár előtt 
pedig az ároni áldás mondandó, a hol pedig az áldás a szószékről 
adatik, kizárólag az ároni használandó. 

b) D é l u t á n . 

1. A délesti istentisztelet egy vagy két ének eléneklése után 
szentírás magyarázattal és imával, vagy egyszerűen hosszabb imával 
végeztetik, de kívánatos, hogy ott is, hol imával végeztetik, az ad-
venti és böjti napokban irásmagyarázattal legyen összekötve és a 
vallásos élet megszilárdítását eszközölje. 
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2. Azon vasárnapokon, melyeken az érettebb ifjúsággal 
katechizáczió tartatik, a lelkész az istentisztelet végeztével az oltár 
elől emeljen rövid fohászt a kegyelem Istenéhez és miután a kate-
chizácziót befejezte, hasonlóan az oltár elől mondjon imát és áldást. 

c) H é t k ö z n a p o n . 

1. A mindennapi reggeli istentisztelet egyszeri beharangozás 
után egy vagy két énekkel veszi kezdetét, annak végeztével a lel-
kész a szószéken vagy hosszabb reggeli imát mond, vagy pedig szent-
írási magyarázat és imával végzi, mi különösen a nagyobb gyüle-
kezetekben rendes bevett szokás, és a Miatyánk elmondása után 
áldással fejezi be. 

2. Kívánatos, miszerint böjti és adventi időben a hivők lelki 
épületének emelésére az evangyéliomok Krisztus eljövetele és kín-
szenvedésére vonatkozó részeinek magyarázata ott is életbe léptet-
tessék, hol az eddig szokásban nem volt, vagy munkaidőben az 
írásmagyarázat szünetel. 

II. A szent cselekvényeket illető eljárás. 

a) A k e r e s z t s é g r e v o n a t k o z ó l a g . 

1. A szent keresztség rendesen a templomban az istentisztelet 
végeztével eszközlendő, de kivételesen a nap más időszakában és a 
háznál is végeziíető. 

2. A keresztatya és keresztanya a gyermek megkeresztelésé-
nél megjelenni, vagy akadályoztatás esetében helyettesről gondos-
kodni tartozik, mennyiben egyrészről általok ünnepélyes igéret teendő, 
más részről pedig szükség esetében tanúskodni is tartoznak. 

3. Gyermekek, kik még konfirmálva nincsenek, keresztszülők 
és komák nem lehetnek. 
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4. Ha a szülők a gyermek gyengeségeinél fogva a kereszte-
lés! sietősen kívánják, a lelkész kívánságukat teljesíteni tartozik, 
azon esetre pedig, ha a bába végezné ι szlikségbeli keresztelést, a 
lelkész a templomban megerősíti. 

b) Az a v a t á s t i l l e tő l eg . 

1. A gyermekágyas nő avatása, hol az szokásban van, meg-
tartandó részint azon oknál fogva, mert az édes anyának itt alkalma 
nyílik benső háláját Isten előtt kifejezni; részint azért, mert ez ünne-
pélyes alkalom arra nézve: hogy gyermekének istenfélelemben való 
nevelése komolyan szivére köttessék. 

2. Rendszerint a templomban kell végrehajtani 4 hét, legalább 
2 hét lefolyása után; háznál pedig csak akkor végzendő, ha az édes 
anya hosszabb gyengélkedés által van a templomban való megje-
lenésben hátráltatva. 

3. Az édes anya uj szülöttét is hozza el magával a templomba, 
de ha rosz és alkalmatlan az idő, vagy pedig a gyermek gyengél-
kedik, annak elhozatala elengedhető. 

c) A k o n f i r m á c z i ó r a nézve. 

1. A kontirmáczió, vagyis a gyermekeknek az ev. hitben való 
megerősítése és az érett korú keresztyének sorába való ünnepélves 
felvétele 5—6 hétre terjedő komoly vallásos oktatás után minden 
egyházban évente egyszer történik. Végrehajtatik pedig vagv ugy: 
hogy a vallásvizsga előző napon külön tartatik meg a szülők és más 
hívek jelenlétében a templom, iskola, vagy más alkalmas teremben, 
következő napon pedig alkalmi beszéd előrebocsátása után a nvil-
vános vallástétel, felvétel, gyónás és úrvacsora történik; vagv pedig 
ugv: hogy a vizsga s az egész konfirmácziói eljárás egyszerre végez-
tetik nyilván a templomban. Részünkről mindenhol, de kivált nagyobb 
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egyházakban az első módot tartjuk helyesebbnek, részint azért, mert 
igy a hosszadalmasság elkerültetvén a lelki épület hátrányt nem 
szenved; részint azért, mert igy a szülők gyermekeiknek a vallás-
igazságokban való alapos kiképeztetéséről teljes meggyőződést szerez-
hetnek; részint azért, mer a konfirmáczió legtöbb helyen böjti idő-
ben virágvasárnapján vagy zöldcsötörtökön történvén, az áthűlés 
veszélyének sem a szülők, sem a gyermekek nincsenek kitéve. 

2. A gyermekek a konfirmácziói oktatáshoz, csak 12-ik évök 
betöltével bocsátandók, midőn az elemi iskola 6 osztályát már befe-
jezték és a vallásos igazságokat érett észszel foghatják fel. 

3. A konfirmáczió-ünnepély megtartására legelfogadottabb napok 
virágvasárnap ja, zöldcsötörtök, áldozó csötörtök, vannak azonban gyü-
lekezetek, melyek más napokon, p. o. húsvét vagy pünkösd utáni 
első vasárnapon tartják. 

4. A konfirmáczió mindig ugy hajtandó végre: hogy a gyer-
mekek a felvétel után, és pedig lehetőleg szülőikkel egyetemben, 
azonnal az I r szent vacsorájában is részesüljenek. 

d) Az ú j h á z a s o k összeadása t e k i n t e t é b e n . 

1. A házasulandó jegyesek bejelentetvén, a lelkész köteles az 
egyházi és világi törvényeket szigorúan szem előtt tartani és ha a 
vérrokonság akadályának esete forog fenn, őket királyi fölmentvény 
kieszközlésére utasítani; ha pedig a háromszori kihirdetéstől való fel-
mentés mellett kívánják az esketést végrehajtani, az engedélynek az 
alispáni, illetőleg polgármesteri hivataltól való megszerzésére köte-
lezni, mit azonban a jegyesek nevében maga a lelkész is kérelmezhet. 

2. Akadály nem léte esetében a kihirdetés következőleg eszköz-
lendő három egymás után következő vasárnap vagy ünnepnapon: 
Jelentetik a keresztyén híveknek, hogy vannak házasulandó személyek, 
kik most hirdettetnek 1-ször (2-szor, 3-szor), u. m. Ν. N. Fazekas 
János és Drága Mária helybeli foldmives szülőknek ág. hitv. ev. nőt-
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len (özvegy) napszámos fia, eljegyzé magának: N. X.-t, Hosszú Márton 
és Vékony Judi t i földmives szüléknek ág. hitv. ev. hajadon 
leányát. Mely hirdetés azon ezélból történik, hogy ha valaki a házas-
ság megkötése ellen törvényes akadályról tudomással birna, azt a lel-
készi hivatalnál mielőbb bejelentse. A házasságot szerző Isten pedig 
áldja meg őket lelki és testi áldásokkal. 

3. Az esketés rendesen a templomban történjék, a hely szent-
sége ünnepélyesebb hatással levén a házasulandókra és komolyabban 
figyelmeztetvén őket kölcsönös fogadalmaikra és kötelességeikre, ház-
nál pedig csak kivételesen engedtessék meg. Végrehajtás tekintetében 
a délelőtti idő lehetőleg feltartandó, azonban a délutáni esketés sem 
akadályozható meg kivált oly helyeken, hol az rendes szokássá vált. 

e) A g y ó n á s r a v o n a t k o z ó l a g . 
r 

1. A gyónás, mint az I r szent vacsorájához előkészítő és a 
bűnök bevallását és megbánását magában foglaló szertartás némely 
nagyobb gyülekezetekben az Ur szent vacsorájától elkülönítve tarta-

r 

tik, legtöbb egyházainkban azonban az Ur szent vacsorájával össze-
kötve végeztetik a vasárnapi vagy ünnepi reggeli istentisztelet előtt 
vagy után, a mint ezt az egyház viszonyai megkívánják, vagy a szokás 
megállapította. 

2. Λ bűnöktőli oldozat némely gyülekezetben általában hirdet-
tetik, az atya, fiú és szent lélek Istennek nevében, másikban pedig 
egyenként az oltárhoz járulás, a kéznek a fejre tétele és a bűnbocsá-
nat hirdetése mellett. A lelkész a bevett szokáshoz alkalmazkodjék és 
az oldozat külön végzését, miután az a hívőknek lelki nyugalmat köl-
csönöz és hitöket erősíti, kiküszöbölni ne törekedjék. 

r 
f) Λζ U r s z e n t v a c s o r á j á t i l l e t ő l e g . 
r 

1. Az Ur szent vacsorája, bevett szokás szerint, a vasárnapi és 
ünnepi reggeli istentisztelet előtt vagy után a legcsekélyebb gyüleke-
zetben is évente legalább 5-ször, u. m. karácson, nagypéntek, pünkösd 
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ünnepén, aratáskor és őszszel kiszolgáltatandó, a nagyobb gyülekeze-
tekben pedig a szükséghez képest annak kibővítése eszközlendő, 
különösen az adventi és böjti napok e czélra felhasználandók. 

2. Az Ur szent vacsorájának kiszolgáltatása a szószékről egy 
héttel előbb mindig kihirdetendő s a hivek felhivandók, hogy az Ur 
asztalánál illő előkészülettel, az igaz bűnbánat és megtérés szent fel-
tételével jelenjenek meg. 

3. Az oltári gyertyák az Ur szent vacsorája kiszolgáltatása alkal-
mával az ünnepélyesség emelése czéljából mindenkor meggy új tandók. 

4. A lelkész az Ur szent vacsorájának kiszolgáltatása előtt a 
/ * 

hívőket az Ur szent testének és vérének élvezésére épületes beszéd 
által előkészíteni komoly feladatának ismerje s igyekezzék azt oly 
épületesen végezni, hogy a hivők keblében a bűnbocsánat és lelki 
nyugalom biztos reményének elsajátítása mellett az Ur vacsorájának 
szentsége iránt az igaz vonzalom és lelki szomj is növekedjék. 

5. Főbb ünnepeken és alkalmakkor, kivált nagyobb gyüleke-
zetekben, midőn sokan járulnak az Ur vacsorájához, a szertartás 
ünnepélyessége és épületessége czéljából kívánatos, hogy a külön oldo-
zat és az Ur vacsorájának kiosztása alkalmával orgonálással össze-
kötött éneklés is alkalmaztassák. 

tj) A b e t e g e k l á t o g a t á s a t e k i n t e t é b e n . 
/ 

1. A lelkész a betegekhez hivattatván az Ur szent vacsorájá-
nak kiszolgáltatása végett, azt készséggel és örömmel teljesítse és 
súlyt fektessen arra: hogy látogatását a betegre nézve épületessé és 
vigasztalóvá tegye. 

2. Mielőtt az Ur vacsoráját részére kiszolgáltatja, igyekezzék 
előlegesen kipuhatolni a beteg lelki állapotát, kitudni élte körülmé-
nyeit és ezekből kiindulva szóljon hozzá oly hitteljes szivvel és alkal-
mazza ugy intéseit és vigasztalásait, hogy bűneit valóban megbánja 
és magába szállva a megtérés útjára álljon, érezze a vallásnak bol-

Agenda. II 



clogító, bátorító és lelki nyugalmat kölcsönző isteni erejét, és Krisz-
tus nyomdokán komolyan óhajtsa és keresse az örök élet üdvét és 
boldogságát. 

3. Az ü r vacsorájának kiszolgáltatását rövid buzgó imával 
kezdje, szent életre serkentő és vigaszteljes beszéddel folytassa és 
hálaadó és vigasztaló buzgó imával fejezze be a lelkész. 

h) A r a b o k k ö r ü l i e l j á r á s r a nézve . 

1. A rabok csak a hatóság tudta és engedelmével levén meg-
látogathatók, a lelkész tartsa magát a rendeletekhez és a vallásos 
oktatást ahhoz mérten végezze. 

2. Akár tömlöczben levő, akár halálra itélt rabhoz hivatik a 
lelkész, hivatalos feladatát komoly megfontolás és előkészület mellett 
menjen végezni és türelmet és szeretetet tanúsítson nemcsak a bűnös 
voltát elismerő, hanem a makacs és megátalkodott szivíí fogoly iránt is. 

3. Tanítását, intéseit ugy irányozza: hogy azok által a rabot 
bűnös voltának elismerésére, vétkeinek megbánására és Istenhez való 
megtérésre birja, és az hátralevő idejét Isten kegyelmének elnyeré-
sére, bűnei bocsánatának elsajátítására és lelke örök üdvének bizto-
sítására fordítsa. 

4. Tanítása és intéseihez mindannyiszor buzgó imát is csatol-
jon, mely által egyrészről a bűnöst Istenhez vezérelje, másrészről 
Krisztus üdvözítő halálával és bűnbocsátó kegyelmével vigasztalja és 
szivében az örök élet reményét táplálja. 

5. A rabok különféle bűnökért és vétkekért jutván fogságra s 
ítéltetvén halálra, minden egyes esetre határozott tanítást és utasí-
tást adni nem lehet, épen azért a lelkész rajta legyen, hogy tudo-
mánya és tapasztalata kincstárából az elitéltnek oly tanítást nyújt-
son, mely a rab tette és jellemének megfelel s szivének a lelki épület 
mellett vigasztalást és Isten bűnbocsátó kegyelmére való kilátást is 
kölcsönöz. 
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i) A t e m e t é s v é g z é s é r e v o n a t k o z ó l a g . 

A temetést a lelkész a tanítóval együtt végezvén, az három-
féleképen hajtatik végre, u. m. 1-ször ének és imával; 2-szor ének 
és gyászbeszéddel; 3-szor a templomban ének és predikáczióval. 

a) Ének és imával leginkább a gyermekek temettetnek s ilyen-
kor a szertartás a szokott harangozás befejezésével kizárólag a ház-
nál végeztetik, azután a halott énekszó mellett a temetőbe kisértetik 
s ott ének és ima mellett örök nyugalomra helyeztetik. Kívánatos 
volna, hogy a korürmáczió által az érettebb keresztyének sorába 
még fel nem vett gyermekek mindnyájan ily módon temettetnének el. 

b) Az ének és gyászbeszéddel végzett temetések szintén a ház-
nál tartatnak s a halott a háztól énekkisérettel egyenesen a teme-
tőbe vitetik s ott ének és ima mellett bocsáttatik a sírba. 

c) A predikáczióval összekötött temetés pedig ugv végeztetik: 
hogy a háznál ének és ima tartatik, azután a halott egyenesen a 
temetőbe kisértetik ki s miután ének és ima mellett a sírba tétetik, 
a kiséret a templomba tér vissza, hol egy ének elzengése után a 
predikáczió tartatik s ima és áldással fejeztetik be. 

cl) A hol még azon szokás dívik: hogy a predikáczióval vég-
zett temetés alkalmával a halott előbb a templomhoz vitetik és csak 
a predikáczió után kisértetik a temetőbe, az lehetőleg kiküszöbölendő és 
csak lelkészek, felügyelők és tanítók temetése alkalmával engedendő 
meg azoknak a templomhoz vitele és annak belsejében való elhelyezése. 

e) A tanítók által való búcsúztatás is használatban levén még 
némely gyülekezetekben, az szinte lehetőleg kiküszöbölendő és a 
rövid búcsúztatás a lelkész által a gyászbeszéd vagy predikácziólioz 
csatolandó. Minthogy azonban ez némi jövedelmét képezi a tanító-
nak, igyekezni kell azt részére máskép kipótolni. 

Γ) A temetés ugy a háznál, mint a templomban és temetőben 
szent énekkel vegye kezdetét és azzal fejeztessék be és a halott 
kivitele is alkalmas kisérő ének mellett történjék. 

ti* 



Figyelmeztetés. 

Az egyházi szertartások végzésére az Agendában az eljárási 
módozatok megjelölve levén, azok a lelkészek által gondosan hasz-
nálandók, nem kívántatik azonban, hogy azokhoz szolgailag ragasz-
kodjanak, hanem alkalom, idő és szükség szerint saját dolgozataik-
kal is felválthatják; szükséges azonban, hogy azok mindenkor hit-
elveinkhez alkalmazottak és lelki épületet gerjesztők legyenek. 



1. 

A SZENT KERESZTSÉG KISZOLGÁLTATÁSA. 

I. Közönséges keresztelés a templomban. 

1. 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! 
Amen. 

Ker. Hivek! Elhoztátok Isten házába e kisdedet, hogy felajánl-
játok őt a szent keresztségben Üdvözítőnknek, ki így szólott: „Enged-
jétek, hogy jöjjenek hozzám a kis gyermekek és el ne tiltsátok őket, 
mert ilyeneké az Istennek országa" (Márk. 10, 14.). íme az Istennek 
országát igéri ő a kicsinyeknek s feléjök tárja karjait, hogy őket ez 
ország polgáraivá fogadván, a siron innen boldoggá, a siron túl a 
mennyország részeseivé tegye. 

Csakhogy e mennyország utja nehéz, telve akadályokkal, ellen-
séggel. Mennyei rendeltetésének legveszedelmesebb ellenét már magá-
val hozta e gyermek is e világra az eredendő bűnben, ama roszra 

r 

való hajlamban, melyet az Ur Jézus e szavakkal ír le: „Az embe-
rek inkább szeretik a sötétséget, hogysem a világosságot" (Ján. 3, 19.). 
S azért küldték e kisdedet is édes szülői, azért hoztátok őt ide Ti, 
hogy a szent keresztségben meghaljon a bűnnek s újjászülessék a 
Szentlélek által, miként Pál apostol mondja : „ Valakik megkeresztel-
kedtünk a Jézus Krisztusban, az ő halálára keresztelkedtünk meg. 

Agenda. 1 



Eltemettettünk azért ő vele együtt a keresztség által a halálba, hogy 
miképen feltámasztatott a Krisztus a halálból az Atyának dicsőségére, 

/ 

azonképen mi is új életben járjunk." (Róm. 6, 3. 4.) Maga az Ur 
Jézus Krisztus pedig ezen újjászületés szükséges voltát Ján. 3, 5—6. 
verseiben e szavakkal magyarázza meg: „Ha valaki nem születendik 
víztől és Szentlélektől, nem mehet be az Isten országába. A mi testtől 
született, test az: és a mi Lélektől született, lélek az". 

De midőn a szent keresztség ezen ujj ászülő erejét vallásos 
kegyelettel s Isten iránt buzgó hálával méltatnók, ne feledjük el a 
bűnnek ama velünk született romboló hatalmát sem, melylyel majd 
a testi gyönyörűségeknek, majd a hiúság s nagyravágyásnak, majd a 
telhetetlen kincsszomjnak, majd a felfuvalkodás és gyűlölségnek, majd 
— kivált a nemszeretem napokban — a kishitűség s zúgolódásnak 
képiben kisért s támad bennünket, s melvlyel így folytonos harczban 
állunk. Egyedül, gyenge erőnkre utalva, elvesznénk e harczban. De 
adott nékünk a kegyelem Istene vezetőt a Jézus Krisztusban, ki lett 
nékünk. Pál ap. biztosítása szerint (I. Kor. 1, 30.) „Istentől bölcseség, 
igazság, szentség és váltság"; ki mindazoknak, kit őt ur okúi ismerik, 
kezökbe adja szent igéjében a fegyvert a testi gyönyörűségek ellen 
az erkölcsi tisztaságnak; a hiúság és nagyravágyás ellen az alázat-
nak; a kincsek szomja ellen a világ javai megvetésének; a gyűlölség 
ellen a megbocsátó szeretetnek; a kishitűség ellen a hit rendíthetlen 
bizalmának s megnyugvásának győzelmes fegyverét; ki példájával 
hivei élére állva, maga vezeti őket győzelemre; kivel bizton győzünk, 
míg nélküle menthetlenűl elbukunk s ki maga hív fel e drága véd-
szövetségre, meghagyván tanítványainak: „Elmenvén tanítsatok min-
den népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében". (Máté 28, 19.) 

íme azért vagyunk mi is most itt, hogy drága Üdvözítőnk e 
felhívását követve e kisdedet az ő boldogító szövetségébe vegyük fel. 
Érzitek bizonyosan, Ker. keresztszülők, e munkánk fontos voltát s a J ' ' 
felelősséget, melyet a szülők bizalma gyermekök boldogságára nézve 



reátok ruházott. Legyetek ezért ti is e kisdednek — szülői mellett — · 
jó őrei. Teljesítsétek Krisztus törvényét: „Meglássátok, hogy valame-
lyet e kicsinyek közül meg ne útdíjatok" (Máté 18, 10.); s legyen e 
keresztség számotokra is a Krisztussal való közösségieknek ujabb és 
szorosb záloga. Mielőtt azonban fontos feladatunkhoz fognánk, emel-
jük fel előbb sziveinket, segedelmet kérve onnan felülről, honnan jő 
minden jó adomány. 

Ima. Mindenható Atyánk, ki prófétád által azt Ígérted: „Nem feled-
kezem el rólad, íme az én kezeimre felírtalak téged;" ki a képedre 
teremtett emberbe halhatatlan lelket leheltél s őt szent Fiad által 
örök életre hívtad: gyermeki bizodalommal ajánljuk oltalmadba e 
kisdedet, áldásodat kérve reá, szeretetnek és jóságnak Istene! Kisérd 
őt — kérünk — hűséges őrszemeiddel, melengesd jóságod áldásai-
val és ird fel őt kezeidre, kit a szent keresztségben szent Fiadnak 
adandók vagyunk. 

Ur Jézus, drága Üdvözítőnk, hű vezérletedre bizzuk im e kis-
dedet, kérve, fogadd el őt kegyelmesen. A Te megváltottad ő, pász-
tora vagy Te néki is: Magad nevelj azért Magadnak belőle szent 
igéd által minden szolgálatra alkalmas hű szolgát (sz. leányt), hogy 
egyedül Téged ismerjen Urának, Mesterének és sem halál, sem élet 
el ne szakaszsza őt az Istennek szerelmétől, mely van a Jézus 
Krisztusban. 

Szentlélek Isten, igazságnak és kegyelemnek Lelke, óh jöjj, 
szállj közénk s eszközöld e kisded újjászületését a szent keresztség 
fürdőjével, hogy meghaljon a bűnnek s éljen Istennek. Te légy az ő 
elméjének szövétneke az igazságra; Te oktasd szivét a jóban; Te adj 
neki békességes tűrésnek, reménységnek és szeretetnek lelkét; Te erő-
sítsd hitét, hogy eljusson az örök életre. 

Atya, Fiu, Szentlélek Isten, örök megfoghatlan Valóság, vedd 
kegyelmedbe e gyermeket, hogy Tied legyen és Tied maradjon most 
és mindörökké. Amen. 

Hitvallás. Kel·. Keresztszülők! A hit, melyre e kisdedet keresz-
1* 
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teleiiclők vagyunk, ugyanaz, melyet mi is vallunk s mely által egye-
dül reméljük üdvösségünket. Szükséges azért — e gyermek nevében 
is — vallomást tennünk e hitről, melyen Krisztus anyaszentegyháza 
felépült s mely így hangzik: 

„Hiszünk egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-
nek teremtőjében. Hiszünk a Jézus Krisztusban, Istennek egyszülött 
Fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék szűz Máriától, 
kínzaték Pontius Pilátus alatt, megfeszítteték, meghala és eltemet-
teték, szállá alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, fel-
mene mennyekbe, lile az Atya Istennek jobbjára, onnan lészen eljö-
vendő itélni eleveneket és holtakat. Hiszünk a Szenttélekben, egy 
közönséges keresztyén anyaszentegyházat, szentek közösségét, bűneink 
bocsánatát, testünk feltámadását és az örök életet." 

Kérdések·, a) Kivánj átok-e, hogy e kisdede hitre megkereszteltessék? 
Felelet: Kívánjuk. 
b) Ellene mondotok-e e gyermek nevében minden istentelen-

ségnek, vétkes kívánságoknak és mindannak, valami az Istennel és 
szent igéjével ellenkezik? 

Felelet: Ellene mondunk. 
c) Igéritek-e úgy a szülők, mint különösen magatok nevében, 

hogy őt hivatástok szerint, evangyéliom szerinti egyházunk igaz tanai-
ban nevelni minden igyekezetetekkel iparkodni fogtok? 

Felelet: ígérjük. 
d) Mi legyen a gyermek neve? 
Felelet: X. 
A keresztelés. (A lelkész háromszor vízzel meglocsolja a gyer-

mek homlokát, miközben így szól:) 
r 

N. En megkeresztellek Téged az Atyának, Fiúnak és Szent-
lélek Istennek nevében. 

A gyermek megáldása. (Most a lelkész jobbját a gyermek fejére 
tévén, szól:) „A mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja, a ki téged N. 
élettel megáldott, a víz és szentlélek által ujj ászült és minden bűnödet 



megbocsátja: kegyelme által erősítsen meg téged a hitben és szen-
teljen meg a kegyes és istenfélő életben az örök életre. Ámen." 

[Vagy:] 
r 

„Elj immár, kedves gyermek; de nem te, hanem Krisztus éljen 
tebenned; és a mely életet élsz a testben, az Isten fiában való hit 

/ 

által éljed azt, ki szeretett téged és adta ő magát éretted. Amen." 
Utóima. Miután ígv e gyermek a Jézus Krisztus közösségének 

tagjává lett, kérjük még reá Istennek áldását, lmzgó imádsággal 
következőleg könyörögvén : 

Szentséges Isten! Hittel adtuk át Néked e gyermeket s Te 
kegyelmeddel gyermekeid sorába vetted őt, kik az örök élet örök-
ségére hivatottak. Szívből köszön jük nagy kegyelmedet s kérve kérünk, 
őrizd őt minden utain, hogy senki se ragadja ki őt a Te kezed-
ből. Tartsd meg őt, mennyei Atyánk, a Te szeretetedben; dicsőítsd 
meg rajta — hű Megváltónk — a Te kegyelmedet; fegyverezd fel / 
őt — Életnek Lelke -— égi fegyverekkel! Urunk, Istenünk/ Engedd, 
hogy e gyermek szent akaratodnak hű teljesítésében s a megszente-
lődés folytonos igyekezetében állandóan megmaradjon és őrizd meg r 

őt hatalmaddal, a hitben az örök élet boldogságára. Amen. Miatyánk . . . 
Áldás. [Immár.] (Würtembergi Agendából). 
„A reménységnek Istene töltsön be titeket minden örömmel és 

békességgel a hit által, hogy reménységgel bővelkedjetek a Szentlélek 
ereje által." Ámen. (Róm. 15. 13.) 

2. 

Aldassék az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, ki meg-
áldott bennünket mennyei javakban való minden lelki áldásával, a 

r 

Jézusban." Amen. (Efez. 1. 3.) 
Sz. T. az Urban! Midőn Üdvözítőnk, tanítványainak, az ő isteni 

hatalmát, melylyel bűneink megváltásának művét elvégezte, e sza-
vakkal adta tudtul: „Teljes hatalom adatott nekem mennyen és föl-
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dön" (Máté 28, 18.), e művének foganatosítására a tanítványok köz-
reműködését is elrendelte, mondván: „Elmenvén tanítsatok minden 
népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében." (19.) Íme, drága Üdvözítőnk e szent parancsa hozott ben-
nünket is, az ő tanítványait, most e szent hajlékba, hogy végre-
hajtsuk a keresztséget e gyermeken, mert meg van írva: „A ki hiend 
és megkeresztelkedik, üdvözül, a ki pedig nem hiend, elkárhozik." (Márk. 
16, 16.) 

Az Üdvözítő e mondása e kisdedre ugyan még: nem alkalmaz-cDJ ο 
ható teljesen, hiszen miként minden lelki képesség, úgy szunnyad 
még benne is a hitnek nemes ereje, s ép ezért álltok ti itt, K. kereszt-
szülők, hogy mint e gyermek vallásos neveltetésének kezesei, az ő 
hitét képviseljétek: de Istennek áldó kegyelme elhívta már az öntu-
datlan csecsemőt is az üdvösségre, ki szent Fia által így szól hoz-
zánk: „Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisdedek és vissza ne tar-
tóztassátok őket, mert ilyeneké az Istennek országa." (Lukács 18, 16.) 

Ε gyermeket tehát ez ünnepélyes órában a szent keresztség által 
mi is Jézushoz vezetjük, az ő szent szövetségébe, a keresztyén anyaszent-
egyházba felveszszük: hogy a Krisztus tudományának üde forrásából a 
liit éltető italát merítve, megértse, miszerint az istenfélelem minden böl-
csességnek kezdete; miszerint nem adatott az ég alatt más név s nincs 
a földön másban üdvösség, mint a Jézus Krisztusban; miszerint a kik 
Isten szent Lelkétől vezéreltetnek, azok Isten fiai. A remény boldogító 
érzetével szivünkben s áldó fohászszal ajkunkon gyarapítjuk azért e 
gyermekkel most Krisztus tanítványainak számát, hogy az általa szerzett 
üdvösségben e gyermek is részesülvén, és mint hű és igaz tanítvány 
„meggyökerezvén és felépülvén a Krisztusban és megerősülvén a hit-
ben" (Kolos. 2, 7.), mindvégig hű és istenes életet éljen s napról napra 
az üdvösség gyümölcseit érlelje az örök életre. 

Hogy pedig végzendő szent cselekvényünknek üdvös foganatja 
legyen, forduljunk imánkkal a kegyelem Atyjához, s kérjük ki az ő 
szent Lelkének áldását, következőleg fohászkodván: 
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ImaVilágnak Ura, szerető mennyei szent Atyánk! kinek „ legyen " 
szavadra a mindenség előállott, Téged keresünk, Téged imádunk, s 
hatalmadat látjuk megdicsőülve e gyermek életében is, a kire most szent 
vallásunk égi ajándékit esdjük, útmutatóul a földi s vezetőül az örök 
életre s a kit ezért most szent Fiad meghagyása szerint, az ő tanítványai, 
keresztyén anyaszentegyházunk tagjai közé veszünk fel. Áraszd reá 
— kérünk — szent Lelkedet, hogy Téged igaz Atyának s a kit elbo-
csátottála .Jézus Krisztust hű fejedelmének ismervén, méltó tagja legyen 
anyaszentegyházadnak, igaz tanítványa szent Fiadnak s majdan méltó 
örököse a Te örökségednek, melyet készítettél a Benned igazán hívők-
nek, a Te sz. Fiad, a Jézus Krisztus által. Amen. 

Intés: Kedves Keresztszülők! Midőn keresztyén szeretetből e kis-
ded szülőinek bizalmát készséggel követve, magatoknak azon szép jogot 
szereztétek, hogy őt a szent keresztséghez hozhattátok: ezzel nemes 
kötelességet is vállaltatok és pedig nemcsak arra nézve, hogy imáitok-
ban e gyermekről megemlékezzetek, hanem arra is, hogy édes szülőivel 
közösségben, legjobb erőtök és tehetségtek szerint róla gondoskodni s 
lelkét az üdvösségre híven nevelni igyekezzetek. Isten kegyelmes aka-
rata ugyanis az, hogy e gyermek az Úr félelmében, a Krisztusban való 
hitben és a Szentlélek oltalmában neveltessék; az 0 akarata az : hogy e 
gyermek az ő Megváltójának éljen és haljon, Vele szenvedjen és üdvö-
züljön. Megfontolván tehát nemes és igaz keresztyénhez oly méltó 
hivatástokat, mint ez öntudattal még nem biró gyermek hitének kezesei, 
mondjátok el velem hitünk vallását, melyen Krisztus anyaegyháza 
alapúi s mely így hangzik: 

Hitvallás. Hiszünk stb. 
Kérdések: Kérdelek ennélfogva, Κ. T. az Urban: 
1. Kivánjátok-e, hogy e gyermek e hitre megkereszteltessék? 
2. Igéritek-e, hogy ezeii hitvallás alapján való keresztyén és 

istenfélő neveltetéséről mindenkoron igaz lelkiismeretetek és Krisztus 
törvénye szerint gondoskodni fogtok ? 

Keresztelés. [A keresztelő kőnél.] 
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Járuljatok tehát ide e kisdeddel, hogy őt a sz. keresztség által 
Isten kegyelmének részesévé avassuk. 

[Kérdi a gyermek nevét. Meglocsolja háromszor fejét, miközben 
mondja:] 

r _ 

N. En keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevében. 

[•Jobbját a gyermek fejére tévén.] 
Az irgalmas Isten, a ki mindjárt életednek kezdetében megdi-

csőítette az ő szeretetét, tartson meg téged az ő kegyelmében a Jézus 
Krisztus által. Ámen. (Régi Agenda 16. lap.) 

Utóima. Boruljunk le ezeknek utána a kegyelemnek Istene előtt, 
hálatelt szivvel, következőleg imádkozván: 

Atyja minden embereknek, Atyja ezen kisdednek is, kegyelmes 
Ur Isten! Hallgasd meg szivünknek őszinte fohászát, melyet e gyermek 
fölött Elődbe viszünk. Vigyázz kegyelmesen az ő gyenge életére. Néked 
adtuk át őt tulajdonúi a szent keresztségben: gondviselésed és meg-
segítő kegyelmed tartsa meg őt az igaz, kegyes hívek számában mind-
végig. Add, hogy abban keresse igaz becsületét, örömét és dicsekedését, 
hogy úgy éljen és úgy cselekedjék, mint illik azokhoz, kik Krisztus nevéről 
neveztetnek. Mi pedig, kik itt állunk szemed előtt, óh szent Isten, mint 
bizonyságai azon üdvösséges cselekedetnek, mely által ezen gyermek 
keresztyénné szenteltetett, fogadást teszünk ezennel, hogy segedelmed-
del mi is körüle mindent elkövetni készek leszünk, hogy szerencsésen 
felnevelkedvén, Jézusnak hű tisztelője és Neked minden jóságos csele-
kedetre elkészített kedves szolgád (szolgálóleányod) lehessen. Áldott 
legyen reá nézve ezen óra, melyben gyermekeddé fogadtad. Szálljon reá 
áldás Tőled, mi Atyánktól, ki a mennyekben vagy; szent legyen 
előtte neved; jöjjön el ő hozzá is Országod; legyen meg általa is 
akaratod, mikép a mennyben, úgy itt e földön is; add meg neki és 
minekünk is a mindennapi kenyeret és bocsásd meg vétkeinket, mint 
mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek és ne vígv minket 
kísértetbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tied az ország, a 
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hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. (Régi Agenda 1 
lap után.) 

Dicsőség legyen az Atyának stb. 
Immár: [ároni áldás]. 

3. 

A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájunk-
kal most és mindörökké. Ámen. (Fii. 4, 23.) 

Keresztyén Híveim! Megjelentünk ez alkalommal Isten szent 
színe előtt, azon czélból, hogy e kisdedet — Urunk a Jézus Krisztus 
világos rendeletére — a szent keresztség által a keresztyén anya-
szentegyháznak, különösebben pedig evang. egyházunknak kötelékébe 
felvegyük. Ε megváltói rendelkezést Máté ev. 28, 19. versében olvas-
suk: „Elmenvén stb": melyhez járúi még azon komoly megváltói intés 
is: „A ki hiszen és megkeresztelkedik, üdvözül; a ki pedig nem hisz, 
elkárhozik." (Márk 1(5, 16.) 

r 
Es mit tesz: megkeresztelni a kisdedet az Atyának, Fiúnak és 

Szentléleknek nevében? Átadni őt hivő szívvel a mindenható Teremtő 
gondviselésének, a kiről tudjuk, hogy „általa élünk, mozgunk és 
vagyunkvelünk bölcs czéljai vannak és jóságos akarata nélkül semmi 
sem történhetik mi rajtunk. Átadni őt Urunk a Jézus Krisztus meg-
váltói vezetésének, a ki halandó embernek külső formájában jelent 
meg üdvözítésünkre, s vezérünk lett az igazságra, példánk a valódi 
szent életre. Átadni őt az igazság Lelke ama megszentelő hatásának, 
hogy általa Jézus mennyei tudománya értelmünket mindjobban meg-
világosítsa, szívünket megszentelje és megvigasztalja, egykor pedig 
méltókká tegyen ama boldogabb életre, melyet örökségül várunk a 
mi Urunk a Jézus Krisztus ígérete szerint. 

A szent keresztségnek fontos jelentősége megérteti veletek is 
kedves hallgatóim: mily komoly a kötelesség, mely nemcsak e kisded 
szülőire, hanem rátok is hárul, kik mint keresztszülők, e gyermek 

Agenda. 2 
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keresztyén nevelésében munkás részt venni vagytok hivatva. Őrköd-
jetek tehát, hogy e kisded szívében — ha Isten életének kedvez -— 
idejekorán tiszta nemes indulatok foganjanak. Legyen rá gondotok, 
hogy e gyermek idejekorán megtanulja ismerni és tisztelni szent val-
lásunk igazságait és gyarapodjék necsak testének állapotában, hanem 
bölcseségben, Isten és emberek előtt való kedvességben is. Világoljon pél-
dátok előtte, hogy keresztyén rendeltetésének tudatára felemelkedve 
s Jézust követve, mértékletesen, igazán és szentül éljen e jelen való 
világon s egykoron ott fenn az Atyánál elnyerje az üdvösségnek 
hervadatlan koszorúját. 

Megértvén ezekből a szent keresztség nagy jelentőségét s az 
abból folyó kötelességet, boruljunk le immár Istennek szent színe 
előtt, és könyörögjünk szent Lelkének áldó segedelmeért következőleg: 

Előkészítő ima. Mennyei szent Atyánk! Hatalmad adott életet 
a gyermeknek, gondviselésed őrzi az ő lehelletét. Most pedig bol-
dogító kegyelmedbe hivod őt, hogy a szent keresztség által gyer-
mekeddé váljék a Krisztusban. Azért buzgó szívvel ajánljuk őt oltal-
madba, és alázattal kérünk, hogy légy neki minden testi s lelki vesze-
delemben védő paizsa s világoltasd rajta szent arczodat minden utain. 
Úr Jézus Krisztus, drága Üdvözítőnk! Te szeretted e gyermeket s 
drágán szerezted meg sajátodúi: vedd azért, most őt szent közössé-
gedbe s add, hogy szálljon reá a szent keresztség minden áldása s 
eljuthasson egykor az égi üdv hajlékiba. Szentlélekisten, Lelke az 
Atyának és a Fiúnak! jöjj, szállj most e gyermek lelkébe s végy 
magadnak benne állandó lakást. Ruházd fel őt hittel, szenteld meg 
életében, a szenvedések közt és halálában. Segítsd őt szent három-
ság egy Isten . . . és segíts minket is, hogy mindhalálig hívek legyünk 
s híveknek találtatván, elnyerhessük amaz örök élet koronáját. Ámen. 
(Würtemb. Kirchenbuch 17. lap után.) 

Hitvallás. Keresztyén Atyámfiai! Minthogy ti, keresztyén szere-
tetből, a jelen ünnepélyes órában, Isten előtt e még eszmélni nem tudó 
kisded képét viselitek, s minthogy hitünk alapja azon hitvallás, a 
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melyre mi is megkereszteltettünk s a melyre e gyermeknek is meg-
kereszteltetnie kell: jöjjetek, tegyünk ezúttal is vallomást e hitünk-
ről, mondván: 

„Hiszünk stb." 
Kérdések: Kérdem ezután tőletek kedves Keresztszülők: 
1. Kivánj átok-e, hogy e kisded e hitre megkereszteltessék? 
2. Ígéritek úgy a szülők mint különösen magatok nevében, 

hogy őt hivatástok szerint, ev. szerinti egyházunk igaz tanaiban nevelni, 
s azon esetre, ha szülői korán elhalnának, neveltetéséről jó lelkiis-
meretetek és Krisztus törvénye szerint gondoskodni foo-tok? «/ Ο Ο 

Keresztelés. Ez alapon jöjjetek, részeltessük immár e gyerme-
ket a szent keresztségben. 

[A lelkész kérdi a gyermek nevét. Fejét ri-szor meglocsolja, miköz-
ben így szól:] 

N. én keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és Szentlélek-
nek nevébe. 

[•Jobbját a gyermek fejére téve] 
(Áldás a régi Agenda 18. lapján lévő után átírva:) „Az irgal-

mas Isten, ki téged most a Krisztusban gyermekének fogadott, tart-
son meg tégedet az ő kegyelmében, az ő szent Lelkének segedelme 
által az örök életre. Ámen." 

Vagy: 
A kegyelemnek Istene, ki téged élettel áldott meg, legyen 

neked kegyes gondviselő Atyád mindenkor az élet utain és szentel-
jen meg szent lelkével, hogy Jézus, a hit fejedelmének követésében 
állhatatosan megmaradj és a hit, igazság és erény nemes gyümölcseit 

r 

teremve, elnyerjed egykor az örök élet dicső koronáját. Amen. 
Utóima. Ezeknek utána boruljunk le még a kegyelmes Isten 

előtt, hálás szívvel következőleg imádkozván: 
Jóságos Isten, mennyei szent Atyánk! Hozzád emeljük szí-

veinket, kinek bölcs végzésed az emberi nemzet felől így szól: „Gyümöl-
csözzetek és sokasodjatok, töltsétek be a földet és hajtsátok azt birodal-

2* 
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mátok alá." Bölcs végzésed hozta világra e kisdedet is s te akarod, 
hogy élő és hasznos tagjává legyen az emberiségnek. Te nemcsak 
mulandó testtel ruházád fel az embert, de halhatatlan lelket is leheltél 
belé, hogy viselje e földön képedet. Hála, örök hála Neked, hogy 
szent Fiad által nemcsak akaratod ismeretére juttattál, hanem a 
szent keresztségben zálogát adod megtartó kegyelmednek. Hála, 
örök hála Neked, hogy megtartó kegyelmednek e zálogát kiter-
jesztetted e kisdedre is. Oh vezesd, támogasd őt szent Lelked-
del földi pályafutásában úgy, hogy kegyelmedet kiérdemelni, szülői-
nek örömét nevelni, az emberi társaság javát hathatósan előmozdí-
tani, szentegyházadnak díszére válni legyen mindenkor főgondja és 
hű törekvése. Szenteld meg őt; — szentelj meg mindnyájunkat, a 
Te igazságoddal, a Te beszéded szerint, mert a Te beszéded igaz-

r 

ság. Amen. 
Miatyánk. 
Menjetek el immár békességgel, az Ur áldása rajtatok! Ámen. 

II. Keresztelés a háznál. 

1. 

A mi segedelmünk legyen az Atya, Fiú és Szentlélek Isten-
r 

tői. Amen. 
Keresztyén Atyámfiai az Urban! Megjelentünk e családi kör-

ben, hogy e gyermeket, kinek születése által a szülők szívét az Ur 
megörvendeztette, Krisztusnak parancsa szerint, melyet tanítványainak 
Máté ev. 28, 19. 2(>-ban e szavakkal kötött szívökre: „Elmenvén, 
tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, Fiúnak és 
Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit 
én parancsoltam nektek" a keresztyén egyház tagjává avassuk és a 
menny polgárává szenteljük. Megjelentünk, hogy mint üdvözítő Urunk 
a gyermekeket keblére öleié és megáldá, úgy mi is kezünknek fejére 
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tételével őt megáldjuk és életére Isten áldásáért, gondviselő oltal-
máért esedezzünk. 

Uj polgára ő a világnak, kit az édes szülők örömmel emeltek 
kebleikre, a szeretet csókjaival halmoztak el és atyai és anyai hű 
gondviselést ígérve, ajánlottak Isten atyai jóvoltába, őrködő és gyá-
molító kegyelmébe. Azonban a szülői szív gyakran elszorúl, a szülői 
erő és akarat sokszor tehetetlennek mutatkozik a veszélyek elhárí-
tásában és a jövő biztosítása érdekében s nem ritka eset, hogy egyik 
vagy másik előbb fejezi be földi pályáját, semhogy megalapíthatná 

/ 

gyermeke előmenetelét és boldogságát. Ep azért az édes szülők küte-
lességöknek ismerik, hogy gyermeküket a szent keresztség által Isten 
gyermekévé avassák a Krisztusban, hogy így Isten, a mennyei leg-
jobb Atya legyen a láthatatlan veszélyek ellen oltalma, életének 
kegyes gondviselője, szerencséjének és boldogságának dönthetlen 
támasza. 

.Minthogy pedig nemcsak földi veszélyeknek vannak a gyer-
mekek, vándorlásuk pályáján kitéve, nemcsak testüket, de lelküket is 
kell a támadható veszélyek ellen biztosítani; kötelességüknek ismerik 
a jó szülők továbbá azt, hogy Jézus Krisztust kérjék fel gyermekük 
vezéreűl, ki az ő lépteit az örökélet ösvényén igazgassa és lábainak 
szövétneke legyen, hogy így az üdvösség útján tántoríthatlan lábak-
kal járva, megtalálja majdan a bemenetelt az örök dicsőség hajlékába. 

Erezvén végre az édes szülők, hogy a földi élet pályáján gya-
kori a bűnre való kísértés, sokszor csábít a rosszra, a hitetlenség és 
erkölcstelenség vétkeire a test és világ: sietnek gyermeküket a Szent-
létek megszentelő kegyelmébe is ajánlani, hogy őt erősítse a jóban, 
szentelje meg a kegyes és istenfélő életben, nevelje a hitben, szere-
tetben és reménységben Jézus Krisztus oly tanítványává, ki mennyei 
polgár gyanánt fussa meg az életpályát, s teste és lelke ártatlanság-
ban tartassék meg a feltámadás dicső napjára. 

Azon czélból veszi tehát a keresztyén egyház e gyermeket 
karjaira, hogy az édes szülők szivének óhaja teljesüljön s gyermekök 
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életében s halálában boldog legyen; azon czélból öleli keblére, hogy 
míg a szülők földi és világi boldogságát munkálják, az anyaszent-
egyház lelkének üdvét és boldogságát alapítsa meg s úgy vezérelje, 
hogy a hit nemes harczát megharczolván, fejére tétessék a hit feje-
delme által mennyben az igazság koronája. 

Avassuk tehát e gyermeket szent keresztség által egyházunk 
tagjává s a menny polgárává és hogy reá nézve úgy a ti gondos 
őrködéstek és istenfélelemmel párosúlt lelkiismeretes nevelésiek, édes 
szidok, valamint a keresztszülők hűséges gyámolítása és munkás 
szeretete is áldott legyen, fohászkodjunk buzgón az Ur áldásáért 
életére, következőképen: 

Előkészítő ima. Mindenható Isten! Neked szenteljük e gyer-
meket s szivünk őszinte fohászival könyörgünk Hozzád, hogy miután 
őt élettel ajándékozád meg, tartsd meg épségben, testi és lelki jólét-
ben, kisérd atyai gondviseléseddel és áldásoddal és őrizd meg lelkét 
ártatlanságban az örök életre. Öntsd ki reá szent lelkednek erejét, 
hogy ha áldás és boldogság teszik örvendetessé életét, örömmel áldja 
és dicsőítse szent nevedet, ha pedig borúsak lesznek élete órái, Benned 
vesse reménységét s gyermeki önmegadással Tőled várja szabadulá-
sát. Add neki kegyelmedet, hogy ha igazság és bölcseség után eped 
lelke, a Jézus Krisztusra függeszsze szemeit, hogy így ne járjon a 
sötétségben, hanem az örök élet fáklyája világosítsa meg utait; add 
neki kegyelmedet, hogy ha vigaszért eped lelke s gyengének érzi 
magát a kötelesség hű teljesítésére s az erényes élet cselekedeteire: 
Szentlelked vezérelje, támogassa és erősítse őt a hitnek nemes 
harczában. 

r 

Es kölcsönözd necsak e gyermeknek áldásodat és megszentelő 
kegyelmedet, hanem terjeszd ki azt a szülőkre is, tartsd meg és 
fűszerezd egészséggel életöket, hogy szerencsésen és boldogan nevel-
hessék fel e gyermeket s intézd úgy életöknek minden utait, hogy 
hosszú és boldog pályafutás után gyermekökkel együtt az örök élet 
boldogságának örvendjenek a Jézus Krisztus által. Amen. 
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[Hitvallás, kérdések, a keresz telési művelet és áldás az előbbi 
formulákban.] 

Utóima. Kegyelemnek Ura, Istene! Neked ajánljuk fel ismé-
telve e gyermeket s kérünk, tedd részesévé őt a Te szent Fiad által 
szerzett kegyelemnek. Te voltál Atyja, midőn édes anyja szive alatt 
nyugodott, Te voltál Atyja, midőn életre virradott, óh maradj édes 
Atyja, élte végeiglen és éreztesd vele legjobb áldásidat. Ovd meg őt 
az erkölcsi tévelygéstől és a világ csábításaitól s erősítsd meg az 
ingatlan hitben, a munkás szeretetben és az örök élet boldog remé-
nyében. Add a szülőknek is szent Lelkednek erejét, áldd meg őket 
bölcseséggel és türelemmel, hogy gyermeköket neveljék a Te gyer-
mekeddé. Vezérelj, szent és igaz Isten, minket is mindnyájunkat, kik 
a Te tiszteletedre, a Benned való tántoríthatlan hitre és a törvényeid 
iránti állhatatos engedelmességre vagyunk kötelezve, szent Lelked 
kegyelmével, hogy ha eltántorodtunk a hit és igazság útjáról, bűneink-
ből megtérjünk s Jézus Krisztus által kegyelmednek örvendve, tes-
tünket és lelkünket ártatlanságban mindhalálig megőrizve méltók 
legyünk az örök élet üdvére, mely elkészíttetett nékünk a Te szent 

/ 

jobbodon, a mi Urunk, Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
Miatyánk stb. 
Immár: [ároni áldás.] 

2. 

„Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az 
Ur Jézus Krisztustól." Amen. (II. Kor. 1, 2.) 

Keresztyén Híveim! „Örüljetek az örülőkkel" a nagy apostol 
ezen intését követve megjelentem közöttetek, hogy családi örömötök-
ben, melyet sziveiteknek e kedves gyermek szerzett, tevékeny 
részt vegyek. 

Drága ajándéka Istennek a gyermek. Jöttével mennyországgá 
változik a szülői hajlék, melynek legszebb angyalát szerelmük e kin-



— 16 — 

csében látják a boldog szülők. Oh hányszor rezeg ezeknek szemén 
az édes öröm gyöngye; óh miként forrasztja összébb és összébb a 
boldog szülőknek szivét, miként teszi egymás iránti szeretetüket még 
lángolóbbá, még bensőbbé tiszta szerelmök édes gyümölcsének látása! 
I)e a kedves újszülött nemcsak a jelen boldogságával tölti meg csor-
dultig a szülők szivét; hanem többet cselekszik, csodát művel, jelenné 
varázsolja a jövőt, előlegezi a jövő örömeit és boldogságát. A szülői 
szivtől ez édes, e szent jogot megtagadni nem lehet. 

Azonban e joggal édes és szent kötelesség is jár. Xemes tehet-
ségek magvát hozta magával e gyermek e világra, melyek gondos 
fejlesztés mellett gazdag aratásra nyújthatnak kilátást. Ez első sor-
ban a ti teendőtök, kedves szülők! Nem kétlem ebbeli buzgalma-
tokat; nem kétlem, hogy őrangyalként fogsz állani mindenkor gyer-
meked felett, kedves anya, nem kétlem, hogy nem fogsz visszariadni 
semmi áldozattól, szerető atya, hogy őt a leggondosabb nevelésben 
részesítsed; nem kétlem, hogy mindketten nemcsak szóval és intés-
sel, hanem példaadással is vállvetve fogtok lelkének nemes irányt adni, 
öt az istenfélelem és tiszta erkölcsiség ösvényén vezetni és megtar-
tani, hogy így kies reményetek is, gvermetek boldogsága, valósuljon. 
Feladata azonban ez nemcsak a szülőknek, hanem másodsorban nek-
tek is, kedves keresztszülők! A most végzendő szent cselekmény által 
lelki jogot nyertek ti is e kedves gyermekre, hogy legyetek neki 
szülői mellett szülői, gondozói mellett gondozói. Járjatok el e tisz-
tetekben azon szeretettel, mely soha el nem fogy. 

De e mellett nem szabad kettőről megfeledkezni: 1. arról, hogy 
minden igyekezetünk meddő lenne, ha onnan felülről, Istentől, nem 
szállana alá az áldás, 2. arról, hogy a nevelés, melyet gyermeke-
teknek adtok, minden gondos volta mellett is czéltévesztett volna, ha 
azt első sorban nem az Ur Jézus Krisztusra, mindnyájunk mesterére 
bíznátok és a szent léleknek ajándékát reá ki nem kérnétek. S ezt 
tesszük ím e keresztségben. Azért, midőn én családi örömötökben őszin-
tén osztozom, hivatásomat is követem, közétek azért jővén, hogy gyer-
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meketek jövő boldogsága és örök üdve érdekében őt a szent keresztség 
által a keresztyén anyaszentegyházba felvegyem, Urunknak, a Jézus Krisz-
tusnak ezen világos meghagyása nyomán: „Elmenvén s$."(Máté 28, 19.) 

Ajánljátok tehát mindenekelőtt e gyermeket a mennyei Atyának 
oltalmába, hogy vegye őt gondviselő szárnyai alá, őrködjék felette, 
segítse őt Szentlelkének hatalmas ereje által legyőzni az élet 
vészeit és terheit s elérni az örökséget, melynek szent Fiad 
mindnyájunkat részeseivé tett. Ajánljátok továbbá a Jézus Krisztus-
nak, hogy vegye őt szolgálatába, avassa őt azon anyaszentegyháznak 
tagjává, melynek ő feje és Ura; és kötelezzétek őt a Jézus iránti 
hűségre, hogy kezdettől fogva egyedül őt ismerje Urának, az ő taní-
tása, példája legyen mindenkor életének egyedüli szabályozója, igéje 
utainak egyedüli vezércsillaga, hogy így hű maradván Istenéhez és 
magasztos rendeltetéséhez, boldog legyen már itt alant s boldog ott 
fenn az egekben . . . Ajánljátok pedig őt Isten oltalmába és Jézus 
Krisztus kegyelmébe a szent keresztség által, melyet ím eszközlen-
dők vagyunk. Mielőtt azonban ezt tennők, emeljük fel sziveinket 
Istenünkhöz, és kérjük ki az ő Szentlelkének közreműködését és kegyel-
mét a következő buzgó imádságban: 

Előkészítő ima. Szerető szülőknek drága kincsét hozzuk e kicsiny 
gyermekben, buzgó imánk szárnyain, Elődbe, Atyánk a mennyben! 
hogy őt a szent keresztség által Neked és a kit váltságunkra kül-
döttéi az ü r Jézus Krisztusnak felajánljuk. Engedd kegyelmesen, hogy 
mint az Ur Jézus tanítványa, a keresztyén anyaszentegyháznak tag-
jává nevekedjék a Te dicsőségedre. Cselekedd Uram, hogy legyen 
e gyermek élő tagja anyaszentegyházadnak, élő híve a Jézus Krisz-
tusnak. Teremts benne a szent keresztségben szent Lelked által bölcs 
szivet, hogy a szerencsében Rólad meg ne feledkezzék, a szerencsét-
lenségben el ne csüggedjen, a bűn csábításainak mindenkor ellen-
álljon és az örök élet ösvényén mindig lélekben és igazságban járva, 
tántoríthatlanúl megálljon. Urunk és Istenünk add, hogy legyen most 
végzendő szent munkánknak kivánt foganatja. Jelenj meg közöttünk 

Agenda. 3 
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szent Lelkeddel, hogy a víz, melyet e gyermek fejére öntünk, legyen 
reá nézve az újjászületés boldog fürdője, a Jézus Krisztusért. Ámen. 

[Hitvallás, szokásos kérdések, a keresztelem cselekmény s a gyer-
mek megáldása után:] 

Utóima. Áldás és dicsőség nagy nevednek, Atyánk, hogy min-
ket szent munkánkban megsegítve, kisded teremtményedet a szent 
keresztség áldásában részesítetted. Áldassál a boldogságért, jó Atyánk, 
melyben a szülőket a mai napon részesítetted; hallgasd meg az ő 
szivök kérését, kikkel a magunkét egyesítve mi is Hozzád fohász-
kodunk, segítsd őket szent feltételükben, hogy gyermeküket Néked 
tetszőn nevelhessék. Mert Uram, ha a szántóvető, midőn a magot 
az anyaföldbe veti, a Te áldásodért fohászkodik, mivel tudja, hogy 
Te vagy az, a ki „esőt készítesz a földre és a hegyeken füvet terem-
teszu (147. Zsolt. 8.), mennyivel illőbb nekünk Téged kérnünk, hogy 
add áldásod esőjét s kegyelmed napjának melegét e gyermek nevel-
tetéséhez is, hogy így a lelkébe vetendő jó mag kikeljen, s ő ren-
deltetését itt és túl e földön elérhesse! Légy áldott, áldásoknak Istene, 
ki nékünk tiszta örömöket szerzesz kegyelmeddel; tartsd fenn 
azokat nékünk továbbra is jóvoltoddal: hogy legyünk mindnyájan 
a jókedvedből boldogok, tisztaszivűek, méltó és hű gyermekeid, szent 
Fiad a Jézus Krisztus érdemeért. Ámen. 

Immár: „Az Istennek békessége, mely minden értelemnek felette 
vagyon, légyen erősségeül a ti sziveteknek és a ti elméteknek a Krisz-
tus Jézusban." Ámen. (Filipp. 4, 7.) 

3. 

„Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és a mi Urunk 
Jézus Krisztustól. Amen," (Gal. 1, 3.) 

Keresztyén Híveim! „Az Urnák ajándéki a gyermekek és az 
asszony méhének gyümölcse jutalom," mondja a 127. Zs. 3. versében 
hitünk szent könyve. Igen, Isten áldásúl adja s boldog, ki áldásnak 
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tartja a gyermekeket. Aldásúl, mert égi boldogságot hoz magával a 
családba egy ily kis jövevény, kinek szemében ott ragyog az elvesz-
tett éden, kinek mosolya megszenteli; imává fokozza a szülők hitvesi 
szerelmét. .Mily boldogság, midőn az anya először szorítja szíve alól 
szerető keblére szeretett magzatát, mily boldogság, midőn anya és 
atya először nyomja csókját gyermekére s a sziv teljességéből csak 
ennyit tud rebegni a száj: édes gyermekem!. . . Majd a gyermekről 
az égre emelkedik sziv és szem; s minden, mit az ajk mondani tud, 
csak ennyiből áll: édes Istenem! . . . 

r 
„Edes gyermekem!" e szóban benfoglaltatik az öröm, a remény, 

a szeretet és az aggodalom; mert a ki szeret, az aggódik is. Ε szóban 
„édes Istenem!" pedig feltalálható a hála, a kérés, a bizalom és meg-
nyugvás. A hála, mely a templommá vált szobából *ég felé tör, 
Máriával így szól: „Magasztalja az én lelkem az Urat és örvendez az 
én lelkem az én megtartó Istenemben" (Lukács 1, 46. 47.); a kérés, 
mely Isten szine elé repülve, így rebeg: „Istenünk, ki mindnyájunk 
édes Atyja vagy, ne hagyd el kis gyermekünket"; a hit és bizalom, 
mely megnyugszik Isten zsámolyánál s így szól: „Az Ur gondot 
visel" . . . Ε hála, kérés, hit és megnyugvás pedig megszenteli a szü-
lők örömét, reményét, szeretetét és aggodalmát. Ε hála, e kérés, e 
hit, e megnyugvás ösztönöz íme most is titeket, keresztyén szülők, 
hogy szivetek drága kincsét, gyermeketeket a szent keresztségben 
Isten közvetlen oltalmába, Üdvözítőnk közvetlen szolgálatára ajánl-
játok, hitbuzgó készséggel engedjetek ezen meghagyásának: „Elmen-
vén stb.u (Máté 28, 19.) A szent keresztségben ugyanis a vallás 
angyala nyomja csókját e kis gyermekre; a szülők karjáról a vallás 
a keresztyén egyház, e mi lelki édes jó anyánk karjára, földi kézről 
égi kézre tétetik e kis gyermek: hogy élete az Urnák szenteltetvén, 
legyen Istennek gyermeke és a Krisztusnak örökös társa; és betel-
jesedjék rajta is az Urnák a próféta által mondott ama szava: „Meg-
váltottalak ... a te nevedről nevezlek tégedenyém vagy te.u (Esa. 43, 1.) 

A vallás vezérli, oktatja és áldja őt a bölcsőtől a koporsóig. 
3* 
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Vezérli, oktatja, hogy legyen ő szívben gyermek mindvégig, 
mert gyermekeké a mennyeknek országa. Vezérli, oktatja, liogv a mit 
a szent keresztség tiszta vize ábrázol: legyen szivben, életben tiszta 
és feddhetlen, mert a tisztaszivűek látják meg Istent. Vezérli, oktatja 
és áldja őt örömben és fájdalomban, életben és halálban, ideig és 
örökké tartó boldogsággal. 

Ε boldogság, gyermeketek s magatok boldogsága adja tudto-
tokra, édes szülők, a kötelességet is, mely rátok nehezül. Ezen tudat 
tegyen titeket is, kedves Testvéreim! kiket a szülők keresztyén 
bizalma a keresztszülői szép tisztségre hívott, nemes hivatástokban 
alkalmassá, serénynyé, gyöngéddé. 

Ε boldogsággal legyen, kis gyermek, útra valód szülőid csókja, 
hű szerelme, vallásos, gondos nevelése. Legyen útravalód a vallás 
áldó csókja . . . s felnővén, e kettős csók ihletésétől indíttatva keresd 
és szeresd azt, a mi szép, jó, igaz és nemes. Hervadandó koszorúért 
ne add cserébe soha ama rothadatlan égi koronát. Gyarapodjál böl-
cseségben, testednek állapotában és Isten és emberek előtt való ked-
vességben. Amen. 

Előkészítő ima. Megértvén így a szent keresztség nagy fon-
tosságát, a kegyelmet, mely abban részünkké válik: boruljunk most 
le a jó Isten előtt s végzendő szent cselekményünkhöz kérjük ki az 
ő Szentlelkének segedelmét, buzgón következőleg esedezvén: 

Mennybéli Atya Isten, ki úgy szeretsz minket, bűnös gyer-
mekeidet, hogy egyszülött Fiadat adtad érettünk, hogy a ki benne 
hiszen, el ne vesszen, hanem örök élete legyen; megváltó Filmten, 
ki minket kegyelmesen szolgáiddá fogadtál, a hitre megtanítottál s 
nekünk az üdvösség örökségét Ígérted, mondván, hogy a ki hisz, az 
üdvözül; megszentelő Szentlélekisten, igazságnak Lelke, ki megtaní-
tasz bennünket mindenekre s eszünkbe juttatod mindazokat, a melye-
ket a Jézustól hallottunk: szent háromság egy igaz Isten, örök és 
megfogliatlan valóság, a Te oltalmadba ajánljuk most e megkeresz-
telendő gyermeket; óh jöjj, szállj lelkébe, dicsőítsd meg rajta szere-
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tetődet, hogy légyen számára a szent keresztség az újjászületés für-
dője, a földi boldogság és örök üdvösség biztos kútforrása. Amen. 

[Hitvallás, kérdések, keresztelés s a gyermek megáldása.] 
Utóima. Dicsőség s hála légyen nagy Nevednek, 

Jóságos Isten, égi szent Atyánk, 
Hogy az igazság, béke és öröm 
Országát, anyaszentegyházadat 
Hatalmas karral terjeszted közöttünk! 

r 

Áldunk, hogv e kis gyermeket Magadnak 
A szent keresztség által eljegyezted 
S a Krisztus vérén megváltott híveknek 
Szent nyájához soroztad kegyesen. 
Szülők karjáról szent karodra vetted, 
Hogy védjed, oktasd, áldjad sírjáig, 
S tápláljad őt a vallásnak tejével. 
Oh védjed, oktasd s áldd őt szüntelen! 
Gondviselésed szárnyával takargasd! 
Λ ezesd nevednek szent ösméretére! 
Az élet harczán légy vígasztalója! 
S hogy el ne essék — óvd Te lábait 
S a bűn szennyétől tartsd tisztán szivét! 
A név, mit most a keresztségbe nyert, 
Emlékeztesse a Krisztus nevére, 
S hozzá s hitéhez hű legyen halálig! 

Oh tartsd meg őt szülői örömére 
S adj a szülőknek lángoló hitet, 
Hogy őt a te szerelmes gyermekeddé 
Nevelhessék fel istenfélelemben! 

r 

Oh tartsd meg őt az emberek javára 
S add légyen boldog, boldogítva mást. 

Világosítsd meg rajta a Te orczád 
A Krisztus benne és ő Benned éljen! 
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S ha majd, kit most a bölcső álma ringat, 
Egykor koporsó vet ágyat neki: / 
Ébreszd fel egy új élet hajnalára 

1 r 

A Jézus Krisztus drága érdeméért. Amen. 
Immár: [ároni áldás.] 

III. Keresztelés 

(ha az anya szülés közben halt). 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól stb. A boldogító reményt 
leverő csalódássá, a legédesebb örömet legkeserűbb bánattá változ-
tatott és megrendítő esemény szülte érzelmekkel állunk itt, keresz-
tyén Testvéreim az Urban! hogy e gyermeket a szent keresztség 
által Istennek szenteljük s reá az Ur oltalmát és gondviselését kér-
jük ; őt üdvözítőnk a Jézus Krisztus vezérletére bízzuk és Máté 28, 
19. versének rendelete szerint: „Elmenvén stb." a szent lélek meg-
szentelő kegyelmének részesévé avassuk. 

A családi szentélyben bölcső mellett koporsó van s mindket-
tőre a fájdalom könyei hullnak. Az édes atya, mint kesergő özvegy 
küldi a szent keresztségre gyermekét s a gyermek mint anyátlan 
árva lesz az Urnák bemutatva. Azonban bár az édes anyai gondosan 
őrködő szemek lezáródtak örökre, mielőtt e kisded az édes anyai 
szeretet áldó melegét élvezhette volna: ne essünk kétségbe; van néki 
szerető és gondviselő Atyja az égben, kinek szemei őrködni fognak 
fölötte s ki azért állított titeket is mint keresztszülőket e kisded mellé, 
hogy a súlyos veszteséget erőtökhöz mérten kipótoljátok. Mert reátok 
vár azon kötelesség: hogy legyetek e kisdednek szülői helyett édes 
szülőivé, kinek édes anyját a sír rabolta el, édes atyját pedig a bánat 
lebilincselte, a fájdalom elfásította, az elhagyottság megbénította . . . 
Gondoskodjatok tehát e gyermek testi épségéről és ha felnövekedve 
szunnyadó lelki erői ébredeznek, vezessétek őt az emberiség Üdvö-
zítőjéhez és Megváltójához, a Jézus Krisztushoz, hogy az erény és 
igazság útját megismerve, a kegyes és istenfélő életnek üdvöt adó 
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hatalmát megszeresse s az ideig és örökké tartó boldogságra igényt 
szerezhessen. Ε nehéz, de ép oly magasztos feladatotokban pedig támo-
gasson a hitnek hatalma, mely arról biztosít, hogy az Ur látja jó 
cselekedeteiteket s munkátoknak méltó jutalmát megadja; mert meg-
mondotta drága Üdvözítőnk: „Bizony mondom nektek, a ki egy ily 
gyermeket felrezzen az én nevemben, az engemet vesz fel.u (Máté 18, 5.) 
Támogasson szent feladatotokban a hitnek azon biztatása, mely egy 
részről arról kezeskedik, hogy szent munkátokban nem lesztek magatokra 
hagyatva, mert Üdvözítőnk a Jézus Krisztus maga áll az ő kegyelmének 
segítségével jobbotokra, ki a kisdedeket mindenekfelett szereti s a tanít-
ványaihoz adott intésben arra hív fel bennünket: „Engedjétek, hogy a 
gyermekek hozzám jöjjenek és el ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Isten-
itek országa" (Márk 10, 14.) másrészről arról biztosít, hogy a hol az 
emberi erő gyönge, ott az ő isteni oltalma és gondviselése fog fölötte 
őrködni, az ő megszentelő kegyelme fogja őt a hit nemes harczában 
megerősíteni. 

Ajánljuk ennélfogva e kisdedet az Ur oltalmába s esedezzünk 
az ő segedelme és áldásáért, a következő áhítatos imádságban: 

Előkészítő ima. Örök, mindenható Isten, bocsásd meg, hogy 
midőn e gyermeket Néked ajánlva Hozzád esedezünk, imánk a bánat-
nak forrásából fakad. Oh mert a midőn születése által életet nyert 
e gyermek, a szerető édes anya életébe került ez, ki hű szerelmé-
nek, anyai édes hivatásának lett áldozatává . . . „Hagyd el árváidat 
és én eltartom őkette Magad mondod, hogy nem hagyod el azokat, 
a kik Nálad keresnek segítséget: hallgasd meg esdő fohászunkat, 
midőn e kisded számára atyai oltalmadat s szent Lelked erejét és 
segedelmét kérjük. Benned vetjük erős bizodalmunkat, mennyei Atyánk, 
óh légv hű gondviselője e gyermeknek; tedd őt a Jézus Krisztus 
hű tanítványává, ajándékozd néki Szentlelkedet; Te légy az ő utainak 
gondos őre, s majdan lelkének üdvözítője, az egekben, szent Fiadnak 
a Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

[Folytatás az előbbi formulák valamelyike szerint.] 
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Utóima. Hálákat adunk Néked, áldásnak és kegyelemnek Atyja, 
hogy e gyermeknek életét abban a veszedelemben megtartottad, mely 
az ő édes anyja életének véget vetett. Hálákat adunk még inkább 
azért, hogy immár fiaddá (leányoddá) is fogadtad őt kegyelmesen... 
Kedveld, ó Ur Isten, azon szives szándékunkat, melylyel mi is foga-
dást teszünk, hogy e gyermek körűi tehetségünk szerint anyai köte-
lességeket fogunk gyakorolni. Áldd meg a mi dajkálkodásunkat és 
jutalmazd azt jó foganattal. Vigasztald meg a kesergő édes atyát, 
hogy szivében megalázódva, és megnyugodva így szóljon: „A mi 
engem szomorít, Tőled jön Uram! legyen meg a Te akaratod!" tartsd 
meg őt e gyermek számára s engedj néki örömet érni a fájdalom ezen 
gyermekében, hogy letörülhesse azon könyeket, melyeket ennek szüle-
tésekor hullatott. Mivel pedig sem az atyai gondviselés, sem az anyai 
hűség nem elegendő e kisded ártatlanságának megőrzésére: Te vigyázz 
reá, hogy fedhetlenségben járjon és tisztán, szeplő nélkül juthasson 
egykor azon közösségbe, melybe édes anyja már eljutott s melybe 
hisszük, hogy egykor mi is eljutunk, és majd szemtől szembe látni 
fogjuk mindazt, a mi most még homályos előttünk, és örök boldog-
ságban örök hálaadással fogjuk imádni nagy Nevedet, hogy tanácsod 
merő jóság, kegyelem és igazság még ott is, hol az előttünk megfog-/ 
hatatlan. Amen. (Régi Agenda 22. lapon levő imája után.) 

Miatyánk stb. 
Immár: ároni áldás. 

IV. Atyja halála ntán született gyermek keresztelése. 

Legyen az Atyának, a Fiúnak stb. 
Keresztyén Atyámfiai! Az ép és egészséges gyermek születése 

rendes körülmények között a szülők számára édes öröm kútforrása, 
a családi boldogságnak emeltyűje s kívánatos lett volna, hogy ezen kis-
ded bölcsőjénél is örömkönyek fakadtak volna a szülők szemé-
ből; azonban Isten, bölcs végzése s megfoghatatlan tanácsa szerint 



máskép rendelkezett. Kivette a jó atyát, mieló'tt e gyermek a világra 
született; és a szerető édes anya, míg egyrészről forró hálát rebegett 
a kegyelem Istenéhez, addig másrészről örömkönyek helyett a bánat 
fájó könyeivel áztatta gyermekét, kesergő szívvel, aggódó kebellel 
nézve a reá és gyermekére súlyos gondokkal nehezedő jövőbe, hogy ki 
lesz édes gyermekének táplálója, vezetője, hűséges gondviselője! Ε 
sajnos körülmény megilletődéssel tölti el kebleinket s bizonyára őszinte 
részvét és bánat érzelmeivel álltok ti is itt, az Urnák oltára előtt, 
keresztszülők, azon szándékkal tartva karotokon e kisdedet, hogy őt 
Jézus azon felhívásának engedve, melyet Máté 28, 19 szerint tanít-
ványaihoz intézett: „Elmenvén, tanítsatok stb." a szent keresztségben 
részesítsétek s a keresztyén anyaszentegyháznak illetőleg az ezt leghí-
vebben képviselő evang. egyházunknak tagjává avassátok. Az édes 
anya iránti szeretet, e gyermek iránti jóakarat bírt arra titeket, hogy 
e nemes tisztet elvállalván, e gyermek számára az elvesztett édes atyát 
pótoljátok és az édes anya gondját enyhítve, neki e kisded gond-
viselése és nevelésében segítségére legyetek. Véssétek keresztyén 
Atyámfiai! mélyen szívetekbe Üdvözítőnknek Máté ev. 18, 5. versében 
adott azon biztosítását: „Bizony mondom nektek, valaki, ilijen gyer-
meknek gondját felveszi az én nevemben, nekem veszi fel gondomat 
s azon hitet ápolva, hogy a szeretet Istene ezen árvának is kegyes 
gondviselője leend, teljesítsétek keresztszülői kötelességteket e gyer-
mek körűi mindenkor lelkiismeretesen, támogassátok őt az élet utain 
jó akarattal, munkáljátok javát segedelem és tanácsadással, gondos-
kodjatok különösen vallásos neveltetése és lelke üdvéről hűségesen, 
hogy az istenszeretet erős gyökeret verjen szivében, a Jézus Krisz-
tusban való hit leg'ven életének szövétneke, az istenfélelem és tiszta 

e V 

erkölcs minden cselekedetének kútforrása, miszerint így mennyei pol-
gárként futván meg az életpályát, elnyerhesse mennyben a hit dicső 
jutalmát, az igazság koronáját. Amen. 

Mielőtt azonban szent cselekményünkhöz fognánk, emeljük fel 
Agenda. 4 
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sziveinket az Úrhoz, az ő mindenható áldásáért és kegyelmeért követ-
kezőleg buzgón imádkozván: 

Elöima. Megfoghatlan bölcseségű szent Isten, ki e gyermek 
atyjának életét végéremehetetlen tanácsod szerint kioltád — és 
szerető Atyja vagy mindeneknek, kik földön és mennyben életnek 
örvendenek: gyermeki megalázódással és bizalommal könyörgünk 
Hozzád, légy ezen atyai gondviselés nélkül szűkölködő gyermeknek 
is mennyei édes Atyja s gondviselő támasza. Gyermekeddé avatjuk 
őt a szent keresztség által, szent Fiadnak azon útmutatása nyomán: 
„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisdedek és ne tiltsátok meg 
őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa" és kérünk Tégedet, 
fogadd őt gyermekeddé és szenteld meg szent Lelked hatalmával, 
hogy a Te szent neved dicsőítésére növekedjék fel és ha életben 
marad, a Te félelmedben s szent törvényednek követésében találja 
gyönyörűségét, a Jézus Krisztus nyomdokán szentül, mértékletesen 
és igazán éljen s mint igaz keresztyén futván meg nemes pályáját, 
ezen háló fohászszal végezhesse be azt: Isten volt az én kegyelmes 
és szeretetteljes Atyám gyermekségemtől fogva mind e mai napig, 
azért áldassék és dicsőíttessék szent Neve mindörökké. Amen. 

[Folytatása az előbbi formulák szerint.] A gyermek megáldása 
után utóima. 

Utóima. Mindenható Isten, ki az özvegyeknek és árváknak sze-
retetteljes Atyja és kegyes gondviselője vagy, Hozzád emeljük ismé-
telve buzgó imánkat s kérünk Tégedet, ki a mező liliomait ékesen 
ruházod s hűségesen gondot viselsz minden teremtményeidről, hogy 
méltasd kegyelmes támogatásodra s atyai jóvoltodra e szent szövet-
ségedbe felvett gyermeket, s koronázd meg életét testi és lelki áldá-
siddal; kérünk Tégedet, áraszd ki a bánatos özvegy édes anyára 
kegyelmednek jótéteményeit és gondviselő jóvoltodat, hogy a gondok 
terhe alatt össze ne roskadjon s képes legyen e gyermekét úgy gon-
dozni, ápolni és nevelni, miszerint szerencsés világi pálya mellett 
részére az örökélet üdvét és boldogságát is biztosíthassa; kérünk 
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Tégedet, vezess hozzá jóakarókat s lágyítsd meg különösen nékünk, 
keresztszülőinek szivét, hogy a sír álmára szenderült édes atyát nála 
pótoljuk, jólétét szeretettel munkáljuk, örök boldogságának hű építői 
és előmozdítói legyünk, miszerint így a polgári társadalom hasznos 
tagjává, evang. egyházunknak pedig kegyes hívévé válván, teste 
és lelke ártatlanságban tartassék meg a .Jézus Krisztus megjelenése 
napjára. Benned bízunk ó Atyánk! ki feljebb tehetsz, mint mi fel-
foghatjuk s bölcsen intézesz javunkra mindeneket. . . Te meghallgatod 
gyermekeid esedezését, hallgass meg tehát és áldj meg minket is a 

r 

te szent Fiad a Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
Miatyánk stb. 
Immár: [ároni áldás.] 

V Szorgos keresztelés. 

1. Ha a lelkész maga végzi. 

Keresztyén Testvéreim ! „Akár élünk, akár halunk, mindenkor 
az Úréi vagyunku, az apostol e biztató szavaiban találjuk most meg-
nyugvásunkat, midőn e gyenge kisdedet a szent keresztség áldásá-
ban sürgősen részesítjük. Egyetlen megnyugvásunk az életben az: hogy 
Istennek tulajdona vagyunk; azért ne kérdjük most aggódó szívvel, 
vájjon mi van e kisded életére nézve a gondviselés könyvébe írva: 
hanem adjuk át őt hitteljes bizalommal az Üdvözítőnek, ki így szólt: 
„Engedjétek, hogy hozzám jöjjenek a kisdedek és meg ne tiltsátok őket, 
mert ilyeneké isten országa" (Márk 10, 14), ki ölébe vette, s meg-
áldotta a gyermekeket és övéinek fogadta őket. Kövessük tehát, az 
üdvözítő parancsát: „Elmenvén stb." (Máté 28, 19.) és ajánljuk e 
gyenge gyermeket a szent keresztség által az ő kegyelmébe, és akkor 
meg fogunk békélni bánkódó sorsunkkal, tudva, hogy e kisded immár 
az Uré, ki neki életére és halálára az üdvösség égi ajándékát biz-
tosítja. 

4·* 
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Te pedig irgalmas Isten, küld le most Szentlelkedet e gyer-
mek lelkébe, és áld meg a szent munkát, melyet eszközlünk! Ámen. 

[Ha a keresztszülők vagy tanúk jelen vannak.] 
Kérdés. Akarjátok-e, hogy ezen gyermek az Atyának, Fiúnak 

és Szentléleknek nevére megkereszteltessék és ha Isten őt életben 
tartja, keresztyén hitünk alapján neveltessék? 

Keresztelés. [Nevét kérdi a gyermeknek stb. mint rendesen.] 
Az irgalmas Isten, ki téged most gyermekének fogadott, tartson 

meg téged az ő kegyelmében a Jézus Krisztus által. Amen. (Régi 
Agenda 18. lap.) 

Ima: (régi Agenda 18. lap.) 
r 

Áldunk és magasztalunk Tégedet szeretettel gazdag Isten, hogy 
ezen kisdedet a veled való szövetségbe és szent Fiadnak Urunk Jézus 
Krisztusunknak egyesületébe felvenni méltóztattál. Nyugodt lélekkel 
és teljes bizodalommal adjuk őt által immár Neked és mindeneket 
bölcsen cselekvő jóságodnak. Mi Urunk Istenünk! te adtad neki az 
életet, Te vagy egyedül hatalmas őt abban meg is tartani. Ha tehát 
szent akaratod az: hogy életben maradjon, engedd őt dicsőségedre 
felnövekedni. Ha pedig végzésed az, hogy e világtól nemsokára vég-
búcsút vegyen, édes atyai kezedbe ajánljuk ártatlan lelkét. Áldásod 
és békességed legyen és maradjon ezen kisdeddel és velünk mind-
nyájunkkal most és örökké. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Immár: [ároni áldás.] 

VI. 

2. Ha nem a lelkész maga végezte. 

(Ha a gyermek életben marad, szükséges, hogy a szükségből 
arra egy házilag el nem hívott egyén által végzett szorgos keresztelés 
az egyház lelkésze által megerősítést nyerjen. Ily gyermek mutattat-
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ván be, a lelkész meggyőződést tartozik szerezni arról, vájjon a keresz-
telés a Szentháromság nevére történt-e; s ezután így végzi eljárását:) 

A mi segedelmünk legyen az Úrtól stb. Ámen. 
Keresztyén Híveim! Minthogy ez a gyermek, kit Isten ingyen-

kegyelme a halálnak révéből az életnek visszaadott, a keresztyén sze-
retetből végrehajtott szorgos keresztség alkalmával Üdvözítőnk az Ur 
Jézus Krisztus rendelete szerint az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek 
nevére lett megkeresztelve: ennélfogva én, mint kire ezen gyüleke-
zetben Isten igéjének hirdetése és a Szentségek kiszolgáltatása bízva 
van, azon keresztséget ezennel igaznak és törvényesnek vallom s e 
gyermeket az ev. keresztyén anyaszentegyház tagjának ismerem. 

Tudjuk, keresztyén Testvéreim! mily fontos jelentőségű reánk, 
keresztyénekre e szentség. Isten kegyelmének válunk általa része-
seivé, Krisztusnak örökös társaivá, és a Szentléleknek megszentelő 
és üdvre vezető erejét vesszük általa a hitben, mert megmondotta 
Üdvözítőnk: „A ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözfd; a ki pedig nem 
hisz, elkárhozik." (Márk 16, 16.) 

Ε gyermek is tehát, mint mi mindannyian, kik megkeresz-
teltettünk, az üdvösségnek vált imént részesévé, a melyet úgy neki 
mint nekünk mindnyájunknak hiten alapuló kegyes és istenfélő élettel 
kell megszereznie. A szent keresztségben az Istentől számunkra ren-
delt lelki örök jóért azon kötelességet vállaljuk el, hogy meghalunk 
a bűnnek és élni fogunk a Jézus Krisztusnak, mert meg vagyon 
írva: „ Valakik megkeresztelkedtünk a Jézus Krisztusban, az ő halálára 
keresztelkedtünk meg," (Hóm. 6, 3) s „hogyha meghaltunk Krisztus-
sal, higyjük, miszerint élünk is ő vele." (Róm. 6, 8.) Hogy pedig e gyer-
mek is a Krisztussal meghalván a bűnnek, feltámadjon az új, az istenes 
életre: erre kell őt nektek \-ezetni kedves keresztszülők, kik kereszt-
gyermeketeknek hitben való neveltetésére nézve Isten előtt kezesek, 
felelősök vagytok. Istennek kell pedig őt nevelnetek annál inkább, 
mert ő rajta már legelső napjaiban hatalmas dolgot cselekedett az Ur, 
megtartván őt ingyen jóvoltából az életnek . . . Oltsátok tehát az ezért 
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való hálát mélyen e gyermek szivébe, legyen az ő vallásos nevel-
tetésének úgy a szülők mint a ti szivetekben is különösen e hála-
érzet azon indok, mely a Krisztus törvénye által reátok ruházott szent 
és nemes kötelesség érzete mellett a ti buzgólkodástokat sikerre is 
juttassa, hogy így gyermeketek szépen gyarapodjék testének állapo-
tában, az Isten és emberek előtt való kedvességében napról napraι 
növekedjék, és megharczolva a hitnek nemes harczát, elérje a keresz-
tyén pályabért, az üdvösség hervadatlan koszorúját. A mire segítse 
őt, segítsen titeket, sőt segítsen mindnyájunkat az Atya, Fiú és Szent-
lélek egy igaz Isten. Amen. 

Hitvallás. Mint e gyermek hitének kezesei mondjátok el immá-
ron velem, keresztyén Testvéreim! a Krisztus anyaszentegyházának 
hitvallását: 

„Hiszünk egy Istenben stb." 
Áldás. „Az irgalmas Isten, ki téged X. a szent keresztség által 

gyermekének fogadott, tartson meg téged atyai kegyelmében a Jézus 
Krisztus által. Amen." 

Utóima. (Régi Agenda 19. lapon.) 
Hálákat adunk Neked, mindenható felséges Ur Isten! hogy 

jóságodat ezen erőtlen gyermeken oly csudálatosan megdicsőítetted 
és életét, mely születésekor bizonytalan volt, mind ez ideig megtar-
tottad. Ajánljuk őt továbbra is atyai oltalmadba és gyámolító kegyel-
medbe. Szerető atyja vagy te ő neki, akár hosszúra terjeszted életét, 
akár pedig korán veszed el azt, azért legyen meg szent akaratod. 
Ha azt végezéd felőle, hogy az élők sorában még tovább is folytassa 
pályáját és felnövekedjék, tartsd meg neki édes szülőit és áldd meg 
neveltetését, hogy belőle az ev. egyház méltó és hasznos tagja lehes-
sen. A szent keresztség által azoknak sorába vétetett fel, kik fiaidnak 
neveztetnek, nvujts tehát neki kegyelmet, hogy szép nevéhez illő 
életet folytasson. Ajándékozd meg őt egészséggel és erővel, hogy földi 
vándorlásának napjait szerencsésen fussa meg. Ha pedig végzésed 
felőle az, hogy élete fáklyája nemsokára kialudjon, akkor is hisszük, 
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hogy kezeidben van ő, és egykor hálát fogunk neked adni azért is, 
hogy neki e földön rövid életet adtál ugyan, de annál hosszabb létet 

r 
engedsz neki magadnál az örök boldogság hazájában. .Áldásod és 
békességed legyen e gyermekkel, áldásod és békességed maradjon 
velünk mindnyájunkkal most és mind örökön. Amen. 

Miatyánk stb. 
Immár: [ároni áldás.J 

VII. Törvénytelen gyermek keresztelése. 
r 

„Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
Atyja, ki az ő nagv irgalmasságából újonnan szült minket az élő 
reménységre, a Jézus Krisztusnak halálból való feltámadása ál tal" 
Ámen. (I. Pét. 1, 3.) 

Keresztyén Híveim! Midőn e kisdedet a szent keresztség által 
a keresztyén anyaszentegyház tagjai közé Urunk és Mesterünk a 
Jézus Krisztus rendeletéből felveendők vagyunk, ki meghagyta, hogy: 
„Elmenvén stb." (Máté 28, 19.) önkénytelenül fájdalmas részvét s biz-
tató hit tölti el lelkünket. 

Fájdalmas részvét támad szívünkben egyrészről, mert e szegény 
ártatlan gyermeket a társadalom kérlelhetlen előítélete már születé-
sénél megbélvegzette s ki tudja hányszor fogja az emberek kaján-
sága, gúnya, szeretetiensége az ő ajkára ez elkeseredett szavakat 
adni: „Vajha ne születtem volna!" Biztató hit kél azonban másrészről 
lelkünkben, mert az Urnák kegyelmét látjuk a szent keresztségben. 
Az ő jósága rendelte e szent cselekményt, mely előtte mindnyáj un-
kát egyenlőkké tesz s enyhítő írt nyújt oly sebekre is, melyeket a 
társadalom vagy törvényei ütnek rajtunk. Mert azt mondja Pál apos-
tol: „Valakik a Krisztusban megkeresztelkedtetek, a Krisztust öltöz-
tétek fel." (Gal. 3, 27.) 

A velünk született, s mindnyájunkkal közös bűnös hajlam 
átkának megszüntetésére rendelte az Ur főleg a szent keresztséget, 
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mint a Szentlélek kegyelme által való újjászületés fürdőjét, mert 
Isten nem a mi érdemeinkért, hanem miként Pál apostol mondja: 
„Az 6 irgalmasságából tartott meg minket az újonnan való születés-
nek fürdője és a szent Léleknek megújítása által." (Tit. 3, δ.) „Meg-
tilthatná-e tehát valaki a vizet," hogy meg ne kereszteljük a gyer-
meket? Nem, épen azért siessünk ezt megcselekedni, hogy mossa le 
a kegyelemnek e fürdője e gyermek bűnben történt fogantatásának 
.foltját, hogy áldja egykor e szegény gyermek buzgó hálaérzettel, 
legalább e második, e lelki születésének óráját, ha amaz első, test-
szerint való születésére csak keserű szívvel tudna is gondolni, hogy 
legyen szolgájává (szolgáló leányává) a Jézus Krisztusnak, ki megta-
nítja őt sorsát zúgolódás nélkül viselni, bántóinak megbocsátani, isten-
félőn élni, tudva, hogy egykor elvezeti őt oda, hol feledve lesz mindaz, 
a mi itt alant sebez és fáj, az Isten dicsőségébe. 

Hogy pedig ez ártatlan gyermek idővel a hitnek e boldogító 
erejét megszerezhesse, annak eszközlése nagyrészben rajtatok áll, 
kedves Keresztszülők! Hallottátok, mi hiányzik e gyermeknek; érzi-
tek, mi pótolja e hiányt. Nemes hivatástok van: egy a társadalomtól 
megbélyegzett gyermeket Istennek tetszőn gondozni, védeni s a kegyes 
és istenes életben nevelni. Tegyétek ezt híven, nem feledve, hogy 
ennél nemesebb dolgot nem mívelhettek és meglátjátok, hogy ha 
másban nem, e gyermek ragaszkodásában s boldogító öntudatotokban 
gazdag jutalmat nyújt majd munkátokért Istennek áldása! 

Tudván azonban, hogy minden áldás onnan felül van, emeljük 
fel szíveinket a kegyelem Atyjához és kérjük ki szent Lelkének segít-
ségét végzendő szent cselekvényünkhöz, ekkép könyörögvén: 

Előkészítő ima. Isten, kegyelmes Atyánk, ki „az atyátlan árvák-
nak Atyja" vagy, s ki a Te prófétád által így nyugtatod meg a hal-
dokló szülőt: „Hagyd el a te árváidat, én eltartom őket." (Jer. 49, 11): 
hitbuzgó szívvel ajánljuk áldó kegyelmedbe e gyermeket, kit Te 
teremtettél és ki az árvánál is árvább. Jó vagy Te, Mindenható, gyer-
mekednek fogadod azt is, kit földi atyja eltitkol, megtagad. Vedd 
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tehát atyai oltalmadba e gyermeket is. Add, hogy a szent kereszt-
ségben, melyet Nevedben végzendők vagyunk, a Te szent Lelked 
kegyelme szállja meg az ő még mit sem sejtő szivét, hogy minde-
nekelőtt Téged tanuljon meg szeretni, a Te szeretetedben tudjon békét 
és megnyugvást találni. Igéd legyen azon lelki kút, melyből a mel-
lőztetések, keserűségek s szenvedések pusztájára űzve szomjú lelkét 
kielégítse; igéd legyen az ő lábainak szövétneke, mely, ha a földön 
az emberalkotta törvény az apai örökségtől meg is fosztja, a szent 
keresztség által elvezeti őt a Te öröködbe, a mennyei boldogságba! 
Add, ó add, hogy a szent keresztségben a fiúság boldogító hite száll-
jon e kis gyermek lelkébe. Állj jobbunkra és áldd meg munkánkat 

r 

szent Fiad a .Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
hitvallás elmondása, a szokásos kérdések megtétele és keresz-

telés elvégzése után:] 
A gyermek megáldása. „Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, 

ajándékozza néked N. a szent Lélek kegyelmét, hogy hitedet meg-r 
tartsad, a világot meggyőzzed s megtartassál az örök életre." Amen. 

Utóima. Jertek, emeljük fel még sziveinket, következőleg buzgó 
szivvel imádkozván: 

Hálaadó kebellel borúlunk le Előtted, kegyelmes Atyánk, hogy 
e gyermeket gyermekeddé fogadtad s a szent keresztségben örök lelki 
javaidra néki igényt adtál. Oh Atyánk, áldd meg őt az ő tövises 
útján. Te, ki szolgád Mózes által a kősziklából üde forrást fakasz-
tottál, óh lágyítsd, olvaszd meg e gyermek nemzőjének is szivét, hogy 
meg ne feledkezzék az ítéletről, nehogy majd saját megtagadott vére 
vádlóként lépjen föl ellene ; Te, kinek irgalma érdemünk felett való, 
könyörülj a szerencsétlen anyán is, hogy szégyenében kétségbe ne 
essék s meg ne hidegüljön magzata iránt, sőt éleszd szivében az 
anyai szeretetet, hogy gyermekéről híven gondoskodva, szivének e 
tiszta lángja legyen az Ellened vétettekért engesztelésül való áldó-/ 
zati tűz. Aldj meg, Istenünk és Atyánk, mindnyájunkat, oltsd szi-
veinkbe hő szeretetedet, hogy soha se bántsuk, hanem mindig sze-

Agenda. 5 
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ressük egymást, hogy így legyen életünk neked tetsző áldozat, a Te 
szent Fiad, a Jézus Krisztus érdemeért. Ámen. 

„A mi Urunk Jézus Krisztus pedig, és az Isten s a mi Atyánk, 
ki szeretett minket és adott örök vigasztalást és jó reménységet 
kegyelméből: vigasztalja meg a ti sziveteket és erősítsen meg titeket 
minden beszédben és jó cselekedetben." Ámen. (II. Thess. 2, 16. 17.) 

VIII. Mózes vallásából áttérők megkeresztelése. 

[Figyelmeztetés: Izraelitáknak áttérés végett való jelentkezésénél 
óvatos legyen a lelkész s igyekezzék mindenelőtt arról meggyőződni, 
vájjon az áttérési szándék igaz indokból fakad-e, avagy nem haszon-
lesés, a keresztapai és anyai ajándék elnyerésének vágya-e annak 
kútforrása? Ez utóbbi esetben kötelessége a jelentkezőt elutasítani; 
ellenkező esetben pedig vele a keresztyén vallás és illetőleg az ev. 
egyház üdvigazságait alaposan megismertetni és megtanúltatni, hogy 
ígv kellő előkészület után a vasárnap délelőtti istentisztelet végezté-
vel az oltár előtt végzett épületes szertartásban őt a szent keresztség 
által a keresztyén anyaszentegyház kebelébe avassa.] 

Keresstelési eljárás. 

Legyen az Atyának, Fiúnak és stb. 
Bemutatás. Keresztyén Atyámfiai az Urban! Az Ur oltára előtt álló 

ezen férfi (nő, ifjú, hajadon), névszerint Χ. X., ki X. városban (köz-
ségben) izraelita szülőktől származott és neveltetett, ev. egyházunk 
tagjává lenni óhajt. Miután az ő komoly és tiszta szándékáról s nemes 
czéljáról meggyőződtünk, őt a Krisztus evangyéliomának üdvigazsá-
gaira lelkiismeretesen oktattuk, minek folytán meggyőződést szerzett 
magának egy részről arról, hogy Isten nem a haragnak és bosszú-
állásnak Istene, de az egész emberiségnek, különösen az őt félőknek 
szeretetteljes mennyei Atyja, másrészről pedig és főleg arról, hogy a 
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názarethi Jézus Krisztus, azon Megváltó és Üdvözítő, a ki a benne 
való hit által bűneinket megbocsátja, halála által örök életre vezet, 
a kinek isteni tanítását hinnünk és követnünk is kell, hogy általa 
e földön mennyei polgárokká, a mennyben pedig az örök boldog-
ságnak részeseivé váljunk. Győződjetek meg tehát mindenelőtt hitünk 
sarkalatos igazságaiban szerzett ismereteiről. 

[Most a lelkész a keresztelendőt röviden, fősalylyal a zsidó és 
keresztyén vallás, a törvény és Ígéret (ő- és új testamentom) a 10 
parancsolat és a szeretet lényeges pontjaira, kikérdezi, mi megtörténvén, 
a keresztszülők a keresztelendőt körülveszik s a lelkész így folytatja:] 

Keresztelés! beszéd. Keresztyén Atyámfiai az Urban! Hallottá-
tok közénk vágyó izraelita felebarátunk feleleteit s meggyőződtetek 
azon törekvéséről, hogy a Krisztus anyaszentegyházának, melybe a 
szent keresztség által felvétetni óhajt, öntudatos, igaz és hasznos tagja 
kiván lenni. Azért nekünk, mint Krisztus öröksége hű sáfárainak, 
szeretettel kell őt a szent keresztség által ezen mi örökségünk egyenlő 
jogú osztályosává fogadnunk, követvén az Üdvözítő egyenes rende-
letét, ki Máté ev. 28, 19-—20. versében oda utasítja tanítványait: 
„.Elmenvén, tanítsatok stb." Márk ev. 16, 16. versében pedig arról 
biztosít: „A ki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül stb.u 

Ez igékből kétségtelenül látható, hogy a ki Jézus vallását fel-
venni és követni akarja, az az Atya, Fiú és Szentlélek nevében a 
keresztvíz szentségében, az új jászületés e fürdőjének áldásában része-
sítendő. 

A megkeresztelt tehát Istennel új szövetségbe lép, a Jézus 
egyházának tagjává vétetik fel, arra köteleztetvén a keresztvíz által 
egyrészről: hogy mint a közönséges víz a testnek szennyét lemossa, 
úgy a megkeresztelt is mindenkor legszentebb feladatának, legkomo-
lyabb törekvésének tartandja azt, miszerint lélekben újjászületvén, 
magát a lelki szennytől vagyis a bűntől tisztán megőrizze, s a hitet-
lenség, erkölcstelenség, vétek és gonoszság mételyét szivéből kigyom-
lálva, a test bűnös kívánságait s a világ szerelmét legyőzve, istenfélő 

5* 
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kegyes életet folytasson; másrészről: hogy a Szentléleknek ajándékát 
hiába ne vegye, hanem a lelki felvilágosodás és megszentelődés ösvé-
nyén tántoríthat! a η lábakkal járva, az Isten törvényének teljesítésé-
ben találja éjjel és nappal gyönyörűségét és a Jézus Krisztusban való 
hit kebelében oly erős legyen, hogy sem élet sem halál el ne válassza 
őt Istennek szerelmétől, mely vagyon a Krisztusban s ez által az örök 

r 
élet ügyét és boldogságát élvezhesse mennyben örök jutalmúl. Es ha 
a megkeresztelt e feladatot híven teljesíti, akkor Isten mint mennyei 
Atya kegyes gondviselésével és áldásával kiséri őt az életpályán, Jézus 
Krisztus mint megváltotta fölött híven őrködik s őt az igaz bűnbá-
nat és megtérés útján az örök életre vezérli, a Szentlélek pedig a hit 
világával s áldó kegyelmével eszközli megszenteltetését. Mindezek oly 
kincsek, melyeknél drágábbat és boldogítóbbat a világ fel nem 
mutathat. 

[A kei -esztelendőh öz:] 
Te, Testvérem és Felebarátom, ismered immár a Krisztus által 

a világnak a hitben adott ezen kincsek nagy értékét. Hozzá emeled 
ím Te is szemeidet, Benne látod, Tőle reméled lelked üdvét, az ő 
bűntisztító halálára óhajtasz megkeresztelkedni, hogy a keresztségben 
meghalván a bűnnek, élj Istennek s levetvén az ó embert, felöltsd 
amaz újszövetség szerint való új embert, ki nem maga él immár, 
lianem él benne a Krisztus. Legyen a te hited, vágyad, kívánságod 
szerint! Mielőtt azonban e fontos lépést megtennéd, szükség, hogy 
még egyszer jól megfontolva hitedet, felelj meg kérdéseimre, Isten és 
e szent gyülekezet előtt hitedről hangos vallomást téve. Kérdelek 
azért Téged: 

Kérdések: 1. Hiszesz-e Istenben? 
2. Hiszesz-e a Jézus Krisztusban? 
3. Hiszesz-e a Szentlélekben ? 
4. Kivánsz-e ezen vallástételre megkereszteltetni? 
5. Ellene mondasz-e minden gonosznak és tévelygésnek a test 

és ördög minden kívánságainak! 



— 37 — 

6. Fogadod-e, hogy ev. vallásunk követésében mindhalálig meg-
maradsz s a hitet és jólelkiismeretet holtodiglan megtartod? 

7. Micsoda nevet kívánsz felvenni a szent keresztségben? 
Előima. Mielőtt e hitvallomásod és Ígéreted alapján megkeresz-

teltetnél, jöjj, emeld fel még előbb szivedet az Úrhoz, mindnyájunkkal 
együtt következőleg fohászkodván: 

Kegyelemnek Istene, ki közel vagy a Téged félőkhöz és sze-
mélyválogatás nélkül árasztod atyai jóvoltodat és áldásodat azokra, 
a kik Téged félnek és igazságot cselekesznek, atyai áldásodért és 
kegyelmedért könyörgök e szent órában, hogy bocsásd meg minden 
elkövetett bűneimet s intézd szent Lelked által úgy lelkemet, hogy 
Jézus Krisztusban mint egyetlen Fiadban és a világ megváltójában 
igazán hihessek, tanítását szentnek tartsam és híven kövessem és az 
örök élet ösvényéről soha le ne tántorodjam. Taníts meg, óh Atyám, 
hogy a Krisztus halálára megkeresztelkedvén, a bűnnek meghaljak s 
új, kegyes és istenfélő életet élve egykoron az örök élet üdvhonába 
eljuthassak, Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus érdemeért. 
Ainen. 

Keresztelés. Járulj immár a keresztelőkőhöz s vedd a szent 
keresztséget. 

[A lelkész, a keresztelendő és a keresztszülők lialk orgonaszó 
mellett a keresztelő vízhez mennek, hol a lelkész a víz fölé hajolt keresz-
telendőnek fejére háromszor kevés vizet önt, miközben szól:] 

Ν. N. én keresztellek téged az Atyának, Fiúnak és szent Lélek-
nek nevében. 

[.Kézfejretétel.] Az örök és szent Isten, ki téged N. a szent 
keresztség által uj szövetségébe felvett s gyermekévé fogadott, kisér-
jen kegyes gondviselésével, tartson meg mindvégig az igaz keresz-
tyén hitben és szent életben és erősítsen meg a Krisztus evangye-
liomának tántoríthatlan és hű követésében az örök élet üdvének 
elvételére Amen. 

Befejező intés, ima, áldás. [Most a medenczétől újból az oltár 



— 38 — 

elé visszatérnek, hol a régi állást elfoglalják, miközben az orgona meg-
szűnik. A lelkész az oltárnál így folytatja:] 

Keresztjén Atyámfia! Üdvözöllek immár, mint evangyelmi 
keresztjén egyházunk tagját és arra kérlek, hogy tartsd meg híven 
fogadásodat, teljesítsd lelkiismeretesen keresztjén kötelességedet. 
Higyjed, h o g j Jézus Krisztus az út, igazság és élet, senki nem mehet 
az Atjához, hanem ő általa. Vallj ad, h o g j nincsen senki másban 
üdvösség, nem adatott az ég alatt más név és h o g j más fundamentomot 
senki sem vethet azonkívül, m e l j egyszer vettetett s melv a Jézus 
Krisztus. Kövesd a hitet, szeretetet és szent életet, harczold a hit nemes 
harczát mind végiglen: ú g j áld meg Isten, Jézus pedig, a hit fejedelme 
megnyitja részedre a mennjei dicsó'ség boldog hazájának ajtaját. 

Ti keresztszülői! méltassátok őt szeretetek és jóakaratotokra, erő-
sítsétek őt keresztjén páljajának nemes megfutásában, h o g j el ne tánto-
rodjék a jó útról, hanem hűnek találtassék mindenekben. Mi pedig, a kik 
tanúi voltunk egyházunkba lépésének, karoljuk fel őt nemes testvéri indu-
lattal és munkáljuk mindannjian földi és mennjei boldogságát. Amen. 

Ezek után emeljük fel még sziveinket stb. 
Hálát adunk Néked, kegjelmes mennjei Atyánk! h o g j szent 

igéd ereje és szent Lelked hatalma által a keresztjén anjaszentegj-
házat nemcsak fentartod, hanem terjeszted is közöttünk s tisztelőid-
nek számát most szövetségedbe felvett keresztjén társunk által is 
szaporítád. Neveld őt a hitben és szent életben és segéld, h o g j Jézus 
nyomdokán szentül, mértékletesen élve, örököse leg j e n a mennjei 
boldogságnak. Segélj minket is mindnyájunkat, hogy a bűnnek 
meghalván Neked éljünk, szent igédet necsak örömmel hallgassuk, 
de kitartó buzgósággal kövessük és gyümölcsöt is teremjünk az örök 
életre, hogy így midőn eljő halálunk, nyugodtan váljunk meg a föld-
től és a menny boldog hajlékait készséggel nyissa meg számunkra 
szent Fiad, a mi hitünk Fejedelme! Amen. 

Miatyánk stb. 
Immár: [ároni áldás.] 
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IX. Keresztelési alapigék. 

Új-szövetség: Máté 1, 21; 3, 5—6; 3, 11; 3, 16—17; 6, 33; 
10, 32; 18, 5, 11, 14; 28, 19—20; Márk 10, 13—16; 16, 15 — 16; 
Luk. 1, 66; 2, 40; 8, 31—32; 10, 25; 19, 9 — 1 0 ; Jfín. 3, 3—6; 
3, 16; 10, 11; 14, 6; 20, 22; Csel. 2, 37—38; 8, 35—38; 10, 
47; 22, 16; Rám. 1, 16; 6, 3—4; 8, 16—17; 12, 1 — 2; I. Kor. 
1, 17; 3, 11; 6, 19—20; Gal. 3 , 2 6 — 2 7 ; 5, 6; Efez. 3, 14—17; 
4, 4 — 5 ; 4, 22—24; 6, 4; Ä'o/. 1, 12—13; I. Thess. 1, 23—24; 
1. Tim. 1, 15; 2, 4 ; Tit. 2, 14; 3, 5—6; I. Ján. 3, 1—2; 4, 9—10; 
5, 6—8; .Ján. jel. 2, 10. 

Ó-szövetség: I. Móz. 1, 27—28; 2. Jfos. 2, 9 ; Jo'ssmí? 24, 15; 
Zs-oZ/. 8, 5—6; 51, 3—4; 103, 1—2; 118, 24—25; 126, 3; 127, 
3; Ézsaiás 45, 10—11; 49, 15. 



II. 

EGYHÁZKELŐ NŐ AVATÁSA. 

A) Törvényes anya avatása a templomban, midőn a gyermek él és egészséges. 

I. {A gyermekkel.) 
^ r 

Az Ur áldja meg a te bejöveteledet s kimeneteledet. Amen. 
Keresztyén Atyámfia! Megjelentél e szent helyen gyermeked-

del, hogy azon tiszteletre méltó szép szokást, mely nemcsak a mózesi 
törvényen, hanem a .lézus szaván és a szívnek hálás érzelmein is 
alapszik, buzgó szívvel teljesítsed. Mikor betöltek volna Mária tisz-
tulásának napjai, a Mózes törvénye szerint felvivék a kis gyermeket 
.Jeruzsálembe, hogy — mint ezt Lukács ev. 2, 22. és 24. verseiben 
olvassuk — az Urnák bemutatnák őt és áldozatva valót adnának. 
A mózesi törvénynek engedelmeskedtek Jézus szülői, midőn a temp-
lomba vitték föl gyermeküket. Az egyház ősi szép szokásának enged-
tél Te is, midőn most feljöttél az Urnák szent templomába, hogy 
Isten előtt bemutasd szivbeli buzgó hálaáldozatodat a te gyermek-
ágyadból való szerencsés felgyógyulásodért és hogy az Istennek ajánlva 
s a Jézus vallásának ölére téve gyermekedet, az Istentől s a gyer-
mekek barátjától, Jézustól megáldatnék. A kegyes szívnek mellőz-
hetlen törvénye ma azon szép szokás, hogy a gyermekágyból felgyó-
gyult nő itt az imádság házában buzogja ki hálás érzelmeit; hogy 
itt kérjen bölcseséget és erőt az anyai szép és fontos kötelességek-
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nek teljesítésére és hogy itt könyörögje le Istennek áldását szeretett 
gyermekére. Jézus, ki megígérte, hogy velünk lesz mind e világ vége-
zetéig, itt van velünk tudományával, szellemével ma is, és ma is szól, 
neked is szól, midőn azt mondja: „Engedjétek, hogy hozzám jöjje-
nek a gyermekek és meg ne tiltsátok őket, mert ilyeneké az Istennek 
országa(Márk 10, 14.) 

Jer azért, keresztyén Atyámfia! mutasd be Isten előtt a kedves' 
áldozatot: adj néki töredelmes, alázatos lélekből s tiszta szívből hálát 
azon kegy elmeért, hogy téged nemcsak szerencsés szüléssel áldott 
meg, hanem gyermekedet is épen megtartotta, a szent keresztség által 
magáévá fogadta, és tégedet férjeddel együtt a szülői édes örömben 
részesítvén, sziveiteket a hitestársi szeretetben és hűségben még erő-
sebben összeforrasztotta; ajánld gyermekedet Jézusnak, a gyermekek 
igaz barátjának, hogy megáldja őt; és emeld fel szivedet Istenhez, 
alázattal így fohászkodván: 

Ima. Magasztalja lelkem az Urat és örvendez az én megtartó 
Istenemben, mert megtekinté az ő szolgáló leányának alázatos álla-
potját, mert a hatalmas Isten én velem nagyságos dolgokat cseleke-
dett és szent az ő neve! (Luk. 1, 46-—49.) 

Az én lelkem áld Téged, óh Atyám, ki megerősítéd az én 
betegágyamat. Midőn körülvettek engem a halál kötelei, fájdalommal 
szülvén magzatomat, segítségül hívtalak és Te meghallgattad könyör-
gésemet. El azért az én lelkem, hogy nagy hálával dicsérjen Tégedet. 

Áldalak óh Atyám, magamért, áldalak gyermekemért, s nem 
feledkezem el soha a Te nagy kegyelmedről. 

Szivemből kérlek jó Istenem, szabadításomnak Istene, menjen 
fel elődbe hálámmal együtt azon kegyes fogadásom is, hogy gyer-
mekemet a Te dicsőségedre kívánom nevelni, híven vigyázok testé-
nek állapotára, gondos szemekkel őrködöm egészsége és élete fölött; 
különösen pedig rajta leszek, hogy lelke ártatlan s szive mindvégig 
tiszta maradjon és szent Fiad ösvényén járva, a hit nemes harczát 
harczolva, munkálja lelkének örök üdvösségét. 

Agenda. 6 
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Oli de mire mennék én gyenge erőmre hagyatva, ha Te, szent 
Atyám meg nem segítenél és áldásodat nem adnád nemes munkámra ?! 
Vedd kedvesen azért buzgó kérésemet, melvlyel a Te segedelmed és 
áldásodért könyörgök. Ha jónak Ítéled, tarts meg engem gyerme-
kemmel és férjemmel együtt, hogy én és házam dicsérjünk Tégedet. 

Tartsd kiváltképen lelki szemeimet szent törvényeden és anyai 
kötelességemen szünetlenül, hogy így gyermekemet a Te gyerme-
keddé nevelve, boldogok legyünk itt e földön és üdvösséget nyer-
jünk egykoron szent országodban, a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Áldás. Menj el immár, keresztyén Atyámfia! házi foglalatos-

ságodnak folytatására, az Urnák nevében, békével. Kísérjen téged 
férjeddel és gyermekeddel együtt az Urnák kegyes gondviselése és 
áldása az élet utain. Adjon neked erőt és kegyelmet gyermekednek 
istenfélelemben való szerencsés felnevelésére. Tartsa meg őt örömötökre 
és boldogságtokra és vezéreljen mindnyájatokat az igazság és erény 
ösvényén az örök életre, Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus r 
által. Amen. 

11. (Ugyanolyan.) 

Az Ur áldja meg a te bejöveteledet stb. 
„Az asszonynak, mikor szül, fajdalma vagyon mert eljött az ó 

órája: ámde mikor megszülte gyermekét, nem emlékezik többé'fájdal-
mára, mert öriit, hogy ember született e világra" (János ev. 1(3, 21.) e 
szavakkal mutatott isteni Megváltónk a keresztyén nő azon komoly 
és fenséges hivatására, melynek érzetével közeledel te is, kedves 
keresztyén Társam! az Ur oltárához; s valóban ha visszaemlékezel egy-
részről azon nehéz állapotra, melyben a megsokasodott fájdalmak 
rettegéssel vettek körűi, másrészről a szabadulásnak szerencsés órá-
jára, mely téged a veszedelem karjaiból kiragadott; ha visszaemléke-
zel az örömre, midőn magzatodat legelőször szivedre ölelhetted s a 
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folytonos erősbödésre, mely által tested erejében megújulva előbbi 
egészséged birtokába jutottál; s ha e fölött meggondolod, hogy Isten 
a minden kegyelemnek Atyja, gyermekedet a szent keresztségben 
gyermekévé fogadván, őt a kegyelem örökösévé tette s nektek szent mun-
kátokban a maga gazdag áldását és segedelmét ígérte: bizonyára kell, 
hogy boldog öröm töltse el s édes hála szent érzelme hassa át szivedet. 

Ily napok, ily áldások emlékeivel szivedben valóban méltó 
dolog, hogy hajlékodból való első kilépésed az í r n a k hajlé-
kába való belépésed legyen, kedveseid köréből annak körébe, 
kinek atyai bölcs rendelése, szabadító jobbjának áldása és' meg-
segítő ereje megújult és megdicsőült te rajtad; méltó dolog, hogy 
a hálaadás nemes indulatától vezérelten Istennek magadat bemu-
tatva, dicsérettel áldozzál neki, és így szólj: „Az én segítségem 
az úrtól vagyon, ki teremtette a mennyet és a földet, mert mikor 
hozzá kiáltottam, meghallgatott és a közelgő halálból kivont enge-
met." Méltó dolog, továbbá hogy e dicséret és hála mellett add meg 
a magasságban lakozó Mindenhatónak fogadásodat, miszerint paran-
csait mindenben követed s a szent keresztség által az Urnák fel-
ajánlott és gondjaira bízott gyermekedet anyai szereteted egész mele-
gével ápolod és hűséges kitartással minden jóra vezérled. Méltó dolog 
végül, hogy e fontos kötelességekkel, e magasztos hivatással szem-
ben, erőtlenséged eleven érzetében magadat, gyermekedet, házadnépét 
Annak gondviselésébe ajánljad, ki oltalmatok volt eddig is s kinek 
megsegítő jósága s irgalma megmarad mindörökké. 

Ima. Leborulva azért Isten szent színe előtt, hozzá buzgó szív-
vel ekképen fohászkodjál: 

Gondviselő Istenünk és Atyánk, ki védő kezeddel minden Ínség-
ben közel vagy hozzánk, de kit mégis legközelebb akkor érzünk, ha 
a halál veszélye környez minket! Közel, ó közel állottam én is a 
halálhoz, midőn egyedül megsegítő hatalmadra és gondviselő jósá-
godra támaszkodva, gyermekemnek kegyelmedből életet adtam; Te 
velem voltál, életem megmaradt és betelt rajtam, a mit szent Fiad 

6* 
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mondott, hogy fájdalma van a szülő asszonynak, de miután fájdal-
mat szenvedett, örül, hogy ember született e világra. Örülök én is, 
örvendező lelkem legmélyebb hálája száll most Hozzád Atyám és 

/ 

magasztallak kegyelmes jóságodért mindörökké. Áldlak, hogy éltemet 
megtartottad, áldlak, hogy erőmet visszaadtad. Áldlak gyermekemért, 
kit ma Neked bemutatok, kit a szent keresztségben Jézus sajátjá-
nak elfogadott. 

Atyám, vedd kedvesen hálámat s halld meg igaz fogadásomat. 
Fogadom, hogy gyermekem lelki és testi épségének megőrzésére min-
dent megteszek, mit erőm enged. Nem felejtem el, hogy őt nekem 
Te adtad, hogy őt reám nehéz számadásnak terhe alatt biztad. Tudom, 
számon kéred egykor tőlem, hogy gyermekemet miképen neveltem? 
hogy hű és gondos anya voltam-e? gyermekem földi jóléte s lelki 
üdve fölött folyvást őrködtem-e? Atyám itt szent oltárod előtt foga-
dom, hogy gyermekemre lesz mindig legfőbb gondom. Adj erőt Iste-
nem, nehéz munkámhoz, hogy felnevelhessem őt szivem édes örö-

r 

mére és szent neved dicsőségére. Es engedd, hogy miként most itt 
állok vele szent színed előtt, úgy majd hűségben és a Te félelmed-
ben megfutott pályája után újra oda állhassak vele szent színed elé 
és elmondhassam: Atyám, itt van, a kit nekem adtál, nem vesztet-
tem el, visszaadom Neked, adj neki a Te áldottaid között örök lak-
helyet. Hallgasd meg Istenem imádságomat, terjeszd ki rám s gyer-
mekemre szent oltalmadat, s légy mindvégig őrizőm és áldó Istenem, 
a Jézusért. Amen. 

Miatyánk stb. 
Áldás. Menj el immár Istennek szolgáló leánya a te házi munka-

körödbe békességgel. Az Urnák áldása kisérjen téged férjeddel és 
gyermekeddel együtt minden utadon; az ő hatalma támogasson min-
den cselekedeteidben; hogy áldott légy házadban, áldott légy házadon 

r 

kivűl, áldott életedben és halálodban. Amen. 
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III. (Ugyanolyan.) 

Az Ur áldja meg· a te bejöveteledet stb. 
Keresztyén Testvérem az Urban! „Mivel fizessek az Urnák 

minden hozzám való jótéteményeiért ? A szabadulásért való hálaadás-
nak poharát felveszem és az Urnák nevét hivom segítségül és fo.gadá-
simat megadom az Urnák." Ily fohászt emel Dávid király a 116. zsol-
tár 12—14. verseiben a Mindenhatóhoz, s bizonyára a zsoltáriró ez 
ismeretes szavaival járultál Te is most, Istentől ajándékozott gyer-
mekeddel az Ur oltárához. Méltán tevéd ezt! Mert hol a nyelv, mely 
kibeszélje az Urnák, megtartó Istenednek, hozzád való minden jóté-
teményeit? Hogy élettársaddal szeplőtlen házasi kötelék által vagv 
összekötve, hogy a keresztyén házasok legfőbb kívánságát egy egész-
séges magzat ajándékozásával az Ur betöltötte rajtatok; hogy viselős 
állapotod veszedelmei között ugyanazon jó Istennek oltalma volt 
veled; hogy a szülés óráiban, midőn a szorongató fájdalmak a halál 
félelmével vettek körűi, az Ur megsegített kegyelmesen; hogy gyer-
mekedet a szent keresztségben magáévá fogadta; hogy gyermek -
ágyadban is atyailag megoltalmazott és előbbeni testi erődhöz vissza-
segített: kell-e mondanom, hogy mindezekben az Ur jótéteményei, 
az Ur áldó kegyelme nyilvánult irántad! 

Vedd tehát a hálaadásnak poharát kezedbe, őszinte szívvel, 
mely mélyen érzi az Urnák tapasztalt jóságát és kegyelmét, buzgó 
ajakkal, melv így hirdeti a magasságban lakozó Istennek nagy dol-
gait a zsoltáriróval: , ,Áldjad én lelkem az Urat és minden benső 
részem az ő szent nevét: áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél 
semmi jótéteményiről.u (103. Zsoltár.) 

r 

Es ha a jövőre gondolsz s őszintén kivánod, hogy gyerme-
keddel és házad népével, minden nagyobb megpróbáltatások, leverő 
szomorúságok nélkül, megelégedés és boldogság között, a test és lélek 
javaiban gyarapodva tölthessétek be híven rendeltetésteket mind-
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halálig: hívhatnád-e másnak nevét segítségül mint azon megtartó 
Istenünkét, a ki által élimk, mozgunk és vagyunk ? 

Add meg tehát fogadásaidat az Urnák most az ő színe előtt s 
igyekezzél tapasztalt nagy jóságát kegyes élettel meghálálni, gyer-
mekedet az Ur félelmében felnevelni, házad dolgait úgy intézni, mint 
arra téged az ő szent Fiának tudománya és példája, megtartó Iste-
nünknek kegyelme és nagy jósága és földi boldogulásod s mennyei 
örök üdvöd köteleznek. 

Ily gyermeki hálára és bizalomra buzdult szívvel, ily komoly 
fogadalmakra hangolt kebellel fordulj immár velem együtt megtartó 
Istenedhez, ilyenképen fohászkodván: 

Ima. Örök Isten, irgalmas szent Atyám! szivem őszinte meg-
alázódásával járulok szent színed elé, hogy magasztalást s dicséretet 
zengjen szent nevednek a hála szent érzelmétől eltöltött szivem. 
Atyám, kibeszélhetetlen a Te jóságod, melylyel engemet, méltatlan 
szolgáló leányodat körülvettél az elmúlt napokban. 

Megsegítő karodnak köszönöm, hogy szülési fájdalmaim köze-
pette el nem epedtem, hanem Benned vetett hitemben meg nem 
szégyenülve egészséges magzatom ölelésére tárhattam ki édesanyai 
karjaim. Atyai jóságod és kegyelmednek köszönöm, hogy gyerme-
kem a szent keresztség által immár a Te híveid, a Te jócselekede-
tekre igyekező néped sorába felvétetett s gondviselésednek köszönöm, 
hogy engem előbbi erőm és egészségemhez segítve, neki hű őre és 
gondviselője lehetek. 

Fogadd mindezért kegyesen forró hálám áldozatát, mely szi-
vem legtisztább kútforrásából fakad; de egyszersmind méltass további 
atyai gondviselésedre engem, gyermekemet és egész házamnépét, és 
tégy alkalmassá arra, hogy gyermekemet a Te félelmedben és igaz 
kegyességben, az egyház, haza és emberiség hasznos tagjává nevel-
hessem. Áraszd reánk e czélból szent Lelkednek erejét, hogy a hit-
nek nemes harczát harczolva s az örök élet gyümölcseit teremve 
mint mennyei polgárok fussuk meg földi pályánkat, egykor pedig 
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boldog halál után felvétessünk az örök élet üdvliaj lékibá, Urunk és 
/ 

Üdvözítőnk a Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
Miatyánk stb. 
Áldás. Menj el immár Istennek szolgálóleánya az Urnák házá-rr 

ból csendes házi körödbe békességgel. Őrködjön életed valamint fér-
jed élete fölött a kegyes isteni gondviselés, hogy e gyermek, ev. 
egyházunk buzgó tagjává és a polgári társadalom hasznos polgárává 
felnevelve, örömöt és boldogságot árasszon reátok teljes életetekben, 
egykor pedig hitének dicső jutalmául elnyerhesse az igazság koro-
náját Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus által. Amen. 

Β) Törvényes anya avatása, midőn a gyermek holtan született vagy 
időközben meghalt. 

Az Ur áldja meg a te bejöveteledet stb. 
Keresztyén Atyámfia! „Ne sírj!" (Lukács VII, 13.) így vígasz-

tal az Ur Jézus téged, ki gyászbaborúit lélekkel, kisírt szemekkel 
jöttél most az Urnák szent templomába. Kesereg szived a fölött, hogy 
gyermekedet nem ajánlhatod fel hálafohászok közt az Istennek szol-
gálatára, mert az ő bölcsője koporsóvá változott. De valamint a naim-
beli bánkódó édesanyán, ki meghalt gyermekét siratta, az Ur könyö-
rüle, azt mondván: „Ne sírj", úgy könyörül az Ur terajtad is, mert 
neked is mondja <) most e szent helyen: Ne sírj! 

Ne sírj! Isten akaratja volt az, hogy gyermek szülessék álta-
lad, de viszont Isten akaratjával történt az is, hogy visszamenjen 
gyermeked az angyalok társaságába. Bölcs és jó az Isten szent aka-
ratja mindenben és mindenkor. Nyugodjál meg tehát e jó Atyának 
akaratján! 

Ne sírj! Sok szenvedés vár itt a föld vándorára, míg a sír 
neki egykor nyugalmat ad. Gyermeked a pálya küzdelmeit nem 
ismerte; oda ment, hol köny nem hull, bánat nem epeszt. Áldjad 
azért a kegyelmes Istent! 
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Ne sírj! Itt a legjobbak is könnyen eltévednek és megbotla-
nak az élet göröngyös útján. Gyermekednek ártatlan szive még bűnt 
nem ismert, tisztán ment lelke a szent Istennek színe elé. Dicsérjed 
az Istent! 

Ne sírj! Egykor kedves gyermekednek koporsóját is illeti az 
Ur, mondván: „Kelj fel!" s visszaadja őt neked, a most érte bán-
kódó édes anyának. Magasztaljad tehát az Ur nevét! 

Ily megnyugtató és vigasztaló érzelmek közt emeld föl szive-
det Istenhez, buzgó lélekkel következőleg fohászkodván: 

Ima. Szívbeli hálával s csendes megadással emelem fel könyes 
szemeimet, Hozzád, vígasztalásomnak Istene! 

Menjen Elődbe az én imádságom, a Te kegyes megtartásodért, 
hogy engemet az én gyermekszülésemben atyai kegyelmességeddel 
megsegítettél, a fájdalmakon szerencsésen általhoztál. Teljes az én 
szivem és szám a Te dicséreteddel, Ki engemet a halálnak árnyé-
kából kiszabadítottál és megengedted, hogy itt, szent házadban kiönt-
hetem Előtted hálámat és keservemet! 

Leverő a bánat, súlyos a fájdalom, mely gyermekem elveszte 
miatt nyomja szivemet: de ne engedj, óh Atyám, kifakadó zugoló-
dással vétenem ellened; hanem ruházz fel engem az engedelemnek 
lelkével, hogy Jézussal így imádkozhassam: „Atyám, ha lehetséges, 
múljék el tőlem a keserű pohár, mindazáltal ne úgy legyen a mint 
én akarom, hanem a mint Te!" ruházz fel alázatossággal, hogy tel-
jes megnyugvással azt mondjam: „Te adtad, Te is vetted el, áldott 
legyen érette szent Neved!" 

Benned bízva, szent tetszéseden megnyugodva távozom szent 
hajlékodból, óh Atyám, azon hitben, hogy Te atyai kegyelmedre és 
kegyes gondviselésedre méltatsz engem, megvigasztalsz szomorúsá-
gomban és mennyei gyógybalzsamoddal behegeszted vérző sebemet. 
Légy velem vígasztalásnak Istene és igazgass úgy szent Lelkeddel, 
hogy erős legyek a hitben, kitartó a kegyes és istenfélő szent élet-
ben, ernyedetlen az örök élet gyümölcseinek termésében, hogy így 
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áldott legyen életem, boldog halálom és biztos az örök életre való 
feltámadásom, a Jézusnak érdemeért. Amen. 

Miatyánk stb. 
Menj el immár, Istennek szolgálóleánya békével a te házi fog-

lalatosságaidra, az Ur áldása legyen veled. Bizzad az Úrra minden 
utadat, minden dolgodban csak Tőle várj segítséget. Mert ő jó és 
kegyelmes s jóvoltában részelteti a benne igazán hívőket. Amen. 

C) Törvénytelen gyermek anyjának egyházkelése. 

Az Ur áldja meg a te bejöveteledet stb. 
Keresztyén asszony Atyámfia! „Eredj el és többé ne vétkezzél" 

(János ev. VIII. 11.), e szavakat intézi most általam az Ur hozzád. 
()rczapirulással és bűnbánó lélekkel kellett most itt megjelenned, az 
előtt a szent Isten előtt, kinek szemei tisztátalanságra, bűnre nem 
nézhetnek. Isten mondá: „Legyetek szentek, mint én is szent vagyok," 
ki e törvényt megszegi, bűnös az. Jézus mondá: „Boldogok, a kik-
nek szivök tiszta, mert ők az Istent meglátják"; Pál apostol pedig azt 
mondja, hogy „a paráznának vagy tisztátalannak nincs öröksége a 
Krisztus és az Istennek országában". Mindezek ellened vallanak most, 
és szomorúan kell érezned a bűnnek súlyát, minélfogva méltán kiál-
tasz fel így Istenhez: „Fordítsd el biineimtöl a Te orczádat." 

De távol legyen tőlem, mint az Ur hivatalos szolgájától, hogy 
lelkiismeretedre még több súlyt is akarnék rakni; inkább könnyíteni 

/ 

akarom azt igaz megtérésed által. Epen azért az én Uramnak, a .lézus 
Krisztusnak szavaival bocsátlak el téged e szent helyről: „Eredj el 
és többé ne vétkezzél!" A bűnös asszonynak mondá az Ur e szavakat; 
a bűnös asszonynak, kinek arczán a bűnbánat könyei folytak, kinek 
bűnbánó szivébe az Ur szemei beláttak; a bűnös, de megtérő asszony-
nak, ki megbánva bűnét, kegyes és szent életre határozta el magát. 

„Eredj el és többé ne vétkezzél !u Ne vétkezzél az Urnák ezen 
parancsolata ellen: „Ne paráználkodjál!" Ne vétkezzél tested ellen 

Agenda. 7 
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meg' ne szeplősítsd azt többé, mert testünk az Istennek temploma, a 
mely szent. Ne vétkezzél a társadalom ellen, meg ne botránkoztasd 
tisztátalan élettel az embereket. Ne vétkezzél lelkednek békessége és 
örök üdve ellen. Ne vétkezzél gyermeked ellen, hanem neveld őt 
istenfélelemben, oltsd szivébe korán Istennek törvényét, bog}" — a 
miben ő különben ártatlan bűnben fogantatása miatt ne legyen 
az emberektől megvetve s részesítsd őt oly testi és lelki gondozás-
ban, hogy az ő szép élete a te lelkiismeretedről is leemelje a bűn-
tudatnak nehéz súlyát. Tégy tehát a szent Isten előtt fogadást, hogy 
az ő jósága által megtérésre indíttatol! Tégy fogadást, hogy gyer-
mekedre hűségesen gondot viselsz. Tégy fogadást, hogy bűnödet tel-
jes egész életeddel jóvá tenni igyekezel. így megnyered Isten kegyel-
mét, bűneidnek bocsánatját annak érdemeért, a ki azért jött, hogy 
a bűnösöket megtérésre hívja. Jer tehát, emeld föl szivedet a kegye-
lem Istenéhez, töredelmes szivvel és lélekkel ekképen imádkozván: 

Ima. Szent és igaz Isten! ki gyönyörködöl a jóságban, de meg-
bünteted a bűnt : félelemmel, de egyszersmind irgalmasságodba veteti 
bizodalommal járulok hozzád. Sírva teszek vallomást Előtted, hogy 
Ellened vétkeztem s gonoszságot cselekedtem szemeid előtt. Ismerem 
vétkeimet és bűnöm szüntelen előttem forog. 

Oh én megtartó Istenem! ki szent Fiad által magadhoz hívo-
gatod a bűnösöket, hívj engem is magadhoz és bocsáss engemet a 
Te szent színed elé, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem hogy 
megtérjen és éljen. 

Uram, Te látod szivemet, mely a kísértések órájában Tőled 
elhajolt. Add nékem szent Lelkedet, hogy ennek megszentelő ereje 
által igaz ösvényedre visszatérjek! Könyörülj rajtam, gyönge szol-
gálódon, én Istenem, a Te irgalmasságod szerint és töröld el az én 
bűnömet; teremts bennem tiszta szivet és az erős lelket újítsd meg 
én bennem! Szentül fogadom, hogy ezután tiszta életet élek. Oh adj 
ehhez erőt nekem! Add, hogy ezt a kis ártatlant karjaimon a vallás 
karjára tehessem, gondos, hűséges és a Te félelmedben való nevelés 
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által és kétszeres őrködéssel vigyázzak úgy testének épsége mint lel-
kének üdvösségére és őt a mennynek igaz polgárává avassam. 

Erősségemnek Istene! buzgón kérlek Téged, ne vígv engem 
többé kísértetbe, hanem add oldalamhoz őrangyalúl szent vallásodat, szi-
vembe az erős hitet, hogy többé ne vétkezzem, hanem igazán megtérve, 
gyermekemmel együtt szent szövetségedben állhatatosan megmaradjak. 

Fogadd végre szívből fakadó hálámat azért is, hogy nem 
tekintve méltatlanságomat, a szülés órájában kegyelmesen megsegí-
tettél, gyermekemmel együtt életben megtartottál és egészségemet 
visszaadtad. Legyen az én egész életem a Te dicsőségedre szolgáló 
folytonos hálaadás, hogy midőn szent Fiad engem így int: „Eredj 
el és többé ne vétkezzél", én viszont így felelhessek neki: „A töre-
delmes és keserves szivet, Isten, uem utálod meg!" íme, töredelme-
sen bánom, keservesen siratom meg bűneimet és bűnbánólag kérlek, 
mennyei Atyám, szentelj meg és áldj meg engem gyermekemmel 
együtt s bűnömről ne emlékezzél meg, hanem végy fel irgalmasságod 

/ 

kegyelmes karjaira a Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
Menj el békével, keresztyén Atyámfia, az Ur ingyenkegyelme 

legyen veled! Tégy az ő jóságáról jámbor élettel vallomást, megem-
lékezzél az ő jótetteiről, meglásd, hogy gyermekedre hiven gondot 
viselj és többé ne vétkezzél. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Immár: [áröni áldás.] 

D) Avatás a háznál. 

a) Szerencsés szillés és egészséges állapot mellett. 
r 

Az Ur áldása legyen szent elmélkedésünkön. Amen. 
Keresztyén Atyámfia az Urban! „Áld jad én lelkem az Urat és 

minden belső részem az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az I rat és el ne 
felejtkezzél semmi jótéteményéről: ki megkegyelmez minden bűneidnek s 

7* 
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meggyógyítja minden betegségedet, ki megszabadítja a koporsóból élete-
det és megkoronáz kegyelmességével és irgalmasságával." Ily hála-
fohászszal fordul Dávid király a kegyelem Istenéhez, sokszoros áldása 
és számos jótéteményeire visszagondolva, mint azt a 103. Zs. 1—4. 
verseiben olvassuk, s bizonyosan édes anyai örömkönyek között mon-
dasz te is, keresztyén Atyámfia! most hálát az Urnák azon atyai 
jó voltáért, hogy téged a szülés óráiban szerencsésen megsegítve ép és 
egészséges magzattal ajándékozott meg; hogy gyermeked a szent 
keresztség által a Krisztus anyaszentegyházának tagjává vált és a 
mennynek polgárává avattatott és hogy téged előbbeni egészségedbe 
visszahelyezve édes anyai kötelességed teljesítésére újra alkalmassá 
tett. Dicsőítsd mindezen jótéteményekért a könyőrület és áldás Urát 
teljes szivvel és lélekkel s mutasd ki őszinte háládat, tanúsítsd gyer-
meki forró szeretetedet iránta egyrészről az által, hogy lankadatlan 
buzgósággal ápold az Ur félelmét szived és életedben s törvényeinek 
hűséges teljesítésében találd gyönyörűségedet, és a Krisztus iránti 
szeretet és ragaszkodás oly erős gyökeret verjen kebledben, hogy sem 
élet sem halál el ne szakaszszon téged Istennek szerelmétől, mely 
vagyon a Jézus Krisztusban s ennek folytán tested és lelked ártat-
lanságban tartassék meg a Jézus Krisztus megjelenése napjára; más-
részről pedig az által: hogy gyermekedet necsak híven ápold és gon-
dozzad, hanem lelkiismeretesen istenfélelemben is neveld, szivének 
tisztasága és ártatlansága fölött gondosan őrködj, üdvének biztosítá-
sára főgondot fordíts s mindent elkövess, hogy földi pályáját az erény 
útján folytatva, a hit nemes cselekedetei által tündökölve, Krisztus 
igaz tanítványává váljon, ev. egyházának buzgó tagjává legyen, az 
emberiség és polgári társadalom hasznos polgárává növekedjék, egy-
kor pedig az örök élet hajlékiban örök boldogságban részesüljön. 

A hála ezen szent érzelmével és a kegyes szív ezen szent foga-
dalmával emeld fél immár szemedet az egek Urához és mondd utánam 
lelki buzgósággal a következő hálafohászt: 

Ima. Mindenható Isten! Tőled jő minden jó és tökéletes aján-
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dék onnan felül az egekből, Neked köszönöm éli is, érdemetlen szol-
gáló leányod, azon kegyelmet, liogy az édes anyai öröm jutott osz-
tályrészemül és gyermekem a keresztyének szent szövetségébe a szent 
keresztség által felvétetett. A Te ajándékod, mennyei édes Atyám, 
az én gyermekem; drága kincset bíztál általa reám s érzem és tudom, 
hogy anyai rendeltetésemnek csak úgy felelek meg, ha őt a Te félel-
medben nevelem fel és minden jóban való gyarapodását hiven esz-
közlöm. Szivem boldognak óhajtja őt, de én boldogságát meg nem 
szilárdíthatom, ha Te kegyelmeddel s áldásoddal nem gvámolítod 
igyekezetemet. Azért imává olvad át szivem indulatja és erőtlensé-
gemet érezve Hozzád könyörgök, hogy méltasd őt földi áldásod aján-
dékira, tartsd meg életét, edzed meg egészségét és részeltesd őt 
világi előmenetel és boldogságban. Minthogy azonban a földi jólét s 
világi szerencse nem a legfőbb jó, hanem az erény azon drága kincs, 
mely örök élettel jutalmaz, a valódi üdvöt és boldogságot a keresz- -
tyénnek megadja, gyermeki bizalommal azért esedezem: szenteld meg 
gyermekemet szent Lelked erejével, hogy a kegyesség és erény 
pályáján állhatatosan megmaradjon, az élet ösvényén mindig szent 
Fiad nyomdokaiban járjon, a - hit és igazság nemes cselekedeteit vilá-
goltassa, hogy így hű lévén mindhalálig, elnyerje mennyben az igaz-
ság koronáját. Kedvezz, mennyei édes Atyám, életemnek, kedvezz 
gyermekem életének. Áldj meg engem, áldd meg gyermekemet, hogy 
így oltalmad árnyékában haladva, kegyes gondviselésed szárnyai alatt 
állva, boldogan fussuk meg földi vándorpályánkat, egykor pedig a 
menny örökkétartó boldogságának részesei lehessünk, Urunk és Udvö-

r 
zítőnk a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Áldás. Folytasd immár, Istennek szolgáló leánya, anyai és házL 

kötelességedet békességgel. Araszsza reád, férjedre, gyermekedre és 
egész házadra a szeretetteljes mennyei Atya áldását; tartsa meg örö-
mötök s boldogságtokra e gyermeket; őrködjék fölöttetek mindenkor 
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atyai kegyes gondviselésével, hogv így áldott legyen földi vándor 
pályafutástok, boldog haláltok és biztos az örök élet üdvére való fel-
támadástok az í r Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 

Ε) Avatás a háznál. 

b) Oly törvényes nővel, kinek gyermeke halva született vagy időközben 
elhalt s ki esetleg maga is beteg. 

A vigasztaló Isten legyen a te megszomorodott sziveddel. Amen. 
„Még most is keserűség az én beszédem, mivelhogy a rajtam való 

csapás felülhaladja az én fohászkodásomat. Vajha valaki azt cseleked-
hetne, hogy az Istent tudnám megtalálni, bemennék szinte az Ő székéig; 
szép renddel az én ügyemet elmondanám, és meghallanám, micsoda 
beszédekkel felelne nekem." (Jób k. 23, 2—5. v.) Ily szavakkal 
panaszkodik a kegyes Jób pátriárka az őt vigasztalni akaró bará-
tainak, midőn Isten szent és kikutathatlan .végzéséből őt csapás csapás 
után éri, gyermekeit egytől egyig mind elveszti s maga kinos nya-
valyában vergődik. Azt jól tudom, hogy a Te szived is, keresztyén 
Testvérem! most hasonló fájó érzettől háborog, hiszen azon gyer-
meknek, kit szived alatt jó reménységgel hordoztál, nem engedte 
meg a mindenható Isten, hogy az élet világát megpillantsa (vagy: 
gyermekedet a mindenható Isten, alighogy azt világra hoztad, csak-
hamar magához vette), sőt rajtad is oly elerőtlenedés, oly leverő 
betegség vett erőt, melynél fogva nem az Ur házában, hanem itt 
csendes hajlékodban, betegágyadban keresed fel a jó Istent, hogy 
mint Jób, szép renddel előadd néki ügyedet s meghalljad, micsoda 
beszéddel felelne neked. 

Te jól tudod hitünk szent könyvének tanítása nyomán, hogy 
a mindenható Isten kegyes gondviselésével intéz mindeneket s éle-
tünk úgy kedvező mint kedvezőtlen napjait atyai jóságával javunkra 
fordítja; jól tudod, hogy olykor csapásokat és szenvedéseket is mér 
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reánk, melyek szomorúsággal s fájdalommal töltik el kebleinket; és 
szived vérzik, hogv a szenvedés ürömpoharát a legközelebbi napok-
ban ki kellett ürítened? Ezen körülmény azonban ne nvissa zúgo-
lódásra ajkadat: ne csüggeszszen el téged, hanem inkább ösztönözzön 
arra, hogy az isteni bölcs gondviselésben való bitet ápold és erősítsd 
lelkedben s igaz és nemes keresztyén érzelmeket és feltételeket táplálj 
szived mélyében. Áldjad és dicsőítsed az Urat kegyes oltalmáért, hogy 
életedet a szülés nehéz fájdalmaiban kegyelmesen megmentette, beteg-
ségedben is enyhülést nyújtott és gondviselő segedelmével közel volt 
hozzád. Áldjad és dicsőítsed az Urat, a jó mennyei Atyát, meggon-
dolva azt, hogy ő nem kisért feljebb, hanem a mint elviselhetjük s 
szabadító kegyelmével mindig közel van; el nem feledkezve arról, 
hogy a kik benne bíznak és őt igazán félik, mindeneket javokra 
igazgat. Mérsékeld gyermeked elveszte felett való bánatodat; s ha 
olykor a fájdalom erősebben mozdúl meg szivedben s te megnyu-
godni nem tudva, igy sóhajtasz fel Jobbal: „Óh vajha valaki azt 
cselekedhetne én velem, hogy olyan lehetnék, mint az elmúlt napokban, 
melyekben az Isten boldogul tartott, mikor még a mindenható Isten 
velem volt és az én gyermekeim körültem állának" (Jób 29. 25.): ne 
feledd el a Jób felé hangzott isteni szózatot sem: „Avagy bölcse-
ség-e a mindenható Isten ellen tusakodónak lenni?" (39, 35.) s élj azon 
meggyőződésben, hogy kedves gyermeked, ki halhatatlanságra terem-
tetett, immár örök boldogságot élvez a dicsőség hazájában; ne feledd 
el, hogy Jóbot mert mindvégig kegyes maradt, újból megáldotta 
Isteu, azért bizzál, hogy a szabadítás Istene közel van tehozzád is 
őrangyalival, meggyógyítja betegségedet, és visszaadja előbbeni egész-
ségedet. Istenben oly Atyát bírunk, ki nemcsak terhet rak ránk, 
hanem kegyelmesen meg is segít; oly kegyes gondviselőt, ki a veszé-
lyek közt is hiven őrködik felettünk: épen ezért hajolj meg bölcs 
végzése előtt, nyugodj meg szent akaratján s bizzál benne, hogy ő 
mint őriző pásztorod megsegít, megtart s megszabadít téged. 
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ι. 
Ima. Ε hittől áthatva emeld fel hozzá szivedet, lélekben és 

igazságban következőleg imádkozván : 
Hozzád emelem, óh Mindenható, betegágyamból könyörgő szó-

zatom, ki már oly sok jót tettél velem, oly sokszor voltál segedel-
memre; Téged kérlek, hogy ne hagyj el betegségemben és szabadító 
hatalmadat ne vondd meg tőlem. Tudom, I ram, hogy Te szomorú-
ságot és szenvedést bölcs okokból mérsz reánk; tudom, hogy teremt-
ményeid nyomorúságában nem gyönyörködöl és több terhet nem raksz 
reánk, mint a mennyit elszenvedhetünk: ép azért bizalommal hiszem, 
hogy enyhíteni fogod szenvedésemet és meggyógyítod betegségemet. 
Támogass mindenható erőddel, hogy zúgolódásra ne nyissam ajka-
mat, kishitűség ne foglalja el szivemet, ha segedelmed késik, hanem 
Benned vetve reménységemet várjam szabadító kegyelmed jöttét. Ha 
életemet megtartod és egészségemet visszaállítod, hálával ajánlom 
fel ezért Neked életemet, szent Atyám; buzgón igérem, hogy min-
denkor szent akaratod szerint élve, lelkem üdvére s szent neved 
dicsőítésére fordítandom napjaimat! Ha pedig elvenni jónak tartod 
azt, csendes megnyugvással azt mondom: „Legyen meg a Te aka-
ratod", mert jól tudom, hogy az örök élet hazájába veszed fel lel-
kemet s örök boldogsággal pótolod ki angyalaid körében, itteni szen-
vedéseimet. Adj mennyei Atyám, gyermekemnek, kit angyalaid közé 
visszahívtál, örök üdvöt és boldogságot; és engedd meg nekem, hogy 
bármikor üssön kimúlásom órája, én is odajuthassak, a Te mennyei 
hajlékodba s teljes édes anyai örömmel szoríthassam majd keblemre 
korán elvesztett magzatomat. Hallgasd meg buzgó imámat, méltass 
atyai kegyelmedre véghetetlen irgalmadból, Urunk és Üdvözítőnk a r 

Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 
Miatyánk stb. 
Áldás. Várd immár békességgel, keresztyén Atyámfia! gyógyu-

lásodnak óráját. A gondviselő Isten őrködjék a te életed felett. Bíz-
zál ő benne és meglássd, hogy ellene sohase zúgolódjál. Hogy a 
hitben megmaradva és felépülve foghass ismét házi foglalatosságod-
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hoz egykor pedig elnyerhessd az örök üdvösse'get a megdicsőültek és 
immár boldog gyermeked társaságában, a Jézus Krisztus érde-
meért. Amen. 

F) Törvényes anya avatása, midőn a gyermek atyja már életben nincsen. 

Az Ur áldja meg a te bejöveteledet, stb. 
Keresztyén Atyámfia az Urban! „Bízzál az Orbán és csele-

kedjél jót; lakozzál a földön és élj hit által. Gyönyörködjél az Urban 
és megadja szivednek kérésit. Hagyjad az Úrra a te utadat, bízzál 
benne, és ő megcselekszie buzdító és vigasztaló intéssel· fordul Dávid 
király a 37-ik zsoltár 3—5-ik verseiben azokhoz, kik az Ur félel-
mében találják gyönyörűségöket és a kegyelem Istenébe vetik remény-
ségöket; a zsoltáriró ezen lelkesítő és vigasztaló szózatát intézem én 
is keresztyén Atyámfia! hozzád most, midőn a hála és fájdalom érzel-
meitől vezetve jelentél meg az Urnák hajlékában, hálateljes szívvel, 
hogy áldjad és dicsőítsed Isten szent nevét azon atyai jósága és meg-
segítő kegyelmeért, melylyel nemcsak szerencsés szüléssel és ép, egész-
séges gyermekkel áldott meg, hanem őt a szent keresztség által a menny 
polgárává is avatta; de egyszersmind fájdalomteljes kebellel, meny-
nyiben félelem és aggodalom is szorongatja szivedet, hogy ki pótolja 
ki e születésekor már megárvúlt kisdednek a kereső és gondviselő 
atyát, eltarthatod-e, felnevelheted-e lelkiismeretesen gyenge mag-
zatodat ? 

Ne csüggedj, keresztyén Atyámfia! habár most borúit is a 
jövőbe való kilátásod, habár most fájdalom és félelem zaklatják is 
kebledet; hanem bizzál az Urban és ő megadja szivednek kérésit. 
Igaz ugyan, hogy nehéz a gond, mely e gyermek nevelése és ápolása 
által reád háramol; súlyos a feladat, melyet e gyermek földi bol-
dogsága és lelki üdve érdekében, mint édes anyának megoldanod 
kell; de azért ne csüggedj el, kishitüleg ne essél kétségbe, hanem 
bizzál az Urban, a ki Jeremiás prófétával azt mondja neked is: 

Agenda. 8 
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„Hagyd el árváidat, én eltartom őket és özvegyeid bennem vessék 
reménységöket." (49, l l . )Bizzálaz Urban, ki az égnek madarait eltartja, 
a mező liliomait ékesen ruházza és kinek tudta és akarata nélkül egy 
hajszál sem eshetik le fejünkről. Hagyjad utaidat azon mennyei 
Atyára, a ki bölcsen intézi sorsunkat, a szenvedés napjait is örömre 
fordítja s közel van hű gondviselésével és szabadító kegyelmével 
mindenkor az őt félőkhöz. Ápold ezen erős bizalmat és tántoríthatlan 
hitet szivedben és légv meggyőződve arról, hogy ha megmaradsz az 
Ur félelmében, gyönyörködöl az ő törvényeinek teljesítésében, jó cse-
lekedettel pecsételed meg igaz keresztyénségedet, igaz istenfélelemben 
neveled fel gyermekedet: a jó Isten lesz áldásával és kegyelmével 
kegyes gondviselőd és őriző pásztorod s ennek folytán egykor te is 
igy dicsőítheted Dáviddal a Mindenhatót: „Gyermek voltam, meg is 
vénhedtem, de soha nem tapasztaltam, hogy az igaz elhagyatott volna 
és az ő kenyérkereső magva." 

Ezen erős hittől, ezen gyermeki bizalomtól áthatva, emeld fel 
immár Istenhez szivedet és buzgó szívvel következő imában kérd ki 
atyai áldását: 

Ima. Mindenható, bölcs és szent Isten! megfogliatlanok gyakorta 
Ítéleteid és titkosak előttünk végzéseid, de szent hitünk biztosít, hogy 
mindeneket javunkra cselekszel s még a roszból is jót létesítesz 
teremtményeid számára. Ε hittől áthatva állok szent oltárod előtt és 
habár bánat és szomorúság terheli is szivemet, hogy a szerető férjet 
s gondviselő atyát elvetted tőlem és gyermekemtől: hálaimát emelek 
Hozzád, hogy a szülés órájában kegyelmesen megsegítél, egészséges 
gyermekkel örvendeztetted meg édes anyai szivemet és erőmet vissza-
adva megengedted, hogy mindezekért itt szent hajlékodban mond-
hatom el hálás köszönetemet. Adj nekem, kegyelmes Istenem, erőt, 
hogy ha gyakorta köny csordúl is szememből gyermekemre, a kis-
hitűség ne vegyen rajtam hatalmat, hanem megnyugvással vessem 
alá magamat szent végzésednek s tántoríthatlanúl éljen azon hit szi-
vemben, hogy a ki Benned bízik, soha meg nem csalatkozik; hogy 
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a kik Téged félnek, azoknak minden javukra szolgál, és közel vagy 
hozzájok mindenkor vigasztalásod és szabadításoddal. Adj erőt és 
kegyelmet, hogy a gondok terhe alatt össze ne roskadjak, hanem 
Benned bízva, gyermekemet szent neved dicsőítésére neveljem fel s 
mindent elkövessek, hogy váljék nékem örömömre, egyházának s 
embertársainak pedig javára. Hallgasd meg buzgó imámat, munkáim-
hoz, anyai teendőim hű végzéséhez add szent Lelkedet, a Jézus 
Krisztusért, az én megváltómért. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Távozz el immár, Istennek hivő leánya csendes hajlékodba, 

édes anyai kötelességed teljesítésére az Urnák nevében. A minden-
hatónak őrködő szemei vigyázzanak fölötted és gyermeked fölött s 
tetézze égi áldásával és kegyes atyai gondviselésével életed minden 
léptét, hogy gyermekedet szerencsésen felnevelve, boldogító örömet 
és támaszt találj benne agg korod napjaira, egykor pedig, boldog halál 
után mindketten felvétessetek az örök üdv hazájába, Urunk és Üdvö-
zítőnk a Jézus Krisztus által. Ámen. 

8* 
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III. 

CONFIRMÁTIÓ. 

Confirmátió vagy hitben való megerősítés. 

A confirmátió egyházainkban két módon szokott végrehaj-
tatni, és pedig vagy úgy, hogy a vallásvizsga előző napon külön tar-
tatik meg a szülők és más hivek jelenlétében a templom-, iskola-
vagy más alkalmas teremben s csak más napon történik meg, alkalmi 
beszéd előrebocsátása után a nyilvános vallástétel, felvétel, gyónás és 
úrvacsora; vagy pedig úgy, hogy a vizsga és az egész confirmátiói 
eljárás egyszerre végeztetik, nyilván, a templomban. Mindkét esetre 
vonatkozólag álljon itt egy-egy formula, bár részünkről az első módot 
tartjuk helyesebbnek, részint azért, mert így a hosszadalmasság elke-
rültetvén, a lelki épülés hátrányt nem szenved, részint azért, mert 
így a szülők gyermekeiknek a vallásigazságokban való alapos kiké-
peztetésérőí teljes meggyőződést szerezhetnek, részint pedig azért, mert 
a confirmátió legtöbb egyházunkban böjti időben történvén, az áthű-
lés veszélyének igy sem a szülők sem a gyermekek nincsenek kitéve. 

Első mód 

(Midőn a vallásvizsga előző napon megtartatott.) 

Két ének után az oltár elébe lépve. 
Elöima a gyülekezettel. Mindenható Isten, kegyelemnek Ura! 

Megjelentünk szent házadban, hogy e gyermekeket, kiket a Jézus 
Krisztus által a szent keresztségben már fiaid s leányaiddá fogadtál 
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s mind e mai napig kegyelmesen megtartottál, hitökben megerősítve 
az érett keresztyének sorába fogadjuk s hitbeli fogadásuk alapján 
szent országodnak élő tagjaivá, a Jézus Krisztus igaz tanítványaivá 
avassuk. Áldjuk kegyelmedet és jóvoltodat mindazon áldás és hűségért, 
melyet irántuk testökre s lelkökre nézve tanúsítottál, de egyszersmind 
könyörgünk Hozzád, közöld velők szent Lelkednek erejét, erősítsd 
meg őket az örök élet hitében, az Irántad és szent Fiad iránti tán-
toríthatlan szeretetben, s tedd őket állhatatossá az igazság követésé-
ben és a szent életben; hogy igy növekedjenek mindenestől abban, 
a ki fő, a Jézus Krisztusban, hivek maradjanak Hozzád mindhalálig 
és a hitnek nemes harczát liiven végigharczolva elnyerjék egykor 
az igazságnak koronáját, a Te öröködben, a mi Urunk és Üdvözí-
tőnk a Jézus Krisztus által. Amen. 

Confirmátiói beszéd. 

Alapige: János jelen. 2, 10. 
Kedves Gyermekek! Keresztyén Gyülekezet! 

Megjelentünk az Ur szent házában: hogy gyermekeink a kereszt-
ségi fogadást, melyet nevökben a keresztszülők tettek, önmagok meg-
újítsák s hitökben megerősítve az érett keresztyének sorába vétes-
senek fel és mint ilyenek a Jézus Krisztus, a világüdvözítő és meg-
váltó igaz tanítványai gyanánt folytassák keresztyéni pálvájokat. A 
gyermekkor gondtalan évei elröppentek fölöttük és az élet áll komoly 
feladatával előttük; mint gyenge üvegházi növények gondoztattak, 
neveltettek eddig a szülői házban, ma a világ nvilt és nagy kertébe 
plántáltatnak át, hol nemcsak kies napfény vár reájok, hanem zord 
zivatarral is keilend szembeszállaniok, melyben csak szilárd hit, erős 
akarat, igaz istenfélelem mellett lehet megálliiiok s győzelmet kivívniok. 

Mit kössünk tehát szívökre, hogy a hit nemes harczát meg-
harczolhassák ? Mily iránytűt adjunk kezeikbe, hogy azt követve az 
örök élet ösvényén tántoríthatlan lábakkal járjanak s haláluk után 
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az égi üdv boldog hajlékiba felvétessenek? Adjuk nekik iránytűül hitünk 
szent könyvének azon figyelmeztetését, melylyel a eontirmátiói taní-
tást befejezték s melylyel kívánatos, hogy egykor életöket is befe-
jezzék : Légy hű mind halálig és én neked adom az életnek koronáját. 

Igen, legyetek hívek mindhalálig Istenhez és Jézus Krisztushoz, 
kedves gyermekek, és pedig I-ször azért, mert az Ur sem többet, sem 
kevesebbet nem kíván tőletek, mint igaz és kitartó hűséget. 

Isten, a ti mennyei atyátok, a ki élettel ajándékozott meg, 
nem egyenlő ismeretek, nem egyenlő tehetségek, nem egyenlő 
képesség, ügyesség és erővel ruházott fel benneteket, épen azért 
nem is lesztek képesek az élet ösvényén egyenlő pályát futni, 
egyenlő nagy és nemes tetteket és érdemeket felmutatni, de arra 
különböző lelki tehetségeitek mellett is képesek vagytok mind-
nyájan, hogy halálig hivek legyetek, a hűség szép és dicső erénye 
vezéreljen az élet útjain minden cselekedeteitekben s ne feledkezzetek 
el soha Pál apostol I. Kor. 4, 2. azon intéséről: a sáfároktól az kíván-
tatik meg, hogy mindenben híveknek találtassanak. 

Hűséget fogadtak neveitekben a szent keresztség alkalmával 
a keresztszülők, hogy halálig hivek lesztek Isten és a Jézus Krisz-
tushoz és isteni tudománya szerint rendezitek élteteket, ezen hűsé-
get fogadjátok ma önként, hogy Istent ismeritek el kegyes gond-
viselő atyátoknak, Jézust éltetek vezérének, az üdv és boldogság 
egyedüli kútforrásának, maradjatok meg tehát állhatatosan mindvégig 
ezen Isten iránti hűségben, legyetek erősek és tántoríthatlanok Isten, 
a ti mennyei atyátok iránti szeretetben; engedelmeskedjetek jó és 
balkörülmények között egyiránt szent törvényének, bízzatok benne, 
hogy nemes törekvés, hű munkásság, buzgó imádság és igaz isten-
félelem mellett kegyes atyai gondviselésével kisérendi éltetek lép-
teit; nyugodjatok meg szent akaratján, ha olykor a szenvedés vagy 
szerencsétlenség megpróbáltatásának tüzébe helyez, és tanúsítsátok 
magatokat mindig hálásaknak iránta kegyes és istenfélő élet által, 
mindenkor éltetek boldogsága és lelketek üdvére használván azon 
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lelki és testi tehetségeket és jótéteményeket, melyekkel megáldott és 
folytonosan kisér a földi életpályán. 

Legyetek továbbá erősek és tántoríthatlanok a Jézus Krisztus 
iránti hitben, megdönthetetlen legyen szivetek és éltetekben azon meg-
győződés, hogy Jézus Krisztus az út, az igazság és az élet, senki 
nem mehet az atyához, egyedül ő általa; hogy nincsen senkiben más-
ban üdvösség, mint a Jézus Krisztusban; hogy ő a szőlőtő, ti a sző-
lővesszők s egyedül úgy teremhettek sok gyümölcsöt, ha benne 
maradtok; vezérelje lépteiteket és tetteiteket mindenkor azon tudat, 
hogy ő a világmegváltó és üdvözítő, ki a keresztfán azért ontotta ki 
ártatlan vérét, hogy a bűnös emberiséget a bűn kötelékeiből kisza-
badítván Istennel kiengesztelje és örök életre vezesse, földön és menny-
ben boldogokká téve az istenfélőket az általa elkészített mennyei 
hajlékokban az igazság koronájával ékítse fel. 

Legyetek hivek őseitek hitbuzgó szelleméhez, kik a véres üldö-
zés és nehéz megpróbáltatások napjaiban is állhatatosak maradtak 
hitökben és istenfélelemmel tündököltették életöket annyira: hogy se 
élet, se halál el nem választotta őket Istennek szerelmétől, mely 
vagyon a Krisztusban! 

Legyetek e fölött még hivek emhertársaitok, mint testvéreitek 
iránt s törekedjetek arra: hogy igazság vezéreljen szavaitokban (Efez. 
4, 25.), becsületesség szülje minden cselekedeteiteket, csalás és önzés 
által meg ne rontsátok embertársaitokat, gyakoroljátok a könyörülő 
szeretetet a szegények, özvegyek és árvák, szenvedők és szerencsét-
lenek iránt; függjetek hálával jóltevőiteken, barátaitokon, elöljárói-
tokon, különösen édes szülőiteken mindenkor, főleg pedig az aggkor 
napjaiban, szem előtt tartván, hogy arra hiv fel Pál apostol Efez. 6, 
1—3-ik verseiben: „Magzatok engedelmesek legyetek az úrban szü-
lőiteknek, mert ez az igaz;" „Tiszteljed atyádat és anyádat, hogy jó 
legyen dolgod és hosszú életű légy a földön." 

Mutassatok végre hűséget, kitartó hűséget földi és mennyei hiva-
tástok és rendeltetésiekben, kicsinyben és nagyban egyiránt, hogy a 
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kevésen hűnek találtatván többre bízassatok a mennyei hajlékokban; 
és használjátok lelkiismeretesen lelketek üdvére a kegyelmi eszközö-
ket, olvassátok szorgalmasan és vallásos buzgósággal a szentírást, láto-
gassátok örömmel és lelki áhítattal az Urnák szent házát, a templo-
mot, imádkozzatok reggel és este átadó szívvel s istenfélő lélekkel 
földi áldás és lelki kincsekért Istenhez és keressétek igaz bűnbánat 
és a megtérés szent feltételével az Ur asztalánál mint méltó vendé-
gek bűneitek bocsánatát és erősítsétek meg ott sziveiteket a szent 
életben, az örök élet üdvének reménységében és meglátjátok, hogy 
az igaz és szent Isten mindenkor az ő áldásának s mennyei üdvé-
nek napját fogja fényletni fölöttetek. 

II. Továbbá: Legyetek hívek mindhalálig azért: mert hű Isten 
uralkodik fölöttetek nemcsak a jó napokban, hanem balsorsotokban is. 

Kedves Gyermekek! ha éltetek csak eddigi folyását veszitek 
is tekintetbe, lehetetlen el nem ismernetek azt, hogy Isten volt ama 
jó és kegyelmes atya, ki élteteket nemcsak adta, hanem meg is tar-
totta; Isten volt az, ki az egészség olajával kente meg arczotokat 
és jótéteményeivel halmozta el élteteket; Isten volt az, ki nektek 
gondos szülőket adott, hogy jóléteteket munkálják és lelkiismeretes 
nevelésben részesítsenek; Isten volt az, a ki, ha elvette is egyik vagy 
másiknak szülőit közületek, gondoskodott rólatok, jóltevőket veze-

r 

tett hozzátok, hogy áldásának örvendjetek. Es csak testi és világi 
jólétetekről állítliatjátok-e ezt? Oh nem, hanem hálával kell elismer-
netek, hogy lelketek üdvéről is mennyei atyátok gondoskodott, a 
mennyiben a Jézus Krisztust, az ő egyetlen fiát küldé szeretetből 
váltságtokra s őt tevé éltetek vezérévé az örök élet üdvösségére; a 
mennyiben ő tölte ki reátok is szent lelkét, hogy tévelygő juhok 
gyanánt el ne vesszetek, hanem az örök élet ösvényén járva, Krisz-
tus evangvéliomát követve mennyei polgárokká váljatok. 

Az ifjúkor a könnyelműség terére állít, a testi kívánságok és 
szenvedélyek harczát indítja meg bennetek, a világ bűnös örömei és 
gyönyöreivel kisért a roszra, az igazság és erény útjáról való eltán-
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torodásra; a férfikor, a munka és gondok terhével teszi nehézzé nap-
jaitokat s ha gondosan nem őrködtök, igen könnyen a világ szerel-
mébe merít, lelketek üdvének munkálását teljesen meghiusítja; az 
aggkor eltompít és zúgolódással tölti el kebleiteket, a helyett, hogy 
Istent áldva és dicsőítve folytatnátok az életet ; a világ szerelme foly-
tonosan arra unszol, hogy csak földi kincseket, világi javakat gyűjt-
setek s mint mennyei polgárok a hit nemes harczát ne harczoljátok. 
A földi szenvedések és nyomorúságok az Isten elleni zúgolódásra ösz-
tönöznek a helyett, hogy az Isten akaratán való megnyugvást érlel-
nék sziveitekben s erőt kölcsönöznének a megpróbáltatás tüzének 
bátor kiállására; az emberek rosz példái, melyek nagy számban szem-
lélhetek, a hitetlenség és erkölcstelenség ösvényére csábítanak, az igaz-
ság és erény, a kegyes és istenfélő élet cselekedeteiben hátráltatnak 
s nem ritkán nyitják meg az örök kárhozat ajtaját számunkra; miké-
pen álltok meg, mikép lesztek tehát győzedelmesek az élet és világ 
kísértéseivel szemben? Csak úgy, lia Iii ven fogtok hódolni Péter apos-
tol azon felhívásának: „Józanok legyetek és vigyázzatok, mert a ti 
ellenségtek az ördög, mint az ordító oroszlán széjjel jár, keresvén, 
kit elnyeljen, kinek ellene álljatok, erősek levén a hitben." Csak úgy, 
ha Krisztus útmutatása szerint először az Istennek országát és igazságát 
keresitek és Jézus nyomdokán szentül, mértékletesen és igazán éltek s 
istenfélő élet által lelki kincseket gyűjtve folytonosan arra törekedtek, 
hogy testetek és lelketek ártatlanságban tartassék meg a Jézus Krisz-
tus megjelenése napjára. 

Be kell vallanotok, hogy nemcsak az öröm, de a szenvedés is 
gyakran mint egy hátulról támadó vihar hajtott titeket s fog hajtani 
ezután is Istenhez és a Jézus Krisztushoz, hogy megmaradjatok a hit-
ben és a háborúságok által is Isten országába vezettessetek, saját 
magatokon tapasztalván azt, miszerint azoknak, kik Istent szeretik, 
mindenek javokra szolgálnak. Mert a hű és igaz Isten balsorsunkban 
is hiven őrködik felettünk, arról győzvén meg, hogy a hol legna-
gyobb a szükség, ott van hozzánk segedelmével közel, hogy feljebb 

Agenda. 9 
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nem kisért, mint elszenvedhetjük, sőt a kísértéssel együtt utat nyit 
a szabadulásra, hogy azt elszenvedhessük. 

r 

Es a mai napon, midőn a szent keresztségi szövetséget újít-
játok és erősítitek meg Istennel, nem hűségét világoltatja-e fölötte-
tek? Igen, mert bár hibáitok és gyarlóságaitok által nem egyszer 
bántottátok meg őt, engedetlenségiek által nem egyszer tettétek maga-
tokat áldására s szeretetére méltatlanokká, mégis újra kegyelmébe 
fogad azt Ígérvén, hogy ő el nem hagy titeket, ha ti el nem hagy-
játok őt, hanem megkoronáz kegyelmességével és irgalmasságával. 

Áldjátok ennélfogva az Urat, éljetek szent nevének dicsőíté-
sére, teremjetek gyümölcsöt az örök életre, hogy az Ur jósága min-
den reggel megujuljon fölöttetek, minden est ve gondviselésének árnyé-
kában hajthassátok álomra fejeteket, egykor pedig az örök élet hazá-
jában élvezzétek szeretetét, az üdv örök boldogságát. 

Végre III. legyetek hívek mindhalálig azért, mert a hűségre 
örökkétartó jutalom, az élet koronája vár. 

Kedves Gyermekek! hitünk szent könyve azt adja ugyan tud-
tunkra, hogy mindnyájan vétkezünk és szűkölködünk Isten dicsősége 
nélkül s Lukács ev. 17, 10. arra hiv fel: Ha mindazokat megcsele-
kedenditek is, melyek nektek parancsoltattak, azt mondjátok: Haszon-
talan szolgák vagyunk, mert a mit kellett cselekednünk, azt csele-
kedtük," miből nyilván látható, hogy különös érdemet Isten ellenében 
magunknak nem tulajdoníthatunk, hanem Jézus érdeménél fogva 
remélhetjük egyedül bűneink bocsánatát s Istennek áldó kegyelmét, 
azonban bűnös voltunk daczára is el kell ismernünk, hogy a keresz-
tyén hűségnek már itt a földön is van jutalma, mennyiben Pál apos-
tol I. Tim. 4, 8. szerint az isteni szolgálat mindenre hasznos, Ígérete 
vagyon mind itt a világon, mind a más világon való megajándéko-
zásában; mennyiben, ha a bűntől visszatartjuk magunkat, jó lelkiis-
meretünk vagyon s ez lelki öröm, megelégedés, megnyugvás és béké-
vel tölti el keblünket és biztos reménynyel táplál: hogy az Ur áldását 
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és kegyelmét nem vonja meg mitőlünk. Es csak földi jutalom kiséri 
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a kitartó hűséget? Nem, hanem égi örök jutalom is, mert szent igénk 
szerint fejünkre tétetik az életnek koronája. 

Kedves Gyermekek, irigy szemekkel nézzük az aranvnyal és 
drágakövekkel diszlő királyi koronát s szerencsésnek tartjuk azt, ki 
fején hordja, de szebb és drágább ennél azon égi korona, melyet Isten 
ad az őt félőknek, mert ez az igazságnak koronája s a ki azt meg-
szerzi, Isten közelében él örök 'dicsőségben és zavartalan mennyei 

/ 
boldogságban. Epen ezért arra kérlek, hogy legyetek hivek mindha-
lálig, miszerint elnyerjétek Urunk és Üdvözítőnk, a Jézus Krisztustól 
az életnek koronáját; arra kérlek, hogy mint mennyei polgárok fus-
sátok meg kegyes és istenfélő élettel párosulva, a hit, szeretet s 
remény nemes gyümölcseit teremve, a földi életpályát s ennek követ-
keztében mindenkor biztosak legyetek arról: hogy ha a halál angyala 
elszólít, Jézus ez üdvözlettel fogadand: Jó vagyon igaz és hű szol-
gám, kevésen voltál hű, többre bizlak ezután, menj be mennyei atyám 
örömébe. Mire segéljen titeket az atya, fiú és szentlélek Isten! 

Titeket pedig, keresztyén Atyámfiai, különösen titeket, édes szülők, 
ez ünnepélyes és szent cselekvény végrehajtásánál arra hivlak fél: hogy 
meggondolván azt, miszerint üdvözítőnk Máté ev. 18, 6-ben komo-
lyan arra figyelmeztet: „Valaki egyet a kicsinyek közül megbotrán-
koztat, kik bennem hisznek, jobb volna annak, hogy malomkövet 
kötnének a nyakára és a tenger mélységébe vetetnék," óvjátok meg 
őket a rósz példák, a testi bűnös kívánság és a világ szerelmének 
gonosz hatása és istentelen cselekedeteitől, neveljétek őket tovább is 
istenfélelemben, őrködjetek fölöttök házatokban és házatokon kivűl, 
hogy a hitetlenség, bűn és erkölcstelenség örvényébe ne sodortassa-
nak, hanem Istent féljék és imádják, törvényének teljesítésében talál-
ják éjjel és nappal gyönyörűségöket, hogy így egykor Isten széke 
elé állítva jó lélekkel elmondhassátok: íme Atyám! itt vannak mind-
azok, kiket nekem adtál, egyet sem vesztettem el közülök. Ugy 
legyen. Amen. 

(A beszéd után.) Keresztyén Gyülekezet! Miután e gyermekek 
9* 
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tegnapi napon hitünk sarkalatos tanaiból nyilvános vizsgát tettek s ti 
meggyőződtetek feleleteikből arról, hogy a szükséges ismeretet elsa-
játították s a szent keresztségben 11 evőkben tett hitfogadás megújí-
tására kellőleg elő vannak készítve, nincsen egyéb hátra, mint hogy 
az apostoli hitvallást nyilván elmondván, a hitbeli megerősítés szent 
fogadását a gyülekezet előtt letegyék, mi hogy méltóan történjék 
meg, ajánljuk őket Isten kegyelmébe s sziveinket az egek Urához 
vallásos buzgósággal felemelve, fohászkodjunk hozzá ekképen: 

Mindenható Isten! Te hallod azon ünnepélyes fogadást, melyet 
ezen gyermekek a Te szent szilied előtt ezennel tesznek s magukat 
a Te félelmedre és a Jézus Krisztus hű követésére kötelezik. Hassd 
át, kérünk, sziveiket a Te jelenléted érzetével, ruházd fel keresztyén 
hivatásuk s komoly feladatuk tiszta tudatával, hogy igaz szívből 
fakadjon hitvallásuk, igaz és szent legyen igéretök. Szenteld meg őket, 
Mindenható, a Te igazságodban, mert a Te igéd igazság s vezéreld 
úgy mindenkor szent Lelked erejével, hogy liivek is tántoríthatlanok 
maradjanak szövetségedben; engedd, hogy mikép ma kegyes felté-
telekkel állanak oltárod előtt szivökben, úgy egykor a dicsőség koro-
nájával felékesítve foglaljanak helyet mennyei szent hajlékodban, a 
Jézusért. Ámen. 

r 
Hitvallás S kérdések. Álljatok fel, kedves Gyermekek, és te 

Ν. N. a gyülekezet felé fordulva, mondd el mindnyájatok nevében, 
hangosan az ap. hitvallást. (Az egész gyermek sereg feláll s a felszólí-
tott fiú kiáll s többes számban igy szól: 

„Mi hiszünk egy Istenben" stb. végig.) 
A hitvallás elmondása után énekeljenek el a gyermekek magok 

a győri énekeskönyv 515-ik énekéből orgonakiséret mellett 2 verset. 
Kedves Gyermekek! Miután hitetekről, a gyülekezetnek szine 

előtt, társatoknak ajakán, mindnyájan ünnepélyes vallomást tettetek, 
111a Isten kegyelméből elértétek azt, hogy azon szent szövetséget, melyet 
a szent keresztségben, nevetekben az Úrral keresztszülőitek kötöttek, 
önmagatok erősítsétek meg. Feleljetek meg tehát fennszóval, szabad 
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elhatározásból és lelki örömmel, következő kérdéseimre, melyet Üdvö-
zítő Urunk és ev. egyházunk nevében intézek hozzátok: Öl/ 

1. „Ragaszkodtok-e a Jézus Krisztus evangyeliomának taní-
tásához, mely a szent írásban foglalva van, szívvel és szájjal s elis-
meritek-e azt isteni igazságnak s az örök életre vezető csalhatatlan 
útmutatásnak, úgy a mint ezt ág. hitv. ev. hitünk egyediili s csal-
hatatlan forrásúi elismeri? Ragaszkodtok s elismeritek-e?" 

Én ragaszkodom s elismerem. 
2. ,,Hisztek-e Istenben, mint teremtő Atyában, Jézus Krisz-

tusban mint megváltó Fiúban és a Szentlélekben, mint örök életre 
vezető isteni erőben ? Hisztek-e ezen Szentháromság egy igaz 
Istenben?" 

Én hiszek. 
3. Ezen hitetek szerint ellene mondotok-e minden bűnnek s 

roszra való kísértésnek s fogadjátok-e, hogy Isten akaratja szerint 
szent és kegyes életet éltek, hogy az Urnák házát szorgalmasan s 
örömmel látogatandjátok s imádság, Isten igéjének buzgó hallgatása 
s az Ur szent vacsorájának méltó élvezése által lelketeknek üdvét 
mindenkor hiven munkáljátok? Ellene mondotok-e minden bűnnek s 
fogadjátok-e a kegyes, istenfélő életet?" 

Ellene mondok s fogadom. 
4. „Igéritek-e, hogy ág. hitv. ev. egyházunkhoz mindhalálig 

hivek maradtok s azt hűtlenűl soha el nem hagyjátok. Igéritek-e?" 
ígérem. 
Felvétel és megáldás. Keresztyén Gyermekek! Az ünnepélyes 

és szent vallomás elhangzott ajkaitokról. Hallották azt édes szülőitek, 
hallotta az egész gyülekezet, hallotta Isten. Gondoljátok meg, hogy 
midőn az Ur oltára előtt a szent fogadást hangoztattátok, ez által 
az igaz és szent Istent, mint mennyei birót, arra hívtátok fel, hogy 
úgy áldjon meg, úgy kisérjen mindig áldásával, a mily igazán nyi-
latkoztatok most s fogjátok teljesíteni szent fogadástokat mindenko-
ron. Azért ne feledjétek soha az Ur azon intését: „Légy hű mind-
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halálig és én neked adom az életnek koronáját," ne feledjétek el 
soha, hogy „csak az igazak és istenfélőknek nyittatik meg az örök 
élet hazája." 

r 

Járuljatok azért immár az Ur oltárához, hogy az áldást elve-
gyétek. 

(A gyermekek 4-—6-ouként lassú rendben egy e czélra az oltár 
elé helyezett kisebb asztal mellé állván, balkezöket az asztalon fekvő 
bibliára teszik, mig a lelkész kezét fejökre téve, csoportonkint fel-
felváltva, halk orgonakiséret mellett, hangosan mondja felettök az 
áldást. Néhol pedig azon szokás divik, hogy kettenként térdepelnek 
le az oltár előtt és a lelkész mindkét kezét fejökre téve, áldja 
meg őket.) 

Felvétel és megoldás. (Áldó mondások alább.) 
A gyülekezet hálaimája. Keresztyén Atyámfiai az Urban! Miután 

gyermekeink magokat ev. hitünk megtartására és követésére nyilvá-
nosan és ünnepélyesen kötelezték s a világ és test bűnös kísértéseinek 
legyőzését igérve Istennek a Jézus Krisztusban holtigtartó hűséget 
fogadtak, kötelességünk nékünk őket Isten kegyelmébe és oltalmába 
ajánlani, azért nyissuk hálaadásra ajkainkat s könyörögjünk érettök 
buzgó szivvel, következőképen: 

Mindenható Isten, kegyelmes Atyánk a Jézus Krisztusban! 
Jóvoltodat tanúsítád irántunk azon kegyelmed által, hogy gyerme-
keinket mint szentegyházadnak immáron érett tagjait, hitökben meg-
erősítve, szent Fiad a Jézus Krisztus igaz tanítványai sorába vehettük 

f 

fel. Erezzük, óh Atyánk, mily boldog azon ember, a ki a Krisztus-
ban él és általa Hozzád vezettetik, a ki jó napjaiban törvényedet 
örömmel követi, a szenvedések között Tőled vár vigasztalást, a halál-
ban is Benned remél örök életet. Azért örül most a mi szivünk s r 

ajkunk jóságodat dicsőíti gyermekeinkért. Áldva kérünk, szerető 
Atyánk, ne vondd meg atyai áldó kegyelmedet ezután sem gyerme-
keinktől; hanem légy kegyelmes támaszuk, hogy a mit szájjal val-
lottak, azt teljes szivvel higyjék is, hogy a mit nyilván fogadtak, azt 
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az élet minden utain, a kísértések között is megtartsák. Aldd meg 
őket azon hűség szerint, melyet szent törvényed betöltésében tanú-
sítanak. Tetézd életöket örömmel s boldogsággal, hogy Téged mindig 
szeretetteljes Atyának ismerjenek; lia pedig megfoghatlan tanácsod 
szerint a szenvedések kelyhét adnád kezökbe, óh adj nékik erős hitet, 
hogy boldogan nyugodjanak meg szent tetszéseden. Ruházd fel őket 
az élet kísértetei között bölcseséggel, hogy szivök ártatlanságát árúba 
ne bocsássák, lelkök békéjét és nyugalmát mulandó örömökért fel ne 
áldozzák, hogy a bűn örvényébe ne sodortassanak, hanem tántorít-
hatlan lábakkal járva az örök élet ösvényén gyűjtsenek igaz kincse-
ket az örökkévalóságra. Szerettesd meg velők szent házadat, hogy itt 
szent igédet örömmel hallgassák és tanulják és szent Neved imádá-
sában legfőbb gyönyörűségüket találják, szent asztalodnál pedig töre-
delmes, igaz bűnbánattal keressék s találják fel bűnbocsátó kegyel-
medet, kegyelmedből üdvösségöket. Aldd meg őket, jóságos Istenünk, 
de egyszersmind adj nekünk, szülőknek is bölcseséget, hogy gyer-
mekeinket továbbra is a Te igaz félelmedben neveljük, nekik az élet 
utain hitben, szeretetben s reménységben mindenkoron jó példaadás-
sal világoljunk s gondosan érleljük őket az örök élet aratására. Közöld 
velünk kiváltképen azon kegyelmedet, hogy mig élnek, mind hálás 
és jó gyermekek szivünk örömére és éltünk boldogságára éljenek, ha 
pedig számot kell adnunk róluk trónod előtt, jó lelkiismerettel azt 
mondhassuk: íme uram, itt vannak mindnyájan, a kiket nekünk adtál, 

/ 

közülök egyet sem vesztettem el." Amen. 

Miatyánk stb. 
r 

Aroni áldás. 

Két énekverssel befejezés, melynek végeztével következik a 
rendes gyónás és úrvacsora, melynél első sorban a gyermekek, s úgy 
a szülők s többi hivők vesznek részt. 
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Második mód. 

(Midőn a vizsga a confirmátiói eljárás sorrendjébe esik.) 

ElÖima a gyülekezettel. Szent Isten, szeretetteljes mennyei Atyánk! 
Tőled jő minden jó adomány és tökéletes ajándék; Hozzád fordulunk 
ezen ünnepélyes órában mi is könyörgésünkkel, midőn gyermekein-
ket a Jézus Krisztussal való szent szövetségben megerősíteni óhajt juk; 
Tőled várjuk most is az áldást és a kegyelmet, Urunk, ki betöltesz 
jóvoltoddal mindent, a mi él. íme e gyermekek Neked és szent Fiad-
nak kívánják szentelni életöket, az örök élet eledelével és italával 
táplálni leikeiket s szent Fiad élő testének, anyaszentegyházadnak 
érett tagjává válva kegyes és istenfélő élet által elérni üdvösségöket. 
Fogadd el azért most kegyelmesen, mit Neked bizalommal nyujtnak, 
sziveiket. Hallgasd meg az ő vallomásukat, áldd meg jó feltételeiket 
s kegyelmeddel építsd fel sziveikben az üdvösségnek hajlékát. Atyánk 
a Te kegyelmedtől függ kezdet és eredmény, óh áldd meg hát mun-
kánkat kezdetében, áldd meg eredményében, hogy a mit e gyerme-
keid ma fogadnak, azt egész életökben meg is tartsák, leikök üdvös-
ségére, a Jézusért. Amen. 

Előkészítő beszéd. Keresztyén Atyámfiai az Urban! Megjelen-
tünk e szent és ünnepélyes órában az Urnák hajlékában, hogy gyer-
mekeinket, kik már a szent keresztség által Isten örökösivé és a Jézus 
Krisztus tanítványaivá avattattak fel s kiket eddig is tanítás és intés 
által a Jézus Krisztus szeretetében megerősíteni s evangyéliomának 
világa által az üdv ösvényére vezetni igyekeztünk, most közvetlenül 
az Urnák szent oltára elé állítsuk, hogy itt a keresztszülők által nevök-
ben tett Ígéretet immáron saját maguk is letegyék s nyilvános foga-
dalmat téve arra, hogy Isten országának hű és igaz fiai és leányai 
lesznek és maradnak, hogy a Krisztus evangvéliomát az üdv egyedüli 
kútforrásának ismerik s ennek megfelelőleg érett keresztyénhez illően 
szentségben és igazságban folytatják életüket, e hitvallásukban és Ígé-
reteikben ünnepélyesen megerősíttessenek. 
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Örüljetek az Urban, keresztjén Szülők, hogy ma gyermekei-
teket az Ur oltára elé állíthatjátok; mint kik tudjátok, hogy nemcsak 
e világi élet vándoraivá, hanem főleg az örök élet polgáraivá is kell 
őket nevelnetek; örüljetek, hogy az Ur őket számotokra mindeddig 
megtartotta, szent Lelkével gyámolította, sok gond és fáradság közepett 

r 

felnevelni engedte, mert „jó az Ur és mindörökké vagyon az ő irgal-
massága," de egyszersmind ne feledjétek el, hogy a vigyázás és imád-
kozásban soha, sohasem szabad elfáradnotok, ha gyermekeiteket a kísér-
tésektől megoltalmazni s őket az üdv és boldogság útján megtar-
tani óhajtjátok. 

őrüljenek azonban nemcsak a szülők, hanem örüljetek az Urban 
ti is, Gyermekek! kiket az isteni kegyelmes gondviselés immáron 
annyira segített, hogy hitvallást tehettek arról, miszerint nincsen más-
ban senkiben üdvösség, csak a Jézus Krisztusban s az ő benne való 
hit egyedül azon kútforrás, melyből bűneink érzetében a megigazulás 
áldása s az örök élet üdve és boldogsága meríthető. Örüljetek, hogy 
midőn hitetekről Isten és ezen gyülekezet előtt vallást tesztek, egy-
szersmind azon biztosítást veszitek: hogy Isten, ki a szent kereszt-
ségben titeket gyermekeivé fogadott, tovább is kegyes gondviselő 
Atyátok marad, ki titeket az örök élet ösvényén kegyelemmel és jóság-
gal vezet; hogy Üdvözítőnk a Jézus Krisztus, ki érettetek is meg-
halt s kinek a bűnnek rabságából megváltó halálára ti is meg vagytok 
keresztelve, bár a hitben első sorban a magatok felelősségére lesztek 
utalva, nem hágy el benneteket, de veletek marad ezután is a Szent-
lélekben, hogy bűneitek bocsánatát eszközölje, sziveiteket az igazság 
és a szent élet követésében megerősítse s az örökélet dicső hajlékát 
számotokra megnyitva, halhatatlan lelketeket örök boldogságra 
méltassa. 

Midőn azonban ezen lelki örömnek helyt adtok, ne véljétek 
korántsem azt, hogy lelki üdvötök elsajátítása czéljából elégséges csak 
szájjal hitvallást tennetek; elég a Jézus Krisztussal a keresztségben 
kötött lelki szövetséget csak látszólag megújítanotok, hanem mélyen 

Agenda. 10 



74 — 

kell ereznetek, hogy az ezen hitvallással járó kötelességeket is hiven 
kell teljesítenetek, jól tudván: hogy „nem mindenki, a ki ezt mondja: 
Uram, Uram, megven be Istennek országába, hanem a ki cselekszi a 
mennyei Atyának akaratát," jól tudván: hogy „a hit, ha cselekedetei 
nincsenek, holt ő magában" és csak a kegyes és istenes élettel páro-
sult keresztyén pályafutás tesz Isten eló'tt kedvesekké. Épen azért 
mulhatlanúl szükséges, hogv Krisztus evangyélioma üdvigazságainak 
tiszta ismeretével bírjatok, az örök élet tanítását meggyőződéssel vall-
játok és az Isten országának s egyházunknak oly tagjaivá váljatok, 
kik Isten törvényének hű teljesítésében találván éjjel és nappal gyö-
nyörűségteket, mint Isten hű gyermekei, Jézus Krisztus igaz tanít-
ványai a Szentlélekben járhassatok, s így az örök üdvösséget Krisztus 
és a Szentléleknek segedelmével elnyerhessétek. Mutassátok meg azért 
mindenekelőtt, hogy birtok-e üdvözítő vallásunk azon ismeretével, 
mely képessé tesz titeket nemcsak a hitvallás letételére, hanem az igaz 
keresztyén életre, a Jézus igaz követésére is s feleljetek meg tisztán 
és fennhangon, teendő kérdéseimre. 

(Vizsgálat: Ε helyen a kérdések feltevésében való tapintatossá-
got a lelkésznek kiválóan szeme előtt kell tartania. Ügyetlen feleletek-
nél a hangulat nyomottá válik, az érettség ellen kétely támad, s az 
egész confirmátlói eljárás elveszti épületes jellegét) 

Keresztyén Gyülekezet! Hallottátok a gyermekek feleletét s 
abból meggyőződhettetek arról, hogy a gyermekek Jézus isteni tudo-
mányában lelkiismeretesen taníttatván, elérték azon megkívánt érett-
ségi fokot, miszerint a keresztszülők által nevökben tett fogadást 
önmagok megújítván, a meglett keresztyének sorába felvétessenek. 

Hitvallás S kérdések. Álljatok fel tehát, kedves gyermekek stb. 
(mint az első módnál. Hitvallás többes számban és ének.) 

Ezen apostoli hitvallás nyomán kérdem már most tőletek, igaz 
és lelketek mélyéből fakadó nyilatkozatot óhajtva: 

1. „Hisztek-e Istenben mint a világ teremtőjében, a Jézus 
Krisztusban mint az emberiség megváltójában s a Szentlélekben mint 
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lelketek megszentelője s megvilágosító) ában? Hisztek-e az örök élet-
ben, hol a jók üdvösséget, a gonoszok pedig kárhozatot nyernek? 
Hisztek-e ? / 

En hiszek. 
2. Elismeritek-e a szentírásban foglalt Isten-igéjét, mely a 

Krisztus evangyélioma, a lelki üdv egyedüli kútforrásának, s az örök 
életre vezető isteni útmutatásnak, úgy, a mint ezt ág. h. ev. hitval-
lásunk egyedüli forrásúi és szabályúl elismeri? Elismeritek-e? 

Én elismerem. 
3. Fogadjátok-e, hogy ezen ev. hiteteket tiszta keresztyén élettel 

párosítandjátok, a bűnt kerülve, Jézus nyomdokán szentül és kegye-
sen éltek, az Isten igéjének nemcsak szorgalmas hallgatói, de meg-
tartói is lesztek, az imádságban magatokat buzgón gyakoroljátok és 
az Ur szent vacsorájának hitteljes élvezése által lelketek üdvét hiven 
munkálj átok ? Fogadj átok-e ? 

Én fogadom. 
4. Igéritek-e őszinte szívvel, hogy ev. hitetekben, annak állha-

tatos vallásában és követésében mindhalálig hiven megmaradtok, s 
magatokat ág. h. ev. egyházunktól semmiféle világi kísértések között 
eltántoríttatni nem hagyjátok? Igéritek-e őszinte szívvel? 

Én igérem. 
Felvétel és megáldás. Keresztyén Gyermekek! Miután ev. hite-

tekről Isten és ezen jelenlevő gyülekezet előtt nyilván vallást tette-
tek, és ev. egyházunk hitelveinek megtartására és követésére maga-
tokat szent fogadással köteleztétek, felveszlek titeket a meglett keresz-
tyének sorába s felruházlak mindazon előnyökkel és a kegyeszközök 
élvezetének azon jogával, melyeket hitünk fejedelme a keresztyén 
egyháznak igért és szerzett. 

Miután pedig ezt teszem, elvárom tőletek, hogy a mit itt szó-
val ígértetek, azt az életben tetteitekkel váltjátok be, különösen pedig 
elvárom: hogy Isten iránt igaz szeretettel s hálával·viseltettek, s szent 
törvényeinek teljesítésében találjátok lelketek gyönyörűségét; elvá-

10* 
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rom: hogy Jézus Krisztust, mint Isteu Fiát, lelkünk Üdvözítőjét és 
a világ Világosságát liiven követitek, nyomdokán szentül, mértékle-
tesen és igazán éltek, s azon fundamentomon, a mely megvettetett s 
mely a Jézus Krisztus, mindenkor hiven és tántcfríthatlanúl megma-
radtok; elvárom: hogy miután nem múló ezüstön vagy aranyon, de 
a Jézus Krisztus szent és ártatlan vérén váltattatok meg a bűn rab-
ságából, nem aljasodtok a bűn szolgáivá, nem bálványozzátok a testet 
és világot, hanem élő hit, igaz istenfélelem, tiszta erkölcsi élet, az 
igazság és erény hű követése és halhatatlan lelketek üdvének komoly 
keresése által magatokat a menny polgáraivá avatjátok s ha mégis 
olykor-olykor vétkeznétek Isten törvénye ellen, bűneitek megbánjá-
tok, megtértek és mindent elkövettek, hogy lelketeket és testeteket 
ártatlanságban őrizzétek meg a Jézus Krisztus megjelenése napjára. 

\7éssétek ezen intést mélyen sziveitekbe; s szemeitek előtt tart-
ván mindenkoron Dávidnak az I-ső zsoltárban kifejezett azon komoly 
intését: „Boldog ember az, a ki a hitetlenek tanácsán nem jár, a 
bűnösök útján nem áll, a csufólodók székébe nem ül, hanem az Ur 
törvényében vagyon gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik 
éjjel és nappal, mert igy minden cselekedete jó és szerencsés leszen," 
el nem feledvén Pál apostolnak mondását sem: „Isten nem csúfolta-
tik meg. Valamit az ember vet, azt aratja; a ki vet a testnek, a testből 
arat veszedelmet, a ki vet a léleknek, a lélekből arat örök életet," nem 
különben azon biztatását: „Isten megfizet mindenkinek az ő cseleke-
detei szerint:" törekedjetek állhatatosan arra, hogy Krisztus és az ő 
szent vallása legyen mindenkor nyereségtek és sem élet sem halál el 
ne válaszszon benneteket Istennek szerelmétől, mely vagyon a Jézus 
Krisztusban. És ekkor beteljesedik rajtatok Istennek Ígérete, boldogítani 
fog a jó lelkiismeret és Isten áldásának reménye az élet úgy jó, mint 
rosz napjaiban; boldogítani fog a hit halálotokban is s bizton vár-
hatjátok, hogy drága Üdvözítőnk az örök dicsőség és boldogság hazá-
jának kapujában e szavakkal fogad: Jöjjetek Atyámnak áldottai, bír-
játok az országot, mely nektek elkészíttetett a világ fundamentumától 
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fogva. Erre segéljen titeket az Atya, Fiú és Szentlélek egy igaz 
Isten. Amen. 

Járuljatok immár csoportonkint az oltár elé s vegyétek az áldást 
(mint az első módnál, áldási mondások alább.) 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! A kegyelemnek Istene ime meg-
engedte, hogy gyermekeinket szentegyházunk érett tagjai közé fel-
vettük : emeljük fel azért sziveinket a minden kegyelem Adójához s 
imádkozzunk gyermekeinkért, buzgó hálával, következőképen: 

A gyülekezet hálaimája. Mindenható Isten, jó Atyánk, a menny-
ben! Ki anyaszentegyházadat kegyelmesen fenntartod és terjeszted, 
a hála szent érzelmeivel dicsőítjük szent nevedet, hogy ezen gyer-
mekeinket az örök élet üdvigazságainak ismeretére vezérléd s őket 
megváltottaid szövetségébe felvéve, fiaiddá s leányaiddá fogadtad. Add 
nékik szent Lelkednek megszentelő erejét, hogy azon szent fogadások, 
melyeket ma szent szined előtt tettek, azon szent feltételek, melyek 
ma sziveikben keletkeztek, mély gyökeret verjenek kebleikben. Gyen-
gék ők még sziveikben és e világon sok kísértés és küzdelem vár 
reájok, azért kérünk, erősítsd meg őket az üdvözítő hitben, a munkás 
szeretetben és az örök élet reményében, hogy ne a test, hanem a 
lélek, ne a világ szerelme, hanem az igazságnak lelke által vezérel-
tessenek s igv elérhessék a boldog örök életnek kikötőjét. 

Lelkünknek hű pásztora, Üdvözítőnk, ki ártatlan véred és kereszt-
halálod által szereztél lelkünknek váltságot, őrködjél Te is hű sze-
mekkel országod ezen zsenge polgárai felett, hogy el ne tévelyed-
jenek, hanem szent igéd legyen lábaiknak szövétneke, evangyeliomod 
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tetteiknek zsinórmértéke s az Ur törvényeinek hű követése életüknek 
öröme és boldogsága, hogy igy mindenkor az istenfélelem s tiszta 
erkölcs ösvényén haladva, méltókká tegyék magukat az örök boldog-
ságra. Szenteld meg őket s kölcsönözd nékik az állhatatosságnak lel-
két, Te is szentlélek Isten! De szentelj meg egyszersmind minket is, 
szülőket és meglett koruakat, hogy rosz példaadás és bűnös élet által 
egyet sem botránkoztassunk meg közülök, hanem lelki tisztaságban 



— 78 -

és ártatlanságban vezéreljük őket az örök életre s mindent elköves-
sünk, hogy boldogok legyenek földi életökben, boldogok a Jézus által 
elkészített mennyei hajlékokban. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Hirdetések. 

Λ 

Aroni áldás. 
(Bezáróra 2 énekvers, mely után közvetlenül gyónás és úrvacsora.) 

Áldó mondások. 

(A gyermekeknek csoportonként való megáldásánál.) 

A kegyelemnek Istene újítsa meg sziveiteket s neveljen titeket 
a szent Léleknek ereje által a hitben, a kegyes és istenfélő életben 
és az örök élet reményében. Ő tegyen józanokká az örömökben, 
tűrőkké az élet szenvedéseiben s jutalmazzon meg mennyben az Igaz-
ságnak koronájával. Amen. 

* 

Az irgalmas Isten, a szeretetteljes mennyei Atya részeltessen 
titeket Jézus Krisztus által a Szentlélek gazdag áldásában: hogy az 
igazságnak követésében az élet minden kísértései és csábításai között 
állhatatosak maradjatok, a szenvedésekben lelki vigasznak örvend-
jetek és a hit, szeretet és remény jó cselekedeteivel tündökölve, az 
örök élet boldog hazájába jussatok. Ámen. 

* 

A mi Urunk Jézus Krisztus Atyja tegyen titeket gazdagokká 
a benső emberben, hogy lakozzék Krisztus sziveitekben; a test és 
világ csábításait legyőzve hit és szeretet vezéreljen minden cseleke-
deteitekben, hogy a hitnek nemes harczát megharczolva, megtalál-
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játok a bemenetelt az égi bon üdvhajlékaiba s ott örök boldogsá-
got élvezzetek az Istent dicsőítő szent angyalokkal. Amen. 

A békének és kegyelemnek Istene szenteljen meg titeket test-
ben és lélekben, hogy mindenkor örömmel hangoztassátok Pál apos-
tol azon vallomását: „Nekem nyereségem a Krisztus; engem sem 
élet sem halál el nem szakaszt Istennek szerelmétől, mely vagyon a 
Jézus Krisztusban," s ennek folytán testetek és lelketek ártatlanság-
ban tartassék meg a Jézus Krisztus megjelenése napjára. 

A mindenható Isten vezéreljen titeket éltetek pályáján meg-
szentelő ereje és áldásával, miszerint úgy fény Íj ék a ti világosságtok 
az emberek előtt, hogy lássák a ti jó cselekedeteiteket s dicsőítsék 
a mennyei Atvát; s Istennek országát és annak igazságát keresve, 
lelki öröm és béke, igaz megelégedés és boldogság legyen e földön 
osztályrészetek, mennyben pedig élvezzetek örökkétartó boldogsá-
got. Ámen. 

# 

A kegyelemnek Istene áraszsza reátok szent Lelkének gazdag-
áldását, hogy levetkőzvén az ó embert sziveitekben, öltözzétek fel új 
embert, ki Isten szerint teremtetett igazságra és valóságos szent életre; 
keressétek mindenkor luven Istennek országát és annak igazságát, 
gyűjtsetek ne testi és földi, hanem lelki és mennyei kincseket az örök 
életre, hogy igv Isten áldó keze nyugodjék rajtatok az életben, Isten 
dicsőségének hazája nyíljon meg számotokra a halálban. Ámen. 

* 

Drága Üdvözítőnk az Ur Jézus Krisztus övedzze fel dere-
kaitokat az Istennek minden fegyverével, hogy az igazság mellvasával 
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felvértezve, a békesség evangveliomának készületeivel felsarúzva, a 
hitnek paizsát és az üdvösségnek paizsát felvéve, a gonosznak minden 
tüzes nyilait megolthassátok s ellene állhassatok az ördög minden 
álnokságinak, egykoron pedig, mint hű és igaz tanítványai, lássatok 
megnyilatkozott egeket s találjatok ott örök boldogságot. Ámen. 

* 

A jó Isten, ki ma kegyelmével szövetségébe fogadott titeket 
a Jézus Krisztus által s sziveiteket a szentléleknek erejével megerő-
sítette: erősítse meg a ti sziveitekben megfogamzott szent érzelmeket 
és indulatokat, hogy míg a földi vándorpályán haladtok, a hit, sze-
retet és remény nemes gyümölcseit teremjétek, hiteteket kegyes és 
istenfélő élettel világoltassátok; a bűn és vétek támadásait legyőzve 
az isteni béke vegyen lakást sziveitekben; megelégedés és boldogság 
kisérjen az élet utain, halál után pedig az igazság koronájával éke-
sítse fel Üdvözítőnk fejeteket. Amen. 

* 

A szentlélek Isten szentelje meg az igazság és istenfélelem lel-
kével sziveiteket, hogy erősen higyjétek, miszerint „egyedül Jézus 
Krisztus az út, az igazság és az élet; senki nem mehet az Atyához, 
hanem egyedül ő általa," és szilárd meggyőződéstekké legyen azon 
tudat, miszerint „nincsen senkiben másban üdvösség, csak a Jézus 
Krisztusban", hogy igy nemes keresztyén pályát futva, az örök élet 
gyümölcseit teremve, jó napjaitokban lelki öröm boldogítsa élteteket, 
a szenvedés napjaiban az isteni vigasztalás gyógybalzsama enyhítse 
fájdalmaitokat, a halál órájában pedig a hit kies napfénye tündö-
költesse lelketeknek az égi üdv boldog hajlékait. Ámen. 

Jegyzet. Ezen áldások mondhatók egyes és többesben, rövi-
díthetők vagy bővíthetők a körülmények szerint. 
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Konfirmácziói alapigék. 

Mátéd, 8—10; 4, 4; 5, 3; δ, 6; 5, 8; 5, 16; δ, 48; 6, 19—20; 
6, 24; 6 33; 7, 13—14; 7, 21; 10, 28; 10, 32—33; 11, 2δ; 11, 
28—30; 16, 24—26; 22, 14; 24, 13; 26, 41; 28, 20; Márk 1, 15; 
11, 24; Luk. 8, 48; 9, 62; 10, 42; 11, 28; 12, 32; 13, 24; 19, 10; 
Ján. 1, 12; 3, 3; 3, 16; 4, 24; δ, 24; 6, 68—69; 7, 16—17; 8, 12; 8, 
31—32; 10, 14; 10, 27—28; 12, 26; 12, 36; 14, 6; 14, 13; 14, 
16—17; 14, 21; 14, 26—27; 15, 5; Αρ. Csel. 4, 12; Rám. 1. 16; 6, 
12—13; 8, 12; 12, 1 — 2; 13, 12—14; 1. Kor. 3, 11; 3, 16—17; 9, 
24—25; 13, 1; 1δ, 58; 2. Kor. 5 , 9 — 1 0 ; 6, 2; 7, 1; 9, 6; dal. 2, 
20; 5, 16—17; 6, 7—8; Efez. 3, 16—17; 4, 15; 5, 1—2; Fii. 2, δ ; 
4, 8; 4, 13; Kol. 1, 10; 2, 6—7; 3, 1 — 2; / . Tess. 5, 21; J. Tim. 1, 
15; 4, 8; 6, 12; 2. Tim. 2, δ ; 2, 22; 3, 14 —15; Titus 2, 14; I. Péter 
1, 15; 1, 18—19; 2, 9; 2, 21; 3, 10—12; 1. .Ján. 2, 15—16; δ, 4 ; 
Zsiil. 12, 14; Jak. 1, 22; .Ján. jel. 2, 10; 3, 11. 

1-ső zsoltár 1—2; 23, 1—4; 25, 10; 37, 4 — 5 ; 42, 2—3; 84, 
2 és 5; 95, 7—8; 119, 63; 119, 105—106; 143, 10; Példab. 23, 
26; 17, 7. 

Agenda. 11 



IV. 

ESKETÉSEK MÓDJA. 

Házasulok esketésének módja. 

I. 

Elöima. A mi Urunk Jézus Krisztusunknak kegyelme, ki azon 
ígéretet adá: hogy a hol ketten vagv hárman egybegyűlünk nevében ; 

ő jelen lesz közöttünk; Istennek, mennyei atyánknak szeretete, kitől 
jő minden jó adomány és tökéletes ajándék onnan felül az egekből; 
és a szentlélek Istennek közösülése, ki egyedül kötheti össze igaz 
szeretetben sziveinket: legyen az összekötendő jegyesekkel, legyen 
mi velünk mindnyájunkkal, most és minden időben. Ámen. 

Keresztyén - J egyesek! 
r 

Megjelentetek az Ur szent házában, hogy Istennek szilié és 
ezen jelenvaló tanúk előtt a házassági szent szövetséget egymás között 
megkössétek és az Úrnak nevében megáldassatok. 

Isten igéje arra int kivétel nélkül mindnyájunkat: „Mindent, 
a mit cselekesztek akár szóval, akár cselekedettel, az Ur Jézus nevé-
ben cselekedjétek, hálákat adva Istennek és az Atyának ő általa," 
(Kol. 3. 17.) Ennélfogva keresztyéni szent kötelessége a házasulan-
dóknak is az, hogy a házassági szent frigyet az Isten iránti élő hittel 
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és bizalommal kössék meg s azt a Mindenható segítségül hívásával, 
az δ áldásának őszinte és buzgó kikérésével kezdjék meg. bitiek 
ennek folytán keresztyén Jegyesek titeket: hogy buzgó imában könyö-
rögjetek az Ur megszentelő áldásáért s komolyan érezzétek a házas-
sági szövetség szent rendeltetését, melyet az Ur már a paradicsom-
ban szerzett és azt áldásában részesíteni is megígérte; intlek, hogy 
esedezzetek az Ur Jézus áldó kegyelmeért, ki a házasságot, mint 
Isten rendelését szintén megerősíté és azt taní tá : hogy a házastársak 
szeretetben összefűzve törhetlen hűséggel tartoznak az egész életen 
át egymást boldogítani. 

Hitünk szent könyve nyíltan vallja: hogy a ki kezdetben az 
embert férfiúvá és nővé teremté, azt mondá: „az ember elhagyja 
atyját és anyját és ragaszkodik nejéhez, mert többé nem két, hanem 
egy testet képeznek;" és Üdvözítőnk is határozottan azt kívánja: „a 
mit Isten összeszerkesztett, azt ember el ne válaszsza". Isten rende-
lése ennélfogva, hogy a házas életet szentnek tartsuk, hűtlenség által 
meg ne fertőztessük, azt nemcsak külsőleg folytassuk tiszteletben, 
hanem szivünkben is igaz szeretettel ápoljuk, jól tudván, hogy a ki 
a házassági frigyet megtöri vagy megzavarja, az Isten büntetését 
vonja magára. v 

Hogy pedig az Ur előtt kedves pályát folytatva, az ő tetszé-
sét és szeretetét megnyerhessétek, figyelmeztetlek titeket azon különös 
kötelességekre is, melyeknek hűséges teljesítésére Isten igéje kötelez 
benneteket. Pál apóst. Efez. 5. 25-ben azt köti a férjek szivére: 
„Férfiak! szeressétek féleségeiteket, miképen a Krisztus is szerette az 
anyaszentegyházat és önmagát adta azért, hogy megszentelné azt." 
A nőknek pedig ugyanazon fejezet 22—23-ik verseiben azt teszi 
kötelességévé: „Nők! engedelmesek legyetek saját férjeiteknek mint 
az Úrnak, mert a férj feje az ő feleségének, mint Krisztus feje az 
anyaszentegyháznak." A férjnek ennek következtében szívbeli tiszta 
szeretettel kell függni nején, élete boldogságát hiven munkálni, jólé-
téért buzgón fáradni, vele szelíden bánni, a haragot és viszályt kerülni 

11* 
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s őt mindenkor szeretettel megbecsülni és tiszteletben tartani, hogy 
igy együtt váljanak az örök életnek is örököseivé. A nőnek pedig 
hivatásának azt kell tartania: hogy férjét igazán tisztelje és szeresse, 
tiszta, erkölcsös és feddhetetlen életet folytatva, törhetlen hűséggel 
boldogítsa, nyájasság és jóság által férje szivét önmagáéhoz csatolja, 
életét megörvendeztesse, házi foglalatosságában rend, tisztaság és taka-
rékosság által tündököljék, és a fényűzést kerülvén, házának jólétét, 
megelégedését és boldogságát istenfélelem és hasznos munkásság által 
emelje, az ily nő levén kedves az Isten előtt. 

Hogy tehát házasságtok áldott és boldog legyen, engedjétek 
ma a Jézus Krisztust magatokkal házatokba vonulni, miszerint ő szent 
lelkével lakást vévén sziveitekben, általa a szeretetben és hűségben 
tántoríthatlanokká váljatok. Egy test és egy lélek vagytok, kik egy 
reménynek betöltésére hivattatok. Szolgáljatok ennélfogva egymásnak 
azon lelki és testi ajándékokkal, melyeket az Úrtól vettetek, mint az 
Ur különféle adományainak jó sáfárai. Ápoljátok házatokban az isten-
félelmet, tiszta erkölcsiséget és becsületet. Hordozzátok egymásnak 
terhét örömmel, hogy igy betöltsétek a Krisztus törvényét és Isten 
áldása szálljon reátok. 

A házas élet ugyanis nagy kegyelmet és áldást áraszt a háza-
sokra, ha azt Isten félelmében kezdik meg és Isten dicsőségére foly-
tatják, mert hitünk szent könyve arról biztosít: „Boldog az, ki az 
Urat féli és utain jár." „Boldog a jelen és jövő életben azon férfiú, 
ki az Urat féli." „Boldog lesz azon nő, ki a hit, szeretet és szent 
élet ösvényén jár." 

Azon áldás és boldogság daczára azonban, melyet a házasélet 
nyújt, nem kímélik azt meg olykor-olykor a gond, aggodalom és 
kísértések sem, mert Isten bölcsesége sokszor megpróbáltatásokat is 
bocsát reánk és a szenvedések által az Ο országának a mennynek 
nevelő iskolájává avatja házunkat. De ha a szenvedés látogatásai nem 
maradnak is el a kegyes házas pároktól, megvigasztaltatnak gazdagon 
a Krisztus által, mennyiben azon kereszt által, melyen üdvözítőnk 
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szenteltetnek. A házi életnek szomorú eseményei is az igazságnak 
gyömölcsét termik azoknál, kik a megpróbáltatás tüzébe helyeztettek 
és miután híveknek bizonyítják Isten törvénye teljesítésében magukat, 
megadatik részökre az örök élet koronája. 

Véssétek mindezt keresztyén Jegyesek sziveitekbe, találjátok 
gyönyörűségteket mindenkor Isten törvényének hűséges teljesítésében, 
építsétek házatokat az Ur félelme s egymás kölcsönös szeretete és 
boldogítása által, munkáljátok egymás megelégedését és boldogságát 
törhetlen hűség s kölcsönös segedelem által s tegyétek le az esküt 
azon szent feltétellel, hogy mindhalálig elválhatlanúl futjátok a földi 
pályát s hiven szeretenditek egymást, és akkor az égnek angyalai 
hozsánát énekelnek szövetségetekre most, az Ur áldó szeme fog virasz-
tani felettetek minden időben. Ámen. 

Keresztyén Jegyesek! A keresztyén házasság kötelességeinek 
hűséges teljesítésére buzdító igéket meghallgatván, nincs immár egyéb 
hátra, minthogy a hűség és szeretet esküjét letegyétek; mielőtt azon-
ban ezt tennétek, kérjétek ki házassági frigyetekre a Mindenható 
áldását, buzgó szivvel következőképen imádkozván: 

Könyörülő szent Isten! atyai áldásodért, kegyelmes gondvise-
lésedért esedezünk házastársi életünkre, melyet szent szilied előtt sze-
retetben és hűségben egy életre megkötni kivárniuk. Vizsgáld meg 
sziveinket és szentelj meg szent lelked erejével, hogy meg legyen 
kebleinkben nemcsak a jó és nemes föltétel, hanem a szilárd akarat, 
az igaz szeretet és hűség is egymás jóléte és boldogságának állha-
tatos és készséges eszközlésére. Segélj az istenfélelem utain járnunk, 
hogy szövetségünket szent nevedben kötvén meg, fogadásunkat igaz 
hittel tevén le, az örök élet hazájában az égi üdv és boldogság része-
sei lehessünk. Mi emberi fogadást teszünk, de te mondj arra isteni 
áment, hogy legyen az állandó és boldogítson házunkban meg-
elégedés, boldogítson egykoron az örök élet honában örök üdv és 
végetlen boldogság az Ur Jézus Krisztus érdemeért. Ámen. 
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Felhívlak immár, hogy feleljetek meg fennhangon és igaz szív-
vel következő kérdéseimre: 

Kérdem tőled vőlegény keresztyén Atyámfia (Ν. N.) 
1. Akarod-e ezen melletted való hajadont (nőt) (Ν. N.) Isten-

nek törvénye szerint örök házastársul hozzád venni? Akarod-e? 
Felelet: Akarom. 

2. Fogadsz-e neki igaz szeretetet, hűséget, vele való megma-
radást, békés lakást és hű gondviselést, míg a halál tégedet Isten 
akaratja szerint tőle el nem választ? Fogadsz-e? 

Felelet: Fogadok. 
3. Kész vagy-e ebbeli szándékodat és fogadásodat esküvel is 

megerősíteni? Kész vagy-e? 
Felelet: Kész vagyok. 
Hasonlóan kérdem tőled menyasszony: (Ν. N.) 
1. Akarsz-e ezen melletted álló ifjúhoz (férfiúhoz) N. N.-hez 

Istennek törvénye szerint örök házastársul hozzá menni? Akarsz-e? 
Felelet: Akarok. 
2. Fogadsz-e neki igaz szeretetet, hűséget, vele való megma-

radást, békés lakást és hű gondviselést, míg a halál tégedet Isten 
akaratja szerint tőle el nem választ? Fogadsz-e? 

Felelet: Fogadok. 
3. Kész vagy-e ezen szándékodat és fogadásodat esküvel is 

megerősíteni? Kész vagy-e? 
Felelet: Kész vagyok. 
Térdepeljetek tehát le, adjátok egymásnak jobb kezeiteket és 

mondja utánam először a vőlegény a következő esküt: 
En Ν. Ν. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek 

egy bizony Isten, hogy ezen kezemen való hajadont (nőt, N. N.-t, kit 
féleségemnek választottam, szivemből szeretem és Isten törvénye sze-
rint örök házastársul hozzám veszem; az Isten beszédében foglalt 
házastársi kötelességeket iránta híven teljesítem; holtomig, holtáig el 
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nem hagyom, sem egészségében, sem betegségében, sem semmiféle 
r 

nyomorúságában, Isten engem úgy segéljen. Amen. 
Hasonlóképen mondja utánam a menyasszony az esküt: / 
En Χ. Ν. esküszöm az élő Istenre, ki Atya, Fiú és Szentlélek 

egy bizony Isten, hogy ezen kezemen való ifjút (férfit) N. N.-t, a kit 
férjemnek választottam, szivemből szeretem, és Istennek törvénye sze-
rint örök házastársul hozzá megyek, az Isten beszédében foglalt házas-
társi kötelességeket iránta hiven teljesítem, holtomig, holtáig el nem 
hagyom, sem egészségében, sem betegségében, sem semmiféle nyo-
morúságában. Isten engem úgy segéljen. Ámen. 

Az eskü letétele utáu a lelkész jobb kezét a házaspárok össze-
tett kezeikre tevén, igy szól: 

Mivelhogy Isten törvénye szerint örök házasságban együtt 
kívántok élni és a házastársi szeretet és hűség szent esküjét Istennek 
színe és ezen jelenvaló tanúk előtt letettétek, és nincsen semmiféle 
törvényes akadály, a mi egybekelésteket és házassági frigyetek meg-
kötését hátráltatná, én mint Jézus Krisztusnak hivatalos szolgája tör-
vényesen egybeadlak titeket és megerősíteni házassági szövetségieket 
az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében azon köte-
lezéssel : hogy a mit Isten összeszerkesztett, azt ember el ne válaszsza! 

A kegyelemnek Ura és Istene tegye szerencséssé és áldottá 
rátok nézve ezen házassági szövetségteket; tartsa fenn közöttetek az 
igaz szeretetet és hűséget és engedje, hogy házas éltetek legyen min-
denkor az igaz öröm, megelégedés és boldogság kútforrása, hogy igy 
gyarapodjatok lelki és testi jókban, egykor pedig örök boldogság 
legyen Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus által az üdv hajlé-
kában osztályrészetek. Ámen. 

Jertek immár keresztyén Hivek! emeljétek fel mindannyian a 
minden jó Adójához sziveiteket ezen új házastársakért, kik szeretetet 
esküdtek és hűséget fogadtak egymásnak, következőleg fohászkodván: 

Felséges Ur Isten! ki segedelmeddel és áldásoddal kisérsz min-
ket mind a jelen, mind a jövő életben, tekints kegyelmesen alá ezen 
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új házaspárra, kik szent törvényed szerint a szeretet és hűség szent frigyét 
színed előtt megkötötték. Áldd meg bejövetel őket, áldd meg kimenetelö-
ket és vezéreld őket szent lelked erejével úgy: hogy szent akaratodat min-
denben teljesítsék. Adjad, hogy sziveik a Jézus Krisztus segítségével 
egygyé forrjanak a szeretetben, mely a tökéletesség köteléke. Vezéreld 
őket, hogy a Krisztus beszéde gazdagon lakozzék sziveikben s minden 
körülményeikben imádság, könyörgés és hálaadással keressék kegyel-
medet. Távoztasd el tőlük a békétlenség és viszály gonosz szellemét 
és ruházd fel őket a bölcseség és béketűrés lelkével, hogy egymás 
terheit türelemmel hordozzák. Áldd meg kezeiknek munkáját és gya-
rapítsd házuk előmenetelét és boldogságát. Segéld őket a keresztek 
és szenvedések hordozásában is, hogy azok az igaz bűnbánat és hit 
által mennyei áldást áraszszanak reájuk. Tedd sziveiket és házukat 
a te templomoddá, hogy abban téged félve s neked áldozva igye-
kezzenek egymást a mennyei üdvre vezérelni és megtartani. Es ha 
elközeledik életök véghatára s hitöket mindvégig megtartották, vedd 
fel őket a földi vándorlás hazájából az örök szeretet hajlékába, hogy 
ott égi üdvöt és végetlen boldogságot élvezzenek a mennyország 
angyalaival Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus által. Ámen. 

{A würtembergi Agenda után szabadon fordítva.) 
Miatyánk. 

t > 

Áldás. Az Ur áldjon meg stb. 
-Jegyzet. Végezhető az esketés úgy is, hogy a kérdések előtt 

a jegyesek imája elhagyatik és csak az eskü utáni főima mondatik el. 

II. 
f 

Fohász. Áldott legyen itten való megjelenésiek, áldott legyen 
innen való kimeneteletek. Adja a kegyelemnek Istene, hogy az ő 
nevében megkötendő házassági frigyetek legyen reátok nézve a bol-
dogság és üdv, a megelégedés és isteni áldás gazdag kútforrása most 
és minden időben. Ámen. 
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Keresztjén Jegyesek! 

„Öltözzétek fel a szeretetet, m e l j a tökéletességnek köteléke 
és az Istennek békessége uralkodjék sziveitekben, mel j re hivattatok 
e g j testben és legjetek kedvesek," erre kötelez bennünket keresz-
t jéneket Pál ap. mint azt Kol. 3. 14 — Ιδ . verseiben olvassuk; ezen 
igék n jomán kivánom én is ma mint az Urnák szolgája, intésimet 
előtökbe tárni, midőn azon ezélból jelentetek meg az Ur szent házá-
ban; h o g j a szeretet szövetségét Istennek szine és ezen jelenlévő 
tanúk előtt megkössétek és szemetek előtt tartva mindenkor az Urnák 
azon intését: „ A m i t Isten összeszerkesztett, az ember el ne válaszsza" 
azt e g j egész életre törvénjesítsétek. Méltán kívánjátok ezt, mert a 
házasság a teremtőnek bölcs rendelése, ki már a paradicsomban élő 
első emberpárnak ezt mondá: „A férfi elhagyja atyját és anyját és 
ragaszkodik nejéhez és lesznek ketten egy testté" (Móz. I. 2, 24.) 
Méltán kívánjátok ezt, mert maga Idvezítőnk is Isten szent rendelése 
gyanánt tiinteté fel a házasságot, midőn egy életre kihalónak nyil-
vánította azt, sőt az apostolok is oda nyilatkoztak: „A házasság legyen 
mindenek közt tiszteletes." Midőn tehát az Istentől rendelt s a Krisz-
tus által megerősített házassági szent szövetségbe akartok lépni, a 
Krisztusban egy test és egy lélekké óhajtotok válni, mily útmutatással 
szolgáljak nektek, hogy a házas élet ösvényén áldás és boldogságnak 
örvendjetek ? 

Útmutatásul adom az apostol intése nyomán azon figyel-
meztetést : 

1-ször. Hogy a szeretet legyen ma, és teljes éltetekben házassági 
szövetségiek legszebb dísze. 

„Öltözzétek fel a szeretetet, mely a tökéletesség köteléke" így 
int az apostol s ha ezen intést követni kötelessége minden igaz keresz-
tyénnek, nem kötelessége-e annál inkább a házaspároknak, kiket üdvö-
zítőnk arra utal: „Ugy szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket, 
hogy így igaz tanítványaim legyetek"; Pál apostol pedig egyenesen 

Agenda. 12 
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arra kötelez: „A férj szeresse nejét, mint Krisztus szerette az anya-
szentegyházat és magát áldozta fel érette, hogy megszentelné azt; a 
nő legyen engedelmes férjének, mint az Urnák!?" Keresztyén Jegyesek! 
Mint a természetben a napfény és eső azon kútforrás, mely a tavasz 
szépségét, a nyár áldását és az ősz ízletes gyümölcsét előidézi, úgy 
a házassági életben is az igaz szeretet és tántoríthatlan hűség azon 
varázserő, mely a házas élet megelégedését és boldogságát felvirá-
goztatja; épen azért mi legszentebb kötelességtek ? Az, hogy ne csak 
a külső dísz tegye ünnepélyessé és nevezetessé az esketés napját 
reátok nézve, hanem lelketek is menyegzői ruhát viseljen s felöltöz-
vén az igazságnak mellvasába, s felvevén a hitnek paizsát és az 
üdvösségnek sisakját, éljen sziveitekben a tiszta és szeplőtlen szeretet, 
mely nemcsak a jó napokban növeli örömötöket és boldogságtokat, 
hanem a szenvedés és kereszt napjaiban is vigasztal, mennyiben min-
deneket elfedez, mindeneket eltűr, mindeneket hisz és remél, és min-
deneket megbocsát; éljen a tántoríthatlan hűség, mely egyedül állan-
dósítja a házi és családi boldogságot. A szeretetnek és hűségnek ezen 
szent drága öve azonban ne csak ma ékítse derekaitokat, hanem visel-
jétek azt, mint a tökéletesség kötelékét teljes éltetekben és akkor 
reményeitekben nem fogtok csalatkozni, a szeretet boldogsága fog 
környezni házatokban és családotokban, a szeretet boldogsága fog 
kisérni a polgári társadalomban, a hűség boldogító angyala fog tár-
satok lenni a jelen és jövő életben. 

I tmutatásul adom továbbá az apostol intése nyomán azon áldást: 
2-szor. Hogy Istennek békessége lakozzék sziveitekben, melynél 

nincs becsesb házassági ajándék. 
„Istennek békessége uralkodjék sziveitekben, melyre hivattatok 

egy testben" ezen áldást óhajtja minden keresztyénnek Pál ap. szent 
igénkben, miután ez legboldogítóbb és legjobb ajándék, mely onnan 
felül jő az egekből; nem kell-e ennélfogva azt óhajtanunk, hogy azon 
lakodalmi ajándékokhoz, melyekkel édes szülőitek, testvéreitek, roko-
nitok és jóakaróitok megörvendeztettek: járuljon a mindenhatónak is 
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legbecsesb ajándéka: „az isteni béke," mely minden értelemnél fel-
jebb való és legtökéletesb ajándék? Oh igen! mert ez oly adomány, 
mely minden lelket boldogít és üdvösségre vezet, a ki a Jézus Krisz-
tusbani hit által az élet fájáról ezen gyümölcsöt le tudja szakasztani. 
Ez hivatástok nektek is mint keresztyéneknek, hogy sziveitekben azon 
béke honoljon, melyet az Isten törvényének hű teljesítése, a kötelesség 
hű betöltése az embernek kölcsönöz; ez hivatástok különösen mint 
házastársaknak, hogy forrjatok össze két testben egy lélekké, a békes-
ség angyala vegyen lakást házatokban és szivetekben, bizalom, egyet-
értés, jóakarat, szelídség, nyájasság és béketűrés vezéreljen minden 
cselekedeteitekben. Igyekezzetek tehát megtartani házas éltetekben 
az egyességet a békesség köteléke által, óvjátok meg sziveteket és 
házatokat a viszály és békétlenség gonosz szellemétől, a bizalmatlan-
ság, harag és gyűlölet vészt és szerencsétlenséget előidéző nemtelen 
szenvedélyétől és akkor bensőbb lesz az öröm, melyet Isten jóvoltá-
ból kölcsönösen élveztek, enyhébb a szenvedés, melyet Isten végzéséből 
tűrni és elviselni keilend, és vigasztalóbb a kilátás a szabadítás órájára. 
Az isteni béke oly adomány, mely egész élteteket a boldogság para-
dicsomává varázsolhatja, épen azért keressétek istenfélelemmel azt. 

Útmutatásul adom végre Pál apostol felhívása nyomán azon 
feladatot: 

3-szor. Hogy legyetek kedvesek. 
Igen, legyetek kedvesek! és pedig úgy Isten, mint édes szii-

/ 

leitek, rokonaitok és más embertársaitok előtt. Es mikép lehettek 
kedvesek Isten előtt? Ugy, hogyha jótéteményeit és áldását méltá-
nyolva, miszerint áldásával tetézett, az élet útain kegyelmesen veze-
tett, testi és lelki jókban részesített, az Ur félelme vezérel szavai-
tokban és tetteitekben, törvényének teljesítésében gyönyörködtök éjjel 
és nappal, az ő templomává építitek házatokat, és dicsőítésére szen-
telitek élteteket. Mikép lesztek kedvesek édes sziileitek előtt? Ugv, 
ha szeretet és boldog házasságtok által éltök boldogságát emelitek, 
és öregségöknek napjait rút hálátlanság által nem keserítitek meg, 

12* 
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hanem életök örömét és boldogságát gyermeki igaz hála és őszinte 
szeretet által emelitek. Mikép lesztek kedvesek rokonaitok és más 
embertársaitok előtt? Ugy, ha szeretet és jóakarat csatol hozzájok, 
a kegyesség, tiszta erkölcs, igazság és erény ösvényén folytatjátok 
pályátokat és mint Isten országának hű polgárai harczoljátok a hit 
nemes harezát, és legyetek meggyőződve arról, hogy ha ez úton halad-
tok, Istennek áldó kezei fognak nyugodni fölöttetek, örömnap lesz 
reátok e nap, ez ünnepélyes óra nemcsak ma, hanem akkor is, midőn 
elválásra hiv a halál angyala, mert az égnek angyalai örömmel üdvö-
zölnek az örök dicsőség hajlékában. 

Teljesítsétek tehát az apostol intését: „Öltözzétek fel a szere-
tetet, mely a tökéletesség köteléke, Istennek békessége uralkodjék 
sziveitekben, melyre hivattatok egy testben, és legyetek kedvesek", 
hogy így szálljon reátok áldás és boldogok legyetek itt, boldogok 
az örök élet hazájában. Amen. 

Keresztyén Jegyesek, hogy a szeretet és hűség esküjét tiszta 
szívvel tehessétek le és Isten áldásának örvendjetek, emeljétek fel 
sziveiteket a kegyelem Istenéhez és kérjétek ki atyai áldását, buzgó 
szívvel következőleg imádkozván: 

Könyőrületnek örök Istene, jó Atyánk a mennyben! Te ren-
delted a házassági szent szövetséget, Te vezérelsz egybe minket is, 
hogy egymás karján jó- és balszerencse között szeretetben és hűség-
ben elválhatlanúl fussuk meg földi pályánkat. Téged kérünk, hozzád 
könyörgünk ennélfogva jóságos Istenünk, hogy szentelj meg minket 
szent lelkeddel, miszerint békében és egymást boldogítva éljünk; 
házasságunkat az istenfélelem és vallásosság ösvényén folytassuk, a 
kísértések óráiban el ne tántorodjunk, hanem mindenkor a szeretet 
és bizalom szent hevével munkáljuk egymásnak úgy földi jólétét mint 
lelki üdvösségét. Atyánk! kit te megáldasz, áldva marad mind örökké, 
áldj meg minket is testben és lélekben, házunkban és házunkon kívül, 
hogy éljünk szent neved dicsőítésére s egykoron elnyerjük az örök 
életnek boldogságát szent Fiad a Jézus Krisztus által. Ámen. 
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Kérdések és eskü, mint az első módban. 
Áldás. A mindenható és kegyelmes Isten kisérjen titeket áldá-

sával, oltalmával és atyai kegyes gondviselésével az élet útain, jutal-
mazzon jóvoltával, gazdagítson testi és lelki jótéteményeivel, segéljen 
isteni kegyelmével, hogy egymás oldalán a földi vándorpályát szere-
tetben és hűségben úgy fussátok meg, miszerint egykor nemes pálya-
futástok jutalmául elnyerjétek az örök élet boldogságát. Amen. 

Keresztyén Hivek! emeljük fel immár mi is sziveinket az egek 
Urához és imádkozzunk az új házasokért következőképen: 

Felséges Isten, jóltevő mennyei Atyánk! örvendező szivvel 
magasztaljuk bölcs igazgatásodat és rólunk való kegyes gondviselé-
sedet, mely szerint a házasokat összevezérled és a melynek kifolyása 
ezen keresztyén testvéreink szövetsége is. Kérünk Téged, vezéreld 
őket kegyelmes atyai karodon ezután is. Tartsd meg őket azon 
szent fogadásuk mellett mindhalálig, melyet most tettek színed 
előtt. Távoztass tőlük egyenetlenséget és visszavonást és ékesítsd 
házasságukat szakadatlan egyességgel és békés lakással. Plántáld szi-
veikbe a szeretetnek nemes indulatát, a hűségnek szent érzelmeit, 
hogy egymás hibáit eltűrjék és azoknak elhagyása s megjobbítására 
egymást szelídséggel serkentsék. Atyai gondviselésedre bízzuk őket 
minden egyéb ügyökben is. Szeresd őket napoknak és esztendőknek 
sokaságával. Tartsd fenn egészségűket, gyarapítsd testi és lelki ere-
jöket és tehetségűket. ()rizd őket nehéz szenvedések és legyőzhetlen 
kísértésektől, és kisérd inkább őket világi dolgaikban is jó előmene-
tellel és kívánatos szerencsével. Ha magzatokkal ajándékozod meg 
őket, adj Uram nekik okosságot és erőt, hogy azokat a te félelmed-
ben és tiszta erkölcsiségben nevelhessék fel szent neved dicsőítésére. 
Ha pedig szomorúságot bocsátasz reájok és megpróbáltatásoknak teszed 
ki őket, vigasztald hathatósan, siess szabadításukra és vezessd min-
denkor az igaz kegyességnek és szent élet ösvényén az örök életre. Amen. 

Miatyánk. 
Végáldás. 



— 9 4 -

III. 

Idősebbek esketése. 

Fohász. A kegyelem Ura, Istene, áldja meg bejöveteleteket, áldja 
meg kimeneteleteket, tegye az üdv és boldogság kút forrásává házas-
ságtokat a Jézus Krisztus által. Amen. 

Keresztyén Jegyesek! 

A házasság szerzésében legközelebb ugyan az emberi nem sza-
porodására volt intézve Istennek bölcs és szeretetteljes tanácsa, de 
egyszersmind segítőt is akart adni a férjnek és pártfogót a nőnek 
és mindkettő)őket egymás kölcsönös szolgálatára, egymás hűséges 
segélésére legmeghittebb barátságban kívánta egyesíteni, egymás meg-
elégedésének és boldogságának, valamint lelki üdvének szeretet és 
hűség általi munkálására akarta kötelezni. 

Ismerjétek el Keresztyén Atyámfiai! hálás szivvel és örvendező 
kebellel, hogy a házasság bölcs szerzőjének ezen kitűzött czélja reátok 
nézve is nagy jótétemény, és igyekezzetek házassági szövetségtekben, 
melyet Istennek szine és a jelenlevő tanúk előtt e pillanatban kíván-
tok megkötni, Istennek jó és szent akaratát lelkiismeretes hűséggel 
teljesíteni. Legyetek egymás gyámolai és segédei azon dolgokban, 
melyeknek végzésére állástok és hivatástok szerint kötelezve vagy-
tok és örüljetek mindenkor, ha egymás könnyebbsége, kényelme és 
örömére valamit tehettek. Viseltessetek elnézés és béketűréssel egy-
más hibái és gyarlóságai iránt, hordozzátok egymás terhét szívesen 
és építsétek egymást a szelídség lelke által. Varázsoljátok egymás 
életét oly kellemessé és oly boldoggá, a mint csak lehet, és ha gond, 
teher, szenvedés teszi nehézzé napjaitokat, enyhítsétek egymás terhét 
és fájdalmát szives tanács, kölcsönös segedelem és őszinte vigasztalás 
által. Serkentsétek egymást szüntelen a jóra, találjátok örömötöket 
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F 
az Ur félelmében és szent törvényének hű teljesítésében, keressetek 
lelki vigaszt az Ur házának szorgalmas látogatásában és munkáljá-
tok lelketek üdvét élő hit, buzgó imádság, a szeretet és kegyesség-
jó cselekedetei által. Es ha igv házassági pályátokat Istennek tetsző 
élettel fogjátok megpecsételni; ha igv nemcsak világi dolgaitokban 
segítitek készséggel egymást, hanem az örök élet útján és mint 
mennyei polgárok karöltve haladtok, áldását adja a jó Isten házas-
ságtokra, megsegít kegyesen nemcsak világi jólétetek és boldogság-
tok építésében, hanem felruházza azon boldog reménynyel is keblei-
teket, hogy a földi életpálya megtiltása után az örök élet üdvhonában 
ismét találkoztok s ott a mennyei angyalok társaságában Istent 
dicsőítvén égi üdv és végetlen boldogság lesz a hit fejedelme Urunk 
és üdvözítőnk által osztályrészetek, mire segéljen titeket az Atya, 
Fiú és szent lélek Isten. Amen. 

(Régi Agenda.) 
Ezeket szivetekre kötve, kérjétek ki már Isten áldását házas-

sági frigyetekre, lélekben és igazságban ekkép imádkozván: 
Szent és igaz Isten, jóltevő mennyei Atyánk! Azon erős biza-

lommal lépünk a házassági szövetségre, miszerint sorsunkat bölcsen 
igazgatod, üdvünket és boldogságunkat hiven munkálod. Támogass 
kegyelmeddel, hogy házassági frigyünk jól sikerüljön, megelégedést 
és boldogságot, áldást és üdvöt árasszon életünkre. Tartsd fenn egész-
ségünket és őrizd életünket, hogy örömmel teljesítvén házastársi köte-
lességeinket, méltók legyünk mindenkor áldó kegyelmedre és könyö-
rülő jóvoltodra, Fogadjuk óh Urunk, hogy mig életünknek kedvezel, 
állandóan törvényed útain járunk, házunkban az istenfélelmet ápol-
juk, bűnbe készakarva nem merülünk, hanem országodat és annak 
igazságát keressük és lelki kincseket gyűjtünk az örök életre. Atyánk, 
a te jó lelked vezessen minket az egyenes úton, hogy midőn a halál 
éje borúi életünkre, megtaláljuk mennyben az örök boldogságot szent 
Fiadért a Jézusért. Ámen. 

Feleljetek meg immár következő kérdéseimre: 
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Kérdem tőled vőlegény Ν. N. 
a) Akarod-e ezen melletted álló nőt (hajadont) N. N.-t Isten 

törvénye szerint örökös házastársul hozzád venni? Akarod-e? 
Felelet: Akarom. 
b) Akarsz-e ezen nő iránt, mint jó lelkiismeretű keresztyén és 

házastárshoz illik, holtodig, holtáig előzékeny szívességet, szolgálatra 
való készséget, igaz szeretetet és hűséget tanúsítani? Akarsz-e? 

Felelet: Akarok. 
Kérdem tőled is menyasszony Ν. N. 
a) Akarsz-e ezen melletted álló férfihoz N. N.-hez, Istennek 

törvénye szerint örökös házastársul hozzámenni? Akarsz-e? 
Felelet: Akarok. 
b) Akarsz-e ezen férfiú iránt, mint jó lelkiismeretű keresztyén 

és házastárshoz illik, holtodig, holtáig előzékeny szívességet, szolgá-
latra való készséget, igaz szeretetet és hűséget tanúsítani? Akarsz-e? 

Felelet: Akarok. 
Térdepeljetek tehát le, adjátok egymásnak jobb kezeiteket és 

mondjátok utánam fenn szóval az esküt: (Lásd I-ső mód.) 
Áldás. Áldjon meg titeket a szeretetnek Istene teljes éltetek-

ben, teljesítse szivetek forró óhaját, hogy világi dolgaitokban jó elő-
menetelnek, házatokban megelégedés és boldogságnak, a közéletben 
tisztelet és közbecsülésnek örvendjetek, midőn pedig alkonyra fog 
szállni életetek, az üdvösség szárnyain égbe vitessetek s ott kimond-
hatlan boldogságban egyesítsen az örök Isten titeket. Amen. 

Jertek Keresztyén Hivek, miután ezen testvéreink Isten nevé-
*/
 7 

ben a házassági szent frigyet megkötötték, kérjük ki reájuk mi is a 
mennyei Atya áldását, ilyeténképen fohászkodván: 

Mindenható Isten! Áldd meg ezen új házastársak szövetségét, 
hogy Téged lélekben és igazságban imádjanak, országodat hiven 
építsék és szent akaratodnak teljesítésére és a te gondviselésedben 
való tántoríthatlan bizalomra egymást kölcsönösen serkentsék. Adj 
nekik erre kedvet, erőt és kitartást, tedd szerencséssé földi dolgaik-



— 97 -

ban, serényekké a lelki üdv keresésében; ruházd fel a szeretetnek és 
szelídségnek lelkével, segéld őket legyőzni a kísértéseket, híven bevál-
tani szent fogadalmaikat és mind halálig híven teljesíteni szent tör-
vényidet és házastársi kötelességeiket, hogy igy nemesen futván meg 
pályájokat és győzelmesen harezolván meg a hitnek harczát, boldog 
halál után az örök üdv hajléka nyíljék meg előttök és ott az igazság 
koronájával jutalmaztassanak meg Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisz-
tus által. Amen. 

Miatyánk. / 

Aroni áldás. 

T\T. 

Vegyes házasok esketése. 

Ima. Szeretetnek örök kútforrása, mindenható Isten! Akaratod 
az, hogy férfi és 110 szeretetben összeforrva lépjenek a házassági 
pályára s képezzenek családi életet; áldd meg, kérünk, a most össze-
kelő jegyeseket is, hogy megelégedés és boldogság, öröm és béke 
kisérje életök minden lépteit. Amen. 

Keresztyén Jegyesek! 

„Isten nem személyválogató, hanem minden nemzetségben ked-
ves neki akárkicsoda, a ki őt féli és igazságot cselekszik" erről biz-
tosít minket Ap. csel. 10, 34. versében Péter apostol s bizonyosan 
ezen igazság érzetétől áthatva, hitünk szent könyvének ezen útmu-
tatását szem előtt tartva jelentetek meg ti is az Urnák szent 1 lázá-
ban, hogy házassági szövetségteket az ő nevében kössétek meg és 
azt a szeretet és hűség szent esküjének letétele által törvényesítve 
folytassátok. 

Különböző hitfelekezet gyermekei vagytok, különböző szertar-
tás szerint imádjátok Istent, különböző utakon keresitek lelketek örök 

Agenda. 13 
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üdvét, de nem kell e nyíltan elismernetek, hogy mindkettőtöknek egy 
atyátok van a mennyben, a ki szeretetének és áldásának napját egy-
iránt ragyogtatja fölöttetek és ha őt mint gyermekei lélekben és igaz-
ságban imádjátok, ha törvényinek teljesítésében találjátok mindenkor 
örömötöket, jóságát, édes atyai gondviselését nem tagadja meg tőle-
tek ? Nem kell-e azon hittől áthatva lennetek, hogy ha Jézus a világ-
megváltó és üdvözítő lesz éltetek vezére, az ő evangyelioma lábai-
toknak szövétneke, az általa hirdetett örök életnek beszéde lesz éltetek 
cselekedeteinek iránytűje, mint tanítványait kegyelmébe fogad, a sze-
retet és béke angyalát küldi le hozzátok és a menny polgáraivá 
avatva, örök életre vezet? Nem kell-e azon meggyőződésnek szive-
tekben gyökeret verni, hogy a szent lélek megszentelő erejét tölti 
ki reátok, a bűn és vétek kísértéseinek óráiban az igazság és erény 
ösvényén megtart s a lelkesedés szent tüzét lobbantván lángra szi-
veitekben, mennyei polgárokká avat és az égi üdv hazáját nyitja meg 
számotokra ? 

Erős és tántoríthatlan legyen tehát az Isten, .lézus Krisztus és 
a szent lélekben való hit sziveitekben, de ne feledjétek el, hogy e hit 
csak akkor áraszt reátok áldást, csak akkor teszi házasságtokat a meg-
elégedés és boldogság paradicsomává, ha az szeretetben leend munkás 
s készséggel hódoltok mindenkor Urunk azon törvényének: „Ugy 
szeressétek egymást, mint én szerettelek titeket, mert csak úgy lesz-
tek igaz tanítványaim, ha egymást szeretenditek"; ne feledjétek el, 
hogy e hit csak úgy virágoztatja fel a házi szerencsét köztetek, csak 
úgy egyesít két testben egy lélekké, ha a férj oly hűséggel szereti 
nejét, mint Krisztus szereté az egyházat, a nő pedig engedelmes min-
denkor férjének és az ő boldogsága hűséges építésében találja örömét 
és hivatását. 

A szeretet ezen szent lángjának azonban nem csak magatok 
iránt kell sziveitekben lobogni, hanem mennyei atyátok, a minden 
jó és minden tökéletes ajándék adója iránt is, jól tudván azt, hogy 
csak az kedves neki, a ki őt féli, lélekben és igazságban imádja; 
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csak az várhat tőle áldást, kegyelmet és boldogságot, a ki az ő aka-
ratjának teljesítésében, az igazság és erény nemes cselekedeteiben 
találja gyönyörűségét és tántorítjatlaη lábakkal keresi lelkének üdvét 
az örök élet ösvényén. Dönthetlenűl áll azon igazság, hogy a hol az 
Ur nem építi a házat, ott hasztalan fáradnak az építők, épen azért 
rendezzétek be úgy házatokat, hogy abban az Ur félelme és Isten 
dicsősége lakozzék, a szeretet, béke és egyetértés szülje min-
den cselekedeteiteket; folytassatok oly életet, hogy az a tiszta 
erkölcs, igazság, becsület és erénynek legyen tüköré, munkáljátok 
földi jóléteteket úgy, hogy Istennek országát és annak igazságát 
keresve egyszersmind lelketek üdvét is hiven eszközöljétek és legye-
tek meggyőződve, hogy igy, ha istenfélelemben és igazságban köze-
ledtek az Úrhoz, szent törvényét megtartva igyekeztek felvirágoztatni 
házi és családi boldogságtokat, meghallgatja a mennyei atya szivetek 
kérését, áldólag ragyogtatja mindenkor fölöttetek kegyelmének, vigasz-
talásának és szabadításának kies napfényét. Amen. 

Véssétek ezen intéseket mélyen sziveitekbe és kérjétek ki az 
Ur áldását és segedelmét házasságtokra következőleg buzgó szivvel: 

Urunk és Istenünk! Te vagy nekünk segedelmünk és erős 
várunk, áldd meg, kérünk, házasságunkat, hogy legyen az szent tör-
vényed szerint a szeretetnek és hűségnek törhetlen és boldogító szö-
vetsége közöttünk. Segíts minket, hogy jó napjainkban örömmel áldjuk, 
szóval és tettel magasztaljuk szent nevedet, balnapjainkban pedig 
örvendő hittel és kitartó türelemmel vessük alá magunkat rendelé-
sednek, hogy igy házas életünk árasszon reánk földi vándorlásunk 
pályáján örömöt, megelégedést és boldogságot, lelkünk pedig ártat-
lanságban és igaz hitben tartassék meg a Jézus Krisztus megjele-
nése napjára. Amen. 

(Kérdések és eskü az I-ső minta szerint.) 
Áldás. Isten atyai gondviselése őrködjék kegyesen fölöttetek 

és áldó keze vezéreljen az élet útain, hogy legyetek egymásnak e 
földön hűséges támasza, öröme és vigasztalása, midőn pedig az üdv 

13* 
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hajléka megnyílik számotokra, a menny dicső hajlékában boldog 
viszontlátás legyen a -Jézus Krisztus által osztályrészetek. Amen. 

Jertek Keresztyén Hivek! emeljük fel immár mi is könyörgő 
fohászunkat az egek urához és esedezzünk áldásáért ez új házasokra 
következőképen: 

Hálával emeljük szemeinket Hozzád kegyelmes mennyei Atyánk 
azon jó voltodért, hogy a házasság szent szövetségét rendelted és meg-
áldottad és azt mai napig kegyelmesen fenntartottad. Vezérelj mind-
nyájunkat, kik a házasság szent kötelékével egybe vagyunk kapcsolva 
úgy: hogy útainkon és tetteinkben szent lelked vezéreljen s rende-
lésedet kegyes élettel szenteljük meg. Segéld különösen ezen most 
összekötött jegyeseket, hogy szent akaratodnak készséggel hódoljanak 
és a Jézus Krisztus által egy test és egy lélekké forrasztva szere-
tetben éljenek, mely a tökéletesség köteléke. Tartsd távol tőlük a 
békétlenséget és visszavonást és segéld, hogy házukat és szivöket 
szent lelked templomává szentelve, az örök életre gazdag gyümöl-
csöket teremjenek. Támogassd őket jó napjaikban áldásoddal, a szen-
vedésekben siess szabadításukra, midőn pedig a hit nemes harczát 
megliarczolják, méltassd őket az örök élet boldogságára a Jézus Krisz-
tus által. Ámen. 

Miatyánk. / 
Aroni áldás. 

V. 

Ötvenéves házasok megáldásának módja. 

Fohász. Áldások Istene, jó Atyánk! Te engedted nekünk ez 
örömnapot, Te kented meg arcziuikat az egészség és késő vénség 
olajával, fogadd el azért hálafohászunkat és támogass kegyelmeddel, 
hogy méltó és kedves legyen előtted szívbeli hálaáldozatunk. Amen. 
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Keresztyén testvéreim az Urban! 

„Uram, maradj velünk, mert immár beesteledik és a nap elha-
nvatlott" e kérelemmel fordultak Jézus tanítványai mint azt Luk. „ t/ 
24, 29. versében olvassuk, az Üdvözítőhöz, midőn feltámadása napján 
velők Emausba ment; bizonyosan e fohász kél ajkaitokon is kegyes házas-
pár, midőn azon czélból jelentetek meg az Ur házában: hogy az . . . . 
év hó . . . . napján kötött s folyó év . . . . kén 50 évre ter-
jedő házasságtok arany menyegzőjét megtartsátok, Isten iránti hála 
és lelki örömtől áthatva szenteljetek annak emlékére örömünnepet. 

Vándorok voltak Krisztus tanítványai, ti is vándorok vagytok, 
kik a földi élet ösvényén az örök élet hazája felé folytatjátok a ván-
dorpályát és mélyen érzitek, hogy esteledik, a nap alkonyra száll 
fölöttetek, lépésről lépésre hosszabb árnyékot vet mögöttetek s mind 

f 

inkább közeledik sötétségével az éjszaka. Es midőn ennek tudatában 
álltok itt, ennek érzetében környeznek édes gyermekeitek, unokái-
tok, rokonitok és jóakaróitok, avagy nem unszol-e arra önkényt szi-
vetek, hogy ti is e fohászszal, ezen esedező könyörgéssel forduljatok 
hitetek Fejedelméhez a drága Ür Jézushoz: „Uram, maradj velünk, 
mert immár esteledik és a nap elhanyatlott"? 

Oh igen! kezeitekbe veszitek a hálaadás poharát és a buzgóság 
szent hevétől ösztönözve, igy szóltok: „Uram! ki eddig megsegítet-
tél, ki engem férjet éven, engem nőt éven át kegyes 
oltalmaddal támogattál, földi és mennyei áldásodban részeltettél, a 
veszély és szenvedés óráiban szabadításod és vigasztalásoddal gyámo-
lítál és a késő vénség napjait is megengedted érnünk, „maradj velünk 
továbbra is, enyhítsd agg napjaink terheit és tedd áldottá életünk 
alkonyát!" 

De kérdem, méltán fordulhattok e kérelemmel az egek Urához? 
Igen, mert ha házasságtokat vesszük tekintetbe, nem kell-e hálával 
elismernetek: hogy a mindenhatónak különös kegyelme és áldása 
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virrasztott fölöttetek, a mennyiben azok, kik első lakadalmatok alkal-
mával az Ur házába kisértek, legnagyobb részben már a sírban pihen-
nek, nektek pedig azon kitüntető isteni kegyelem jutott osztályrészül, 
hogy 50 éves aranylakodalmatokat is megünnepelhetitek, gyermekeitek 
oldala mellett kedves unokák is környeznek titeket s emelhetik szi-
veteknek örömét és boldogságát. 

Méltán fordultok e kérelemmel az egek Urához, mert ha házi 
körülményeiteket figyeljük meg, nem kell-e lelki örömmel bevalla-
notok, hogyha olykor gond, teher, munka és szenvedés nehezedett 
is vállaltokra, a könyörület Istene nem vonta meg tőletek áldását és 
segedelmét, hanem szeretet és hűségben megedzve sziveiteket, erőt 
kölcsönzött a munkára, kitartást adott a szenvedés elviselésére, meg-
segített kegyelmesen gyermekeitek felnevelésében, gyarapított háza-
tok jólétének fenntartásában? Nem kell-e jótéteményeit méltányolva 

r 

igy szólnotok Dáviddal: „Áldjad én lelkem az urat és minden belső 
részem az ő szent nevét! Áldjad én lelkem az Urat és el ne feled-
kezzél semmiféle jótéteményeiről." 

Méltán, óh méltán emelhetitek a kegyelem Istenéhez e fohászt, 
mert ha földi pályátokat megfontoljátok, lehetetlen azon vallomást nem 
tennetek, hogy közbecsülésben fejezhetitek be (bár szerény állásúak 
vagytok) a földi vándorpályát, a mennyiben te férj oly sok éven át 
teljesítetted lelkiismeretesen, hivatásod kötelességeit (érdemei bőveb-
ben elősorolhatok); te pedig nő hiven forgolódtál házadban, mun-
kásság és takarékosság által emelted annak jólétét, hiven eszközöl-
ted gyermekeid nevelését, szerencséjét és előmenetelét és e mellett 
mindketten kegyes és istenfélő élet által tündökölve s a hitnek nemes 
harczát harczolva folytattatok igaz keresztyéni pályafutást. 

Méltán hangoztathatjátok e könyörgő szózatot, mert vezére-
tekül adá nektek a teremtő az Ur Jézus Krisztust, hogy evangye-
lioma által az örök életre vezessen és az égi üdv eledelével és ita-
lával táplálja lelkeiteket; támogatóul és vigasztalóul állítá oldalatok 
mellé szent lelkét, hogy a kísértések óráiban el ne tántorodjatok, 
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hanem mint mennyei polgárok teremjétek a hit, istenfélelem, igaz-
ság és erény, szeretet és hűség nemes gyümölcseit lelketek üdvének 
és az örök élet boldogságának elnyerésére. 

Hosszi'i életpályatokon ennélfogva azt tapasztalván, hogy „irgal-
mas az Ur és kegyelmes, és mindörökké vagyon az ő irgalmassága" 
s arról győződvén meg, hogy Isten az őt félőket el nem hagyja és 
a benne bízókat megsegíti, remélhetitek-e bizton, hogy ő tovább is 
veletek marad? Oh igen! mint bement Jézus tanítványai kérelmére 
a házba, betér ő veletek is hajlékotokba és bizton várhatjátok tőle 
azt, hogy éltetek alkonyát is áldásának kies napfényével fogja körül-
ragyogni, öregségtek hátralévő napjaiban is jóvoltával és kegyelmé-
vel fog támogatni és ha az élet napjának utolsó estvéje alkonyodik 
reátok, boldog halált enged és az igazság koronájával ékítendi fél 
az örök élet hazájában fejeiteket. 

Adjatok tehát forró hálát a mennyei Atyának veletek közlött 
testi és lelki, földi és mennyei áldásaiért és kérjétek, hogy marad-
jon veletek, legyen oltalmatok hátralévő napjaitokban, legyen vigasz-
talótok a halál óráiban, miszerint a vén Simeonnal ti is azt mond-
hassátok: „Uram! most bocsásd el a te szolgádat és szolgálódat 
békeséggel, mert szemeim látták üdvözítődet"; Pál apostollal pedig 
a világtól és kedveseitektől ily búcsút vehessetek: „Én a nemes 
harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, hitemet megtartottam, 
most pedig eltétetett nekem az igazság koronája." Ámen. 

Ezeket szivetekbe vésve, most már függeszszétek szemeiteket és 
sziveiteket az égre, buzgó és áhítatos szivvel következőleg imád-
kozzatok : 

Irgalmas és kegyelmes Isten! Tőled jő minden jó és tökéletes 
a jándék onnan fölül az egekből, kegyelmednek ajándéka azon jótétemény 
is, hogy késő vénségig megtartottad életünket és jóvoltodból, gyerme-
keink, unokáink, rokonink és jóakaróinktól környezve ez örömünnepet 
ülhettük meg szent házadban. Hálát adunk Neked, hogy atyai kegyel-
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med minden reggel megujult fölöttünk, és irgalmasságodból testi és 
lelki áldásokban részesülve folytathattuk kegyes atyai gondviselésed 
árnyékában életünket. Maradj velünk továbbra is szeretetteljes mennyei 
Atyánk! Támogassd segedelmeddel öregségünket és engedd, hogy 
hátralévő napjainkban szent neved dicsőségére kegyesen és istenesen 
éljünk, bűneink bocsánatát és lelkünk üdvét igaz megtérés és élő hit 
által lelkiismeretesen munkáljuk, Jézushoz, mint a világ világossá-
gához hiven ragaszkodjunk, mint megváltónkat buzgón imádjuk, hogy 
igy végharczunkban ő legyen szószólónk s általa megtaláljuk a beme-
netelt az örök élet hazájába. Amen. 

Most már térdepeljetek le és fogadjátok el az áldást: 
r 

Áldottak legyetek az Atyának, Fiúnak és szent lélek Istennek 
nevében! Hosszú életpályát engedett nektek az Ur és különös kegyel-
mében részesített titeket, hogy mig jobbról és balról ezerek hulltak 
el mellőletek, ti megtörve bár, de mégis Istentől megerősítve ülhet-
tétek meg aranylakodalmatokat. Nyugodjék rajtatok mindvégig az 
Úrnak kegyelme és áldása, hogy még testi és lelki erőben sokáig 
örvendjetek az életnek, szeretettel boldogíthassátok gyermekeite-
ket, ők viszont örömmel és boldogsággal fedezzék élteteket, midőn 
pedig eljő az elválás órája, lássatok megnyilatkozott egeket és élvez-
zétek a Jézus által részetekre elkészített hajlékokban az örök bol-

r 

dogságot. Amen. 
Emeljük fel még Keresztyén Hiveim mi is kezeinket, és imád-

kozzunk ezen keresztyén társainkért ekképen: 
Szent és igaz Isten! Te megdicsőítetted kegyelmed gazdag-

ságát e házastársakon, kérünk légy ezután is oltalmok és segedel-
mök. Újítsd meg jóságodat minden reggel fölöttük, enyhítsd agg 
napjaik terheit és örvendeztessd meg őket atyai jóságod legjobb áldá-
sival és jótétemény ivei. Adjad, hogyha testben gyengülnek, a belső 
emberben napról-napra erősödjenek. Szenteld meg őket szent lel-
keddel, hogy mennyei hivatásuknak élve, kincseket gyűjtsenek az 
örök életre; az igaz és hű Istenhez, ki magát megdicsőítette életök-
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ben, s megváltó Jézus Krisztushoz, ki őket is megváltá a bűntől és 
haláltól, mindig hivebben ragaszkodjanak, az istenfélelem és kegyes-
ségben mindvégig állhatatosak legyenek, hogy igy csendes halál után 
az örök boldogság hazájába vétessenek fel Urunk és Üdvözítőnk a 

r 

Jézus Krisztus által. Amen. 
Miatyánk. 
Aroni áldás. 

* 

VI. 

Törvénytelenül egyttttélö jegyesek összeadása. 

Ima. Kegyelem és békesség nektek Istentől, a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak atyjától, most és minden időben. Ámen. 

r 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

„Nem hivott minket Isten tisztátalanságra, hanem a szent életre" 
ezen igazságot köti szivünkre Pál ap. I. Thess. 4, 7. vben. Az L'r 
ezen felhívásának engedve jelentetek meg ti is most Isten házában, 
hogy azon törvénytelen viszonyt megszüntetve, melyet addig foly-
tattatok, a házassági szent szövetséget, melyet Isten rendelt, Urunk 
és Üdvözítőnk pedig megerősített, Isten törvénye szerint megkössé-
tek s azt az egyház nevében megáldva tisztességben folytassátok. 
Komoly és fontos e lépés, mert az egy egész életre egyesít titeket, 
épen azért Isten nevében kössétek meg azt s jól meggondoljátok, 
mit ígértek egymásnak, mily fogadás teljesítésére kötelezitek maga-
tokat kölcsönösen az Ur oltára előtt. 

Lelkiismeretetek sugalja, hogy eddig Isten rendelése ellen élte-
tek együtt, s elkövetett vétketeket csak úgy teszitek jóvá, ha a tör-
vényes házasok sorába léptek s többé nem tisztátalan, hanem Istentől 
megszentelt életet folytattok. Ezt pedig csak úgy érhetitek el, ha 

Agenda. 14 
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igaz bűnbánat szállja meg egyrészről sziveiteket, másrészről pedig 
azon szilárd feltétéi fogamzik meg kebletekben, miszerint e naptól 
fogva mint igaz házastársak, mint Jézus igaz tanítványai folytatjátok 
házassági pályátokat. 

Mint keresztyén házastársaknak pedig igaz, őszinte szeretettel, 
szeplőtelen hűséggel kell egymást holtig boldogítanotok, lankadatlan 
igyekezettel egymásnak jólétét és megelégedését emelnetek, kitartó 
törekvéssel egymás segedelmére és szolgálatára lennetek, kölcsönös 
odaadással egymás örömét és bánatát megosztanotok, a béke és türe-
lem erényét gyakorolnotok, mert a férjet védőül, oltalmazóul, erős 
támaszul állítja az Ur a nő oldala mellé, a nőtől pedig azt kívánja, 
hogv szeretet és hűségtől vezéreltetve engedelmes legyen férjének. 
Nagyobb csapás, súlyosb szerencsétlenség alig érheti a házastársakat, 
mintha a békétlenség és viszály vesz lakást kebleikben, épen azért 
adjon nektek az Ur egy szivet és egy lelket, hogy jól legyen dol-
gotok nektek és gyermekeiteknek. 

Atyámfiai! Házassági pályátokat keresztyénileg csak úgy foly-
tathatjátok, ha istenfélelem szüli minden érzelmeiteket, szavatokat és 
cselekedeteiteket s általában oly indulat lesz bennetek, mint volt a 
Krisztusban és példája nyomdokán szentül, mértékletesen és igazán 
éltek. Gyermekeiteket az Ur félelmében csak úgy nevelhetitek, ha a 
mennyei Atyát igazán szeretitek, őt lélekben és igazságban imádjá-
tok és szent törvényének teljesítésében találjátok mindenkor gyönyö-
rűségteket. Békében és boldogan csak úgy élhettek, ha buzgó imád-
ság, az Isten igéjének hallgatása és tanulása és erényes keresztyén 
élet által lelketek üdvét hiven keresitek. Áldjon meg ennélfogva az 
Ur e naptól oly indulattal, hogy az Isten iránti engedelmességben 
állhatatosan megmaradjatok, bűnös cselekedet, vétkes élet által többé 
kegyelmét és áldását el ne veszítsétek. Áldjon meg Isten testben és 
lélekben s tartson meg az örök élet ösvényén, hogy földi pályátokon 
örvendjetek az Ur áldásának és kegyelmének, az élet zavartalan meg-
elégedésének és boldogságának, az örök életben pedig nyerjétek el 
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az igaz megtérés és a hit nemes harczának dicső jutalmát, az igaz-
ság koronáját a Jézus Krisztus által. Amen. 

Ezeket szivetekre kötve Keresztjén Jegyesek, emeljétek fel 
immár sziveteket az Úrhoz és kérjétek ki házasságtokra, buzgó szív-
vel atyai áldását következendőképen: 

Szent és igaz Isten! Ki a bűnösnek halálát nem akarod, hanem 
azt kivánod, hogy megtérjen és éljen, alázatos szivvel esedezünk szent 
Felségedhez, hogy ne nézzed ifjúságunk bűneit, hanem könyörülj 
rajtunk atyai irgalmasságod szerint. Fogadást teszünk ezennel, hogy 
mint jó keresztyének házasságunkat tisztességesen, törvényed és aka-
ratod szerint fogjuk folytatni, szeretet, egyetértés és békesség által 
házunkat építeni, kegyes élet és tiszta erkölcs által lelkünk örök 
üdvét keresni, hogy igy szálljon reánk egedből áldás, koronázza csa-
ládi életünket megelégedés és boldogság. Támogass minket jó felté-
teleinkben szent lelked hatalmával és igazgass szent igéddel szeretet-
teljes mennyei Atyánk! hogy kötelességünket hiven teljesítsük, a 
szeretet és hűség karján haladva szerencsésen fussuk meg az élet-
pályát, midőn pedig végóránk eljövend, az örök élet hazája nyíljék 
meg számunkra s felvétessünk Urunk és Üdvözítőnk által a dicsőség 
örök hazájába. Amen. 

(Kérdések és eskü az I-ső minta szerint.) 
Áldás. A kegyelem Istenének áldása, ki atyai jóvoltát meg nem 

vonja az őt félőktől és megsegíti a benne bízókat, szálljon reátok, 
hogy szerencsésen és boldogan fussátok meg házassági pályátokat e 
földön, mennyben pedig örök szeretet és boldogságra méltasson drága 
Megváltónk és hitünk fejedelme. Amen. 

Jertek Keresztyén Hívek, kérjük ki immár mi is az Ur könyö-
rülő jóvoltát a most egybekötött házasokra, következőleg könyö-
rögvén : 

Mindenható Isten! Támogassd szent lelked segedelmével ezen 
új házasokat, mutassd meg nekik utadat, melyen járniok kell és tartsd 
meg őket az egyben, hogy szent nevedet féljék, szóval és tettel orszá-

14* 
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godat építsék. Véssd mélyen sziveikbe azon igazságot, hogy nemcsak 
azért kötettek egybe, miszerint e rövid életen át közös jólétöket, házi 
megelégedésöket és családi boldogságukat, szeretet, hűség, szorgalmas 
munkásság és takarékosság által munkálják, hanem hogy már itt 
alant jövő örök üdvöket is igaz keresztyén élettel munkálják. Adj 
nekik a földi javak és örömökből annyit, a mennyi üdvös életökre 
nézve és ha szenvedések nehezednek reájuk, enyhítsd terheiket hall-
gassd meg könyörgésöket és légy közel hozzájok szabadításoddal. 
Vezessd őket atyai karjaidon mindvégig és ha földi pályájukat neme-
sen megfutják, részeltessd őket örök dicsőségben a a Jézus által 
elkészített hajlékokban. Ámen. 

Mi atvánk. / \ 
Aroni áldás. 

VII. 

menyasszonyi avatás. 

(Ez némely egyházakban épen nincs szokásban, másokban pedig 
azon gyakorlat uralkodik, hogy vagv az esketés után eszközöltetik 
azonnal a beavatás, vagy pedig az esküvő után következő napon 
történik.) 

ElÖima. A kegyelemnek Istene, ki téged leányságodban atyai 
szeretetével kisért és áldásával fedezett, legyen neked női pályádon 
is kegyelmes Atyád, kisérje mindenkor áldásával lépteidet tetézze 
boldogsággal életedet. Ámen. 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

A szeretetnek és hűségnek szent esküjét jegyesed kezébe Isten-
nek szine és a jelenvolt tanúk előtt letevén, ; nincs egyéb hátra, 
minthogy a keresztyén nők sorába felvegyelek és ünnepélyesen 
qeavassalak. Teszem pedig ezt azon édes reménynyel, hogy mint 
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eddig az istenfélő, tiszta erkölcsű hajadonok sorában foglaltál helyet, 
úgy ezután is mint keresztyén nő azon becsületes nők sorába fogsz 
tartozni, a kik kegyesség és jámborság által tündökölve igyekeznek 
nemes hivatásukat betölteni. Két fontos hivatás, két nemes feladat 
betöltése várakozik pedig reád új pályádon férjed megelégedésének 
és boldogságának szeretet és hűség általi munkálásán kivűl, mint 
keresztyén nőre. 

Első az, hogy mint házi nő teljesítsed luven kötelességedet, 
házad a szép rendnek és tisztaságnak legyen tiiköre s a kiilső csín 
egyszersmind lelked szépsége és tisztaságáról is tegyen tanúságot; 
életed a szorgalmas munkásságnak legyen példány képe, hogy férjed 
és rokonid azt mondhassák a mi Péld. 31, 29. versében a jó nőkről 
mondatik: „Sok nő munkálkodik serénységgel, te pedig meghaladod 
mindazokat" ; gazdálkodásod a józan takarékosságot világoltassa, arra 
törekedvén, hogy a közös szorgalom által nyert isteni áldásokból ne 
csak házad világi jólétét és előmenetelét emeld, hanem a nem várt 
csapások ellenében is biztosítsd magad és házad népét az inség és 
nyomorúság ellen. 

Második pedig az: hogyha a mennyei Atya azon kegyelmére 
méltat, miszerint mint édes anya gyermekeknek örvendj s családi 
boldogság által megáldva folytassd női pályádat, gyermekeid ápolá-
sában, nevelésében és boldogításában lelkiismeretes hűséget fejts ki, 
az Ur félelmében és intésiben neveljed őket az egyház, a polgári 
társadalom hasznos tagjaivá, s földi és világi szerencséjök hű muii-
kálása mellett a vallás és tiszta erkölcs kincseivel gazdagítva avassd 
őket a mennynek polgáraivá, hogy igy öröm és boldogság jutal-
mazza anyai hű gondviselésedet, gyermeki szeretet és hála édesítse 
életed napjait, tegye könnyűvé tőlük való megválásod végóráját. 

Teljesítsed ezt s egyszersmind jól tudván azt, hogy minden 
bölcsességnek kezdete az Urnák félelme, vallásosság vezéreljen élted 
minden gondolatai, szived minden érzülete és cselekedeteiben, láto-
gassd örömmel az Urnák szent hajlékát elhivén azt, hogy jobb az 



Urnák házában egy nap, mint máshol ezer nap, cle tündökölj a nyil-
vános élet ösvényén is a hit, szeretet és remény, az igazság, erény 
nemes cselekedeteivel; bizzál az Urban, hogyha törvényének teljesí-
tésében gyönyörűségedet találod, ő kegyesen megsegít, vigasztalása 
és szabadításával közel leend hozzád és meglátod, hogy ily hű köte-
lesség teljesítés mellett dísze leszesz házadnak, boldogítója és koro-
nája férjednek, áldása gyermekidnek és rokonidnak, Isten pedig a 
mennyei atya áldásának kies napfényét fogja ragyogtatni fölötted 
földi vándorpályádon s az örök üdv koronájával ékítendi fel fejedet 
a mennyekben az Ur Jézus Krisztus által. Amen. 

Emeld fel ezek után szivedet Istenhez és kérd ki áldását buzgó 
szivvel, következőképen imádkozván: 

Szeretetnek örök Istene, jó Atyám! Kegyes gondviselésed egye-
sített szivem választottjával s jóságod engedé meg, hogy élettársam-
mal szeretet és hűségben összeforrva futhassam meg rendeltetésem 
nemes pályáját. Fogadd kedvesen gyermeki hálámat, (hogy rólam 
kegyelmesen gondoskodtál s az élet útain oldalam mellé hű támasz-
ként férjet állítottál, ki szeretettel óvjon, védjen minden veszélyek 
ellen s boldogítson az élet úgy jó, mint viszontagságos napjaiban.^) 
Légy velem ezután is áldó kegyelmeddel és szenteld meg szivemet 
szent lelked erejével, hogy kettőzött szorgalom és gondos igyeke-
zettel végezzem női teendőimet, kötelességem lelkiismeretes teljesíté-
sével tegyem méltóvá további jó voltod és segedelmedre magamat. 
Aldj meg oly lélekkel, hogy férjemet igaz szeretettel és hűséggel 
boldogítsam, házamat munkásság és takarékosság által jólétben emel-
jem, abban az istenfélelmet és tiszta erkölcsöket fenntartsam és a 
családi életet a megelégedés és boldogság paradicsomává varázsoljam. 
Őrködj védkarjaiddal fölöttem, hogy Jézust tartva szemem előt t 'a 
kísértéseknek képes legyek mindenkor ellentállani s kötelmeimet 
hiven teljesítve, az erényes és szent életben mind végig állhatatosan 
megmaradva méltó legyek a dicsőség ama koszorújára, mely a kegyes 
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és híven szerető nőkre az egekben vár. Hallgass meg engem és áldj 
meg férjemmel egyben az Üdvözítő Ur Jézus nevében. Ámen. 

Miatyánk stb. 
Áldás. Menj el immár k. testvérem az Urban, női és házi hiva-

tásod teljesítésére az Urnák nevében békességgel. Támogasson a Min-
denható szent lelkének erejével, hogy férjedet boldogítva, házadat 
építve, lelkednek üdvét emelve, nemesen fussad meg földi pályádat, 
a szeretet és béke angyala emelje boldogságodat, egykor pedig Urunk 
és Üdvözítőnk az igazság koronájával jutalmazza meg k. pályafutá-
sodat. Amen. 

VIII. 

Esketési alapigék. 

Máté 5, 8; 6, 33; 19, 5—6; Luk. 1, 6; 19, 9; János 2, 2; 
13, 34—35; 14, 23; Ap. csel. 16, 30—31; Róm. 15, 5; I. Kor. 
10, 31; II. Kor. 13, 11; Gal. 6, 2; Ε fez. 4, 1—4; Filipp 4, 8; 
11. Thess. 3, 4 — 5 ; I. Tim. 4, 8; 6, 6; Jakab 1, 17. 

I. Mózes 2, 18; 24, 58; 28, 15; Ruth 1, 16—17; Seim. I. 
20, 42; Bírák 18, 6; Zsolt. I. 1 — 3; 9, 10—11; 27, 10, 37, 3—5; 
37, 37; 128, 1—2; Ρ éld. 16, 9; 18, 22; 31, 30—31; Jerem. 32, 
39; Tóbiás 4, 22; 7, 13; 7, 19; 10, 12; Sirák 7, 40; 25, 1—2; 
26, 1—4. 



A GYÓNÁS ÉS AZ ÚR SZENT VACSORÁJÁNAK 
KISZOLGÁLTATÁSA. 

I. 

G y ó n á s . 

Elöima. Ur Jézus Krisztus, kegyelmes Üdvözítőnk és Megvál-
tónk! szent asztalodhoz kívánunk járulni, hogy bűneink bocsánatját 
és azon békét megnyerjük, melyet egyedül a te kegyelmed kölcsö-
nözhet mi nekünk. Könyörgünk Hozzád! ne nézz bűnös voltunkra, 
hanem végy fel irgalmasságod karjaira, bocsássd meg minden elkö-
vetett bűneinket és támasz bennünk szent feltételeket, hogy a bűnö-
ket eltávoztatva kegyesen és istenesen éljünk és mint mennyei pol-
gárok felvétessünk az örök élet hazájába a Te érdemedért. Amen. 

Keresztyén Hivek! 

Megjelentünk a mindentudó Istennek házában, ki gondolatain-
kat és szivünk legtitkosabb indulatait is ismeri, hogy szent szine 
előtt tetteinket és mulasztásainkat lelkiismeretesen megvizsgáljuk, 
hibáinkat és vétkeinket elismerjük, az Ur szent asztalához igaz bűn-
bánattal, komoly megtérést fogadva járuljunk és a szent életben 
erősítsük meg sziveinket. Ismerje el ennélfogva mindenki közülünk 
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bűnös voltát s elkövetett vétkeiért tartson igaz bűnbánatot, hogy igy 
lelki vigasztalást nyerhessünk attól, a ki bűnös lelkiismeretünk sebeit 
egyedül képes meggyógyítani. 

Számtalanok azon jótétemények, melyekkel mennyei Atyánk 
gyermekségünktől fogva megáldott bennünket, melyekért teljes éle-
tünkben csak dicsőíteni és áldani kellene szent nevét, magasztalni 
jóvoltát és szeretetét, de nem fojtottuk-e el gyakran a hálaérzetét 
sziveinkben? nem voltunk-e közönyösek kegyelme iránt? nem tet-
tük-e magunkat méltatlanokká, bűnös kívánságaink, nemtelen sza-
vaink és tetteink, és szándékos engedetlenségünk által kegyes gond-
viselésére ? 

Megváltattunk a bűntől és haláltól Jézus Krisztus szent vére 
által, melynél fogva a hálás szeretet szent tüzének kellene lángolnia 
sziveinkben az iránt, ki önmagát áldozta fel érettünk a keresztfán, 
de nem sértettük-e meg gyakorta Üdvözítőnket az által, hogy a bűn-
nek cselekedeteiben gyönyörködtünk, a világ szellemének hódoltunk 
a helyett, hogy mint igaz tanítványai éltünk volna szentül, mértékle-
tesen és igazán, az ő példájának nyomdokán? 

Istennek lelke, a szent lélek nem hagyta magát tanúbizonyság 
nélkül, hanem felajánlotta magát, hogy vezérünk legyen a földi élet 
sikamlós ösvényén az örök életre, szent érzelmeket támasztva keb-
leinkben, örök üdvünket munkálja. De nem vontuk-e ki magunkat 
gyakorta vezérlete alól, nem rontottuk-e le a kegyelem munkáját, 
nem fojtottuk-e el a nemes feltételeket részint könnyelműség, részint 
gyarlóságból a helyett, hogy Ígéretének és buzdításának hódol-
tunk volna? 

A szeretet nagy parancsa: „Szeressd felebarátodat, mint maga-
dat," szivünkbe oltatott, és mégis nem vétkeztünk-e ellene titkon 
szivünk érzelmeivel, szavaink és tetteinkkel, midőn dölyf, önzés, 
harag, irigység és gyűlölség szállta meg szeretet helyett sziveinket? 
midőn embertársaink szüksége és nyomora meg nem indított; nem 
bosszantottuk-e meg embertársainkat részint meggondolatlan beszéd, 

Agenda. 15 
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részint aljas tett, részint kötelességmulasztás és hűtlenség által, midőn 
rosszra csábítottuk őket gonosz példaadásunk által? 

Krisztus Urunk azon komoly felhívásban: „Keressétek először 
Istennek országát és ennek igazságát" a lelkiekről való gondosko-
dást, az örök élet üdvének keresését legfőbb feladatunkká tevé, de 
a világ gondjai, az élet kényelme, a test vétkes ingerei nem távolí-
tottak-e el mennyei hivatásunktól, nem rejtették-e el szemeink elől 
azon czélt, melyet isten előnkbe tűzött s melynek megközelítésével 
egyedül oldjuk meg keresztyén feladatunkat? 

Atyámfiai! saját lelkiismeretünk vádol és itél el bennünket, azt 
mondván: „Mindnyájan vétkezünk és szűkölködünk Isten dicsősége 
nélkül, nincsen közöttünk igaz egy se", s arra figyelmeztetvén: „Ha 
valaki azt mondja, hogy nincsen bűne, önmagát csalja meg és nin-
csen igazság benne, de ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, 
megbocsátja minden bűneinket és megtisztít minden hamisságtól." 
Ismerjük el tehát bűnös voltunkat a mindenható Isten előtt, valljuk 
be őszintén bűneinket és az igaz bűnbánat, a komoly megtérés érzel-
meivel esedezzünk bűneink bocsánatjáért következendők épen: 

Mennyei Atyánk, szent és igaz Isten! Vétkeztünk ellened és 
érezzük, hogy nem vagyunk méltók, miszerint gyermekeidnek hivas-
sunk. Tekints reánk kegyelmesen és teremts bennünk oly megvetést 
minden gonosz ellen^) hogy a bűnt komolyan kerüljük, testünket és 
lelkünket szent neved dicsőítésére szenteljük. Tisztíts meg minket 
Jézus engesztelő vére által, melyet a keresztfán érettünk kiontott, és 
kölcsönözz örömöt és megelégedést azon kegyelmes biztatásodban: 
„Ne félj, bűneid megbocsáttattak"! Fogadd el tőlünk azon őszinte 
Ígéretet, hogy ezután igaz hűség és állandó engedelmességgel visel-
tetünk szent törvényed iránt, és adj erőt, hogy e fogadásunkat hiven 
megtarthassuk. Teremts bennünk tiszta szivet óh Isten, és az erős 
lelket újítsd meg bennünk. Engedd, hogy lelki békét és hitbeli erős-
bödést nyerjünk szent Fiad vacsorájában és készíts elő minket élve-
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zése által az örök életre. Hallgassd meg alázatos és hitteljes könyör-
gésünket a Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 

Keresztyén Hivek! A mindentudó Isten hallja ezen ti vallás-
tételteket, melyeket most imádságtokban bűnbánó szivvel és a meg-
térés ígéretével kifejeztetek, de hogy szivetek belső indulatja előttem 
is nyilvános legyen, azt kívánom, hogy felállva következő kérdé-
seimre igaz lelkiismerettel feleljetek meg. Kérdem tehát tőletek: 

1. Vallj átok-e magatokat Isten előtt bűnösöknek, elismeritek-e, 
hogy ellene gondolattal, szóval és tettel vétkeztetek és büntetésére 
méltók vagytok? Valljátok és elismeritek-e? 

2. Bánjátok-e őszinte szivvel elkövetett bűneitéket? Bánjátok-e? 
3. Igyekeztek-e Isten segítségével ezután minden bűnös szo-

kásaitokat elhagyni, szentül és jámborul élni s egyszersmind min-
deneknek, kik titeket megbántottak, tiszta szivvel megbocsátani? 
Igvekeztek-e ? 

4. Hiszitek-e, hogy Isten, ha hozzá igazán megtértek, szent fiának 
érdemeért minden bűneiteket megbocsátja? Hiszitek-e? 

Keresztyén Hivek! Legyen nektek a ti hitetek és szent felté-
teleitek szerint. A kegyelmes Isten adja nektek szent lelkét és támo-
gasson hathatós segedelmével, hogy a mit szájjal vallottatok, az 

/ 

tettel és valósággal is feltaláltassék sziveitekben. En pedig, mint a 
Krisztus evangyéliomának hirdetésére rendelt szolgája az Urnák, urunk 
és üdvözítőnk azon nyilatkozata szerint: „Valakiknek megbocsátjátok 
bűneiket e földön, azoknak meg lesz bocsátva mennyekben is," hir-
detem nektek az igaz bűnbánat és megtérés feltétele alatt Istennek 
kegyelmét és bűneitek bocsánatát, hogy feloldva legyetek azoktól 
mennyen és földön, teszem pedig ezt az Atyának, a Fiúnak és a szent 
Lélek Istennek nevében azon komoly felhívással: „Meglássátok, hogy 
többé ne vétkezzetek, hanem teremjétek a megtérés igaz gyümöl-
cseit." Ámen. 

Külön oldozat az oltár' előtt. Bízzatok igazán megtérő hivek, 
megbocsáttatnak bűneitek; Isten ismét kegyelmébe fogadott titeket. 

lő* 
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Hirdetem nektek bűneitek bocsánatját az Atyának, Fiúnak és szent 
Lélek Istennek nevében! Meglássátok, hogy többé ne vétkezzetek, 
hanem keressétek Istennek országát és annak igazságát és teremjé-
tek a megtérés igaz gyümölcseit. Menjetek el békességgel! Az úr 
kegyelme és áldása kisérjen mindenhol titeket. Ámen. 

Úrvacsora kiosztás. 

Keresztyén Hivek! Szivetek megvizsgálása, bűneitek bevallása 
és buzgó imádságtok által előkészülve lévén, már élhettek az Ur 
szent asztalának drága adományaival, mielőtt azonban ahhoz járul-
nátok, komolyan fontoljátok meg ezen szentségnek méltóságos voltát 
és emlékezzetek meg Pál apostol azon intéséről: „Valaki méltatlanúl eszi 
Krisztus testét, méltatlanúl issza az Urnák vérét, ítéletet eszik és iszik 
magának, mivel meg nem becsüli az Urnák testét; komolyan szive-
tekbe véssétek azon igazságot, hogy csak a ki igaz, hivő lélekkel, 
az igaz bűnbánat és megtérés feltételével, az igaz újjászületés foga-
dalmával él az Ur szent vacsorájával: az lehet annak méltó vendége, 
az remélheti általa lelkének örök üdvét és boldogságát az örök élet 
hazájában; komolyan meg kell gondolnotok, hogy bűneitek bocsá-
nata felől vigasztalást és biztosítást csak úgy nyerhettek, az örök élet 
reményét sziveitekben csak úgy erősíthetitek meg, ha megtagadván 
a test és világ bűnös kívánságait, távol tartván magatokat a hitet-
lenség és erkölcstelenség minden nemtelen cselekedeteitől, békesség-
ben éltek Istennel, szent törvényének teljesítésében találjátok éjjel 
és nappal gyönyörűségteket, tiszta lelkiismeretnek örvendve ártatlan-
ságban tartjátok meg testeteket és lelketeket a Jézus Krisztus meg-
jelenése napjára, embertársaitokat és hitetek sorsosit szeretet által 
boldogítjátok és magatokat Isten igaz fiai és leányainak, Krisztus 
valódi és hű tanítványainak úgy magános mint nyilvános éltetekben 
szóval és tettel, feddhetetlen szent élettel tanúsítjátok. Atyámfiai! 
Vegyétek eszetekbe, a mi békességtek, boldogságtok és örök iidvö-
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tökre szolgál, méltányoljátok az Urnák azon kegyelmét, Üdvözítő 
Urunknak azon önfeláldozó szeretetét, hogy az örök kárhozat veszé-
lyétől akarja megóvni halhatatlan lelketeket és megalázva magatokat, 
emeljétek ezen esdő fohászt az egek Urához: 

Irgalmas mennyei Atyánk! Hálát adunk teljes szivünkből azon 
kegyelmedért, hogy szent fiad a Jézus Krisztus vacsorájában a vigasz 
és üdv kútforrását nyitád meg azoknak, a kik éhezik és szomjúhozzák 
az igazságot és üdvözítő kegyelmedet. Kérünk Tégedet, szenteld meg 
szivünket, hogy igaz bűnbánattal járuljunk Megváltónk asztalához és 
erősítsd meg azon bizalmat bennünk, hogy a mennyei eledel és ital 
hitünk megerősítésére és szivünk vigasztalására szolgál. Újítsd meg 
lelkünket szent lelked által és óvj meg minden szórakozottságtól, 
hogy egyedül Üdvözítőnkön függjünk, szenvedése és halála foglal-
koztassa sziveinket. Engedd, hogy mindnyájan, kik az úr asztalához 
járulunk azon feltétellel közeledjünk annak zsámolyához, hogy mig 
a testben élünk, a hit nemes harczát harczoljuk, üdvözítőnk nyom-
dokán szentül, mértékletesen és igazán éljünk, ki úgy szeretett min-
ket, hogy életét áldozta fel, miszerint a bűn kötelékeiből feloldozzon 
és bűneink bocsánatját Istennél kieszközölve, az örök élet üdvében 
részesítsen. Hallgass meg minket szent fiadért a Jézus Krisztusnak 
érdemeért. Amen. 

Jegyzés. Itt következik az ostya és bor felszentelése a szer-
zési igék által, s e tekintetben is kétféle az eljárás. Némely egyhá-
zakban ugyanis a felszentelés az oltár felé fordúlva a felszentelési 
igék hangos elmondása, másokban pedig éneklés által történik, nem 
tagadhatván, hogy az szépen énekelve a hívőkre nagy hatással van. 
Első esetben a fenti ima után a Miatyánk elhagyandó és a végimád-
sághoz csatolandó, második esetben pedig előbb a Miatyánk, azután 
a szerzési ige éneklendő. 

Miatyánk. Imádkozzunk: 
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 
Szenteltessék meg neved; 
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Jöjjön el országod, 
Legyen meg akaratod, mint mennyben, úgy itt e földön is; 
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma; 
Es bocsássd meg bűneinket, miképen mi is megbocsátunk elle-

nünk vétkezőknek; 
r 

Es ne vigy minket kísértetbe; 
De szabadíts meg a gonosztól; 
Mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökön 

örökké. Amen. 
Szerzési igék: „A mi Urunk Jézus Krisztus, azon az éjszakán, 

melyen elárúltaték, kezébe vevé a kenyeret, megáldá, megszegé és 
tanítványinak adá, ezt mondván: Vegyétek és egyétek, ez az én tes-
tem, mely érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

Hasonlóképen minekutána vacsorált volna, vevé a poharat és 
hálákat adván, adá nekik, ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan, 
e pohár amaz új testamentom az én véremben, mely érettetek és 
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatjára. Ezt cselekedjétek, vala-
mennyiszer iandjátok az én emlékezetemre." 

•Jegyzés. Ha véletlenül az ostya vagy bor elfogy és új hozatik, 
azok fölött a felszentelési igék újra elmondatnak. 

Járuljatok immár Keresztyén Hivek! az Ur asztalához Krisztus 
Urunk szent testének és vérének élvezésére. Kiosztást igék az ostyá-
nál: Vegyétek és egyétek, ez Jézus Krisztusnak szent teste, mely 
érettetek a halálra adatott bűneitek bocsánatjára. Ezt cselekedjétek 
Jézus Krisztusnak emlékezetére. Ez erősítsen meg titeket az igaz hit-
ben, kegyes és istenes életben az örök élet üdvösségére. Ámen. 

Kiosztást igék a bornál: Vegyétek és igyátok, ez Jézus Krisz-
tusnak szent vére, mely érettetek kiontatott bűneitek bocsánatjára. 
Ezt cselekedjétek, valamennyiszer iandjátok Jézus Krisztus emléke-
zetére. Ez erősítsen és tartson meg titeket az igaz hitben, szeretet-
ben és reménvben az örök élet üdvének elvételére. Ámen. %J 
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Hálaadó ima az úrvacsora élvezése ntán. 
/ 

Áldjad én lelkem az Urat és minden belső részem az ő szent / 
nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jóté-
teményiről, ki megkegyelmez minden bűneidnek, meggyógyítja beteg-
ségedet, ki megszabadítja a kárhozattól életedet és megkoronáz kegyel-
mességével és irgalmasságával. Dicsőítjük szent nevedet Urunk és 
Üdvözítőnk, hogy minket kegyelmedbe fogadtál, a bűntől és haláltól 
megváltottál és mennyei Atyánk gyermekeivé fogadtál. Hálával emel-
jük szemeinket hozzád, hogy a szent vacsorában szereteted emlékét 
állítád fel részünkre és a kegyelem eszközei által hitünket és remé-
nyünket megerősítve a szent életre és az örök élet üdvére hívogatsz. 
Add, hogy itt e földön atyai kegyelmedben állandóan megmaradjunk és 
atyai szeretetedre igaz ker. indulat, kegyes és istenfélő élet által tegyük 
magunkat méltókká, egykor pedig mennyben az igazakkal magasz-
talhassunk tégedet s élvezhessük az örök élet boldogságát. Ámen. 

r 

Aroni áldás. 
(Würtembergi Agenda után szabadon alkalmazva.) 

II. 

Gyónási beszéd. 

ElŐima. Szent és igaz Isten! Ki szent fiad az Ur Jézus Krisz-
tus által bűneink bocsánatára és lelkünk üdvére a szent vacsorát 
rendelted, munkálj bennünk szent lelked által igaz bűnbánatot és 
megigazulásunk iránt komoly vágyat, hogy kegyelmet találjunk 
szined előtt és irgalmasságot nyerjünk Urunk és Üdvözítőnk a Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

Pál apostol komolyan arra figyelmezteti azokat, kik az Ur szent 
asztalához, bűneik bocsánatja, a szent élet elsajátítása és a lelki üdv 
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elnyerése végett járulni kívánnak, mint azt a Kor. I. lev. 11. 29. 
verseiben olvassuk: „Próbálja meg minden ember magát, és úgv egyék 
a kenyérbó'l és úgy igyék a pohárból, mert valaki ejendi a kenyeret 
és iandja az Urnák poharát méltatlanul, vétkezik az Ur teste és vére 
ellen és Ítéletet eszik és iszik magának, mivel meg nem becsüli az 
Urnák testét!" Ezen komoly intést kötöm én is sziveitekre most, 
midőn az Ur szent asztalának vendégei kívántok lenni, hogy szigo-
rúan vizsgáljátok meg sziveiteket, komolyan vegyétek fontolóra élte-
tek minden cselekedeteit, miszerint az őszinte bűnbánat és igaz meg-
térés szent feltételével, az újjászületés nemes szándékával, az istenes 
élet határozott akaratával járulván az Ur asztalához, és hitteljes szív-
vel élvezvén Krisztusnak szent testét és vérét, méltókká tegyétek 
magatokat Isten bűnbocsátó kegyelmére, méltókká Jézus keresztha-
lálának üdvözítő érdemére. 

Ismerjétek tehát e szent órában első és főkötelességteknek 
magatok megpróbálását, éltetek megvizsgálását, hogy igv igaz bűn-
bánat hassa át sziveiteket s méltó vendégei lehessetek az Ur szent 
asztalának. És mikép sziilemlik meg bennetek az igaz bűnbánat? 
Ugy, ha Isten szent törvényét szemetek elé állítva meggondoljátok, 
mit követel Isten tőletek, mert igv lehetetlen nem éreznetek, hogy 
bűnösök vagytok, kik Isten parancsai ellen gondolattal, szóval és 
tettel vétkeztetek; hozzá igaz szeretettel nem ragaszkodtatok, iránta 
igaz gyermeki bizalommal nem viseltettetek és gyakorta megfeled-
keztetek arról, hogy Isten mindent lát és tud és megfizet minden-
kinek az ő cselekedete szerint; úgy, ha éltetek felett szemlét tartva, 
megfontoljátok hibáitokat és kötelességmulasztásaitokat, mert igy lehe-
tetlen el nem ismernetek, hogy az Urat úgy házatokban mint a 
templomban lélekben és igazságban ritkán imádtátok, Isten áldása 
és jótéteményével gyakorta hálátlanúl visszaéltetek, szent igéjét öröm-
mel és lelki buzgósággal nem hallgattátok, embertársaitokat nem 
szerettétek, szükségeikben terheiket kész szívvel nem enyhítettétek, 
és az igazságot szeretetben követve mindenkor szent és igaz keresz-
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tyén életet nem folytattatok?? Úgy, ha emberi és keresztyéni hiva-
tástok nemes feladatát mérlegbe téve, elkövetett hibáitokat, gyakori 
gyarlóságtokat és szándékos bűneiteket megvizsgáljátok, mert igv 
lehetetlen azon tudatra nem ébrednetek, hogy kötelességeiteket min-
denkor lankadatlan szorgalom és törhetlen hűséggel nem teljesítet-
tétek, hanem Isten törvénye és lelketek sugallata ellen gyakorta vét-
keztetek. 

Szálljatok tehát magatokba, valljátok be a mindentudó Isten 
előtt őszintén bűneiteket, ismerjétek el büntetésre méltó voltotokat 
s meggondolva azt, hogy ha az igaz Isten szigorú ítéletet akarna 
tartani fölöttetek, egy sem állhatna meg színe előtt, alázzátok meg 
magatokat és igaz bűnbánattól áthatva, a komoly megtérés őszinte 
feltételétől lelkesítve fohászkodjatok igy az egek urához: „Isten, légy 
nekem szegény bűnösnek irgalmas és kegyelmes, ne szállj pörbe 
gyarló szolgáddal és szolgálóddal, mert előtted egy élő sem igaz, s 
ha te megvonod tőlünk bűnbocsátó kegyelmedet, senki sem állhat 
meg előtted!" 

/ 

Es ha az igaz bűnbánat, az őszinte megtérés, a komoly újjá-
születés szent érzülete foglalja el kebleiteket, mit várhattok bizto-
san? Azt, hogy az Ur, mint szent asztala méltó vendégeihez bűn-
bocsátó kegyelmével közeledik, és igv szól: „nem akarom a bűnösnek 
halálát, hanem hogy megtérjen és éljen, mert mint az atya könyörül 
gyermekén, úgy cselekszem én is irgalmasságot azokkal, a kik engem 
félnek!" Szolgáljon ez szivetek vigasztalására és boldogítsa keblete-
ket azon tudat, hogy Krisztus a mi bűneinkért áldozta fel magát a 
keresztfán, miszerint Istennel kiengeszteljen és a bűnös kívánságok 
és világ szerelme, a bűn és vétek szolgálatából feloldozva, az örök 
élet polgáraivá avasson. Szolgáljon szivetek vigasztalására s lelketek 
nyugalmának megedzésére azon biztosítás, miszerint hitünk fejedelme 
az Ur Jézus Krisztus azon czélból szerzette az ő szent vacsoráját, 
hogy a kik az ő testét és vérét hitteljes szivvel, komoly bűnbánattal 
és az örök élet üdvének szent vágyával élvezik, bűneiktől feloldoz-

Agenda. ' 16 
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tatnak, földön és mennyben megigazulásra találnak és az örök bol-
dogság reményével futhatják meg pálvájokat. 

örüljetek Atyámfiai! Isten ezen bűnbocsátó kegyelmének, 
de egyszersmind legyen az Úrvacsorájával való élés reátok nézve 
hathatós ösztön arra: hogv e naptól minden bűnt távoztatva, 
éltetekből minden hitetlenséget és erkölcstelenséget kiküszöbölve, 
a világot és annak bűnös szerelmét megtagadva, szentségben és 
igazságban Isten dicsőítésére éljetek, éjjel és nappal szent tör-
vényének teljesítésében találjátok gyönvörűségteket; legyen hat-
hatós ösztön arra: hogy e naptól fogva a gonosz példákat kerülve, 
a bűn kísértéseinek ellenében a hit paizsával megedzve, Jézus igaz 
tanítványaivá váljatok, oly indulat legyen bennetek, mint volt az 
Ur Jézusban, és nyomdokán szentül, igazán és mértékletesen élve 
keressétek Istennek országát és az igazság koronáját; legyen hatha-
tós ösztön arra, hogy embertársaitokat is igazán szeressétek, harag, 
irigység és bosszú ne szülje cselekedeteiteket, hanem munkáljátok 
szerető szívvel egymás jólétét, lelki üdvét és boldogságát, jól tudván 
azt, hogy Jézus szivünkre ezt kötötte: „Szeressétek egymást, mint 
én szerettelek titeket, mert arról ismernek meg, hogy igaz tanítvá-
nyaim vagytok, ha egymást szeretenditek"; legyen hathatós ösztön 
arra, hogy annyira erősödjetek meg a belső emberben és lelki fiúság-
ban, miszerint sem élet sem halál el ne válaszszon titeket Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a Krisztusban, testetek és lelketek ártat-
lanságban tartassék meg a Jézus Krisztus megjelenése napjára. 

Mit mond keresztyének szivetek? Azt-e, hogy igaz bűnbánat és 
az igaz megtérés feltétele honol kebleteikben és a szent élet komoly 
szándéka foglal helyet sziveitekben, vagy pedig puszta szokásból, a 
javulás szent föltételét nélkülözve akartok közeledni az Ur szent asz-
talához? Atyámfiai! meg ne csaljátok magatokat,Isten nem csúfoltatik 
meg s jól tudjuk, hogy Isten igaz és szent és csak úgy bocsátja meg 
bűneinket, ha igazán megvalljuk azokat és az ő félelmében megerő-
södve, az igazság és erény cselekedeteivel világoltatjuk hitünket; jól 
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tudjuk, hogy ki mint vet, úgy arat, a ki vet a testnek, a testből 
arat veszedelmet, a ki vet a léleknek, a lélekből arat örök életet; jól 
tudjuk, hogy a ki méltatlanúl eszik és iszik, kárhozatot eszik és iszik, 
mivel meg nem becsüli az Urnák testét. 

Keresztyén Hiveim! Áldást, üdvöt, békét és örök boldogságot 
biztosan csak az remélhet, a kit a Jézus Krisztusbani hit és isten-
szeretet vezet élete cselekedeteiben; boldog halált csak az várhat, ki 
a hit nemes harczát harczolva, az erény és örök élet ösvényén tán-
toríthatlan lábakkal járva keresi az igazak és istenfélők számára elké-
szített igazság koronáját, azért ne keményítsétek meg sziveiteket, 
hanem megbecsülve az Urnák testét, tiszta lelkiismerettel és isten-
félelemmel járuljatok az Ur szent asztalához, hogy így Krisztus tes-
tét és vérét igaz hittel és szent áhítattal élvezvén, örvendjetek itt 
bűneitek bocsánatának és a lelki béke áldásának, egykoron pedig az 
örök élet üdvének Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztus által. Amen. 

Véssétek mindezt mélyen szivetekbe és megalázván magatokat, 
tegyetek immár vallást bűneitekről a mindentudó Isten előtt, buzgó 
szivvel igy fohászkodván: 

Szent Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! Sok és nagy jótéte-
ményekkel árasztád el életünket, mi pedig háladatlanúl éltünk azok-
kal gyakorta. Te mind saját okosságunk, mind kijelentett akaratod 
által tanítottál kötelességünkre és szorgalmasan mutogattad a boldog-
ságra vezető igaz ösvényt, mi pedig elhanyagolván kötelességünket, 
lelked munkálkodásának ellene állottunk és inkább követtük bűnös 
indulatinkat, mint szent és jóltevő parancsolatidat. Minthogy te Min-
dentudó belátsz sziveinkbe és csak a tökéletesség kedves előtted, 
semmiképen sem remélhetnénk kegyelmet tőled, ha bűneink megbánása 
és jobbulásunkra való szives igyekezet nélkül járulnánk elődbe. De 
ime szivünk szerint szánjuk és bánjuk minden bűneinket s töredel-
mes lélekkel szent fogadást teszünk, hogy ezután minden jóban gya-
rapodni teljes tehetségünk szerint törekedünk. Könyörgünk hozzád, 
légy nekünk kegyelmes a Jézus Krisztusért, ne bánj velünk bűneink 

16* 
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szerint, melyeket fájlalunk, és ne fizess álnokságunk szerint, melye-
ket utálunk. 

Kegyelmes Istenünk és Atyánk! A dj nekünk ne csak akaratot 
minden gonosz szokások és bűnöknek elhagyására, hanem erőt is a 
jónak véghezvitelére, és segélj, hogy magunkban elfojthassunk min-
den bűnös kívánságot, magunkon kivűl pedig a gonosz példáknak 
és roszra való kísértéseknek erősen ellentállhassunk és mindenben 
mértékletesen, igazán és szentül igyekezzünk élni. Bocsáss minket 
ilyenképen a mi Jézus Krisztusunk vacsorájához jó lelkiismerettel, 
tiszta, kegyes szivvel és szeretettel és kegyelmedben való olyan biza-
lommal, mely a léleknek fájdalmát elveszi, életünket boldogítja, 
üdvünket munkálja örökkévaló dicséretedre Urunk és Üdvözítőnk a 
Jézus Krisztus által. (Régi Agendából.) 

Gyónási kérdések, oldozat és az Ur szent vacsorájának kiosz-
első minta szerint. 

Hála-ima. 

/ 

Irgalmas Isten, mennyei szent Atyánk! Áldjuk és dicsőítjük 
buzgó szivvel szent nevedet és hálát adunk azon kimondhatlan jósá-
godért, hogy az Ur szent vacsorájának élvezése által lelki békét köl-
csönzél sziveinknek és megerősítettél hitünkben. Méltatlanok vagyunk 
óh Atyánk, minden jótéteményidre és áldásidra, de mégis kérünk 
tégedet hű és igaz Isten, hogy szolgáljanak váltságunknak azon zálogai, 
melyeket most a szent vacsorában vettünk, bűneink bocsánatjára, hitünk 
erősítésére, embertársi szeretetünk növelésére, hogy így az igazságnak 
és szent életnek üdvös gyümölcseit teremjük. Tégy bennünket lélek-
ben buzgókká, a reményben örvendezőkké, a szenvedésekben tűrőkké 
és az imádkozásban állhatatosokká, hogy igy azon feltételeket, melye-
ket szent lelked költött bennünk, kegyelmed által tetté érleljük és 
minden roszra való kísértéseket legyőzve, a hit nemes harczát meg-
harczolva, futhassuk meg földi pályánkat. Tartsd meg anyaszentegy-
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házadat az igaz hitben, szeretetben és reményben és segélj, hogy 
egykor a megdicsőültek seregével mennyei szent országodban élvez-
hessük mindannyian az örök élet üdvének dicső vacsoráját. Ámen. 

(Würtenbergi Agendából.) 
Áldás. 

III. 

Eioima. Szent és igaz Isten! Bűneink érzetében szent aszta-
lodhoz kívánunk járulni, hogy Krisztus szent testének és vérének 
élvezése által bűnbocsánatot nyerjünk és a kegyes életben megerő-
södve, készítsük magunkat az örök életre. Add nekünk, kérünk, szent 
lelkedet, hogy bűneinket őszintén és töredelmes lélekkel bevallva 
mint méltó vendégek vegyünk részt szent fiad vacsorájában, hogy 
igv bűnbocsátó kegyelmednek örvendjünk és az örök élet örököseivé 

/ 

lehessünk Urunk és Üdvözítőnk a Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

„Meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy gonoszbúi ne legyen 
dolgod" ezen intéssel bocsátá el üdvözítő Urunk, mint azt János ev. 
5. 14. versében olvassuk, azon beteget, kinek a Bethesda gyógyfor-
rásánál 38 évi betegségben való sinlődés után állítá helyre egész-
ségét s igv szól Jézus Krisztus ma hozzátok is, kik az Ur szent 
vacsorájában lelki meggyógyulást kerestek, a bűnbocsánat boldogító 
tudatával, a lelki béke áldásával és az örök élet reményével feléke-
sítve kívántok az Ur házából visszatérni saját házaitokba. 

A bűn, Atyámfiai! oly lelki betegség, melyben kisebb-nagyobb 
mértékben mindnyájan sinlünk, mely nehezen gyógyítható meg, melyet 
emberi orvos, földi gyógyszer el nem távolíthat tőlünk. Mindnyájan 
vétkezünk és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül s nagyon is igaz 
János apostol azon figyelmeztetése: „ha azt mondjuk, hogy bűnünk 
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nincsen, magunkat csaljuk meg és igazság nincsen bennünk! Es nem-
csak sinlünk a bűn betegségében, hanem mint a testi betegségnél 
nem ritka az eset, vissza is esünk a lelki betegségbe s nem egy-
szer történik meg, hogy gyógyíthatatlanná lesz és a kárhozatnak 
állunk örvénye előtt. Tegyen tehát ezen körülmény bennünket éltünk 
utain ovatossá és a bűnbe való visszaeséstől őrizkedve gondoljuk 
meg, hogy egyedül az Ur az, ki bennünket a bűn betegségéből fel-
gyógyíthat. 

Sok ember elég erősnek hiszi magát elbizakodásában arra, hogy 
a bűntől magát megóvja s igen hajlandó azon hiedelem ápolására, 
hogy ha durvább vétkeket nem követ el, embertársai körében erköl-
csös életet folytat, a bűn ragálya lelkét nem érinti s annak vesze-
delmét eltávolíthatja. Azonban a tapasztalás nem ezt bizonyítja, 
hanem ellenkezőleg, hogy naponta részint a gyarlóság, részint a szen-
vedély, részint a világ szerelme és hitetlenség erőt vesz lelkűnkön 
és gondolattal, szóval és tettel Isten törvénye ellen cselekszünk. Min-
den bűn pedig, legyen az csekélyebb vagy nagyobb, neveztessék az, 
hazugság vagy erkölcstelenségnek, fösvénység vagy tékozlásnak, 
harag, bosszú, irigység vagy szeretetlenségnek, hitetlenség vagy gonosz-
ságnak : oly bűn, melyet egyedül a lelki orvos, Urunk és Üdvözí-
tőnk a Jézus Krisztus gyógyíthat meg az ő szent igéje és szent lelke 
által, mert egyedül Isten igéje állítja szemeink elé az örök élet tidv-
igazságait s mindazon kötelességeket, melyeket, ha az Ur törvénye sze-
rint teljesítünk, az áldás és üdv boldogságát árasztja életünkre; egyedül 
Isten igéje biztosít azon kegyelemről, hogy a Jézus Krisztus által 
elnyerhetjük lelkünk váltságát az ő vére és halála által. Azért ismer-
jük legszentebb kötelességünknek mindannyiszor, valahányszor az Ur 
szent asztalához járulunk, megvizsgálni szivünk és életünket, meg-
bánni őszintén elkövetett bűneinket, az igaz megtérés szent feltéte-
lét belsőnkbe plántálni és igy imádkozni a kegyelem Urához: „Teremts 
bennem tiszta szivet óh Isten és az erős lelket újítsd meg én ben-
nem; ne vess el engem orczád elől és szent lelkedet ne vedd el én 
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tőlem! Add meg nekem iidvözítésednek örömét és az engedelemnek 
lelkével erősíts meg engemet," jól tudván: hogy mindnyájan vétke-
zünk és szűkölködünk Isten dicsősége nélkül; jól tudván: hogy Isten 
csak az igazán megtérő bűnösnek ajánlja fel kegyelmét, Üdvözítőnk 
és Megváltónk csak a kegyes és istenfélőket méltatja a bűnök bocsá-
natára és az örök élet üdvére; jól tudván, hogy csak igy emelked-
hetünk ki a bűn rabságából, csak igv menthetjük meg lelkünket a 
kárhozat örvényétől. 

/ 

Es ha az Ur szent vacsorájának élvezése által azon biztosítást 
veszitek, hogy bűneitekből meggyógyultatok, az Ur Jézus Krisztus 
drága érdemeért bűnbocsánatot nyertetek s Istennel kiengesztelve, az 
örök élet üdvére számot tarthattok, mit kell akkor komoly felada-
totoknak ismernetek? Azt, keresztyén Hiveim! hogyha lelkünk 
mennyei orvosa meggyógyítván, megmentett a lelki betegség lélekölő 
gyötrelmeitől, kiszabadított a kárhozat súlyos veszélyéből és meg-
győzött arról, hogy a bűnnek zsoldja a halál, Istennek ajándéka pedig 
az örök élet; hogy a bűn és vétek nyomdokán e világon csak átok 
és nyomorúság fakad, a kegyes és istenfélő élet pedig földön és 
mennyen áldás és örök boldogsággal jutalmaz, többé ne vétkezzetek, 
ne hogy gonoszbúi legyen dolgotok. Azt, hogy vigyázva és imád-
kozva öltözzétek fel az Isten minden fegyverét és vegyétek fel a 
hitnek paizsát és az igazság mellvasát, hogy igy a gonosznak min-
den tüzes nyilait ártalmatlanokká tegyétek; azt, hogy levetkőzvén 
az ó embert, mely megromlott a gonosz kívánságok miatt, öltözzétek 
fel az új embert, mely Isten szerint teremtetett igazságra és szent-
ségre és szent életet folytassatok, mely nélkül senki nem láthatja 
az urat. 

/ 

Es ha igv bűneiteket megvallva és őszintén megbánva, gyarló-" 
ságtokat és vétkeiteket levetkőzve, az újjászületés és megjavulás szent 
feltételével és erős hittel járultok az Ur asztalához, mily reménynyel 
és meggyőződéssel térhettek vissza házaitokba? Azon tiszta meggyő-
ződés és biztos reménynyel, hogy a jóságos Isten kegyelmét nem 
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tagadja meg tőletek és hatalmával támogat a jónak követése és a 
kísértések legyőzésében; hogy Jézus, ha lélekben és igazságban fohász-
kodtok hozzá, nem tagadja meg tőletek segítségét, hanem mint tanít-
ványait kegyesen úgy vezérel, hogy a csábítások órájában vele együtt 
azt mondjátok: „Eredj el tőlem sátán, mert meg vagyon irva: a te 
Uradat Istenedet imádjad és csak őt szolgáljad; hogy a szent lélek 
megszentelő erejével kisérend éltetek cselekedeteiben, miszerint küz-
delmeteket győzelem koronázza, az igaz és szent életben napról napra 
előbb haladjatok, midőn pedig a hit fegyverével az igaz keresztyén 
élet nemes harczát megharczoljátok, az égi üdv hajléka nyit-
tatik meg számotokra, hogy ott örök boldogságban élvezzétek hite-
tek fejedelme a drága Ur Jézus Krisztus által a mennyei örömö-
ket. Amen. 

Ezeket szivetekbe vésvén, könyörögjetek immár bűneitek bocsá-
natjáért az Úrhoz, töredelmes szívvel és lélekkel ekkép imádkozván: 

Kegyelmes és irgalmas mennyei Atyánk! Te naponta hívo-
gatsz minket a béke útjára s gyakorta hirdetteted a megtérést és 
bűnbocsánatot szent fiad, az Ur Jézus Krisztusnak nevében. De mi 
ritkán hallgattunk kegyelmed hívogató szavára, és sokszor hálátlan-
sággal fizettünk jóságod és hosszútűrésed gazdagságáért. Oh Uram! 
Bocsássd meg gyarlóságunkat és szivünk keménységét, ne vess el 
minket orczád elől és szent lelkedet ne vedd el tőlünk. Támaszsz 
sziveinkben igaz bűnbánatot és megtérést, a szent élet utáni komoly 
vágyat és akaratot és atyai irgalmad iránt őszinte bizodalmat. Add, 
hogy kegyes látogatásod napját lelkünk üdvére fordítsuk és szent 
fiad asztalához töredelmes szívvel és igaz hittel járuljunk, hogy 
a kegyelem vacsorája maradandó áldást árasszon életünkre. Szent 

•lelked szentelje meg szivünket és életünket, és a te békéd, mely min-
den értelemnél feljebb való, tartson meg minket az örök életre a 
Jézus Krisztus által. Ámen. (Würtenbergi Agendából.) 

Oldozat és úrvacsora kiosztás az első minta szerint. 
f 

Utóima. Mindenható Isten, szeretetteljes mennyei Atyánk! Áldjuk 



— 129 — 

jes szivünkből véghetlen jó voltodat, liogy egyetlen tiadat a Jézus 
Krisztust adván érettünk, Ő benne és (') általa kegyelemmel, élettel 
és üdvösséggel ajándékoztál meg minket. Ujabb biztosítást és vigasz-
talást nyújtottál nekünk e felől váltságunknak azon zálogai által, 
melyeket most a szent vacsorában vettünk. Szent Atyánk! Gyöke-
reztessd meg sziveinkben mélyen és állandóan szeretetedet s Jézus-
nak szeretetét és segélj, hogy azt a hűséget és engedelmességet, 
melyet ma szent törvényed követése iránt újra fogadtunk, soha el 
ne felejtsük, hanem lankadatlan buzgósággal igyekezzünk azt meg-
tartani mindenekben. Erősítsd lelkünket a hitben és jóságban és nevelj 
a szent életben. Taníts és buzdíts, hogy örömmel cselekedjük aka-
ratodat és jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Szentelj meg min-
ket testben és lélekben és intézd úgy éltünk minden cselekedeteit, 
hogy elménk épségben, testünk és lelkünk ártatlanságban tartassék 
meg a Jézus Krisztus eljövetele napjára. Amen. (Régi Agendából.) 

Aroni áldás. 

IV. 

Erőtlenek vagy öregek házi gyóntatása, kik a nyilvános gyónáson meg nem 
jelenhetnek. 

Ur Jézus Krisztus, leikeinknek hűséges pásztora, legyen ked-
ves előtted a mi tiszteletünk és szeretetünk áldozata, erősítsd meg 
az örök élet hitében az Ur szent vacsorájának élvezése által lelkün-
ket és cselekedjed, hogy boldog halál után veled a mennyei üdv 
hajlékában örökre egyesülhessünk. Ámen. 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

„Igaz beszéd az és mindenképen méltó, melyhez ragaszkodjunk, 
hogy a Jézus Krisztus azért jött e világra, hogy a bűnösöket meg-
tartaná," erről biztosít Pál apostol Timotheus tanítványához irott 1-ső 

Agenda. 17 
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levele 2-ik része 15-dik versében minket, ezen hit és meggyőződés 
hatja át bizonyosan sziveiteket is most, midőn az Ur szent vacso-
rájában a többi hivőkkel nyilván részt nem vehetvén, azon forró 
vágy költ fel kebleitekben, hogy bííneitek bocsánatját házi gyónás 
által keressétek és az Ur vacsorájának élvezése által az örök élet hitében, 

r 

a mennyei üdv reményében sziveiteket megerősítsétek. Érzitek bizo-
nyosan, hogy .Jézus Krisztus a drága üdvözítő és megváltó a leg-
nagyobb szeretetet tanúsította irántatok, midőn ártatlan életét a 
keresztfán feláldozta s Istennel kiengesztelve, a kárhozat örvényéből 
kiszabadítva az örök élet végetlen boldogságának örökösévé tette az 
emberiséget, és azon forró óhaj hatja át kebleiteket, hogy e lelki 
jókban ti is részesülhessetek, az égi üdv és boldogság hazájába a 
Jézus Krisztus által ti is felvétessetek. Atyámfiai! szivetek forró óhaja 
szép és helyes, nem szabad azonban felednetek, hogy az Ur szent 
vacsorájának méltó vendégei valóban csak úgy lehettek, a bűnök 
bocsánata és az égi üdv reményének a Jézus Krisztus érdemeért 
igazán csak úgy örvendhettek, ha bűneiteket őszintén megbánjátok, 
a világ szerelmét megtagadjátok, embertársaitoknak őszintén megbo-
csátotok és az ó embert minden gonosz kivánságival teljesen levet-
kőztetve az új embert öltözitek fel szentségben és igazságban. Pró-
báljátok meg ennélfogva magatokat, vizsgáljátok meg szivetek minden 
érzelmeit, éltetek minden cselekedeteit komolyan és ha lelketek azt 
sugalja, hogy a bűn és hitetlenség, a test és világ szerelme erőt vett 
rajtatok, Isten szeretetével hálátlanúl gyakorta visszaéltetek, ember-
társaitok jóvoltát kellőleg nem becsültétek és lelketek örök üdvét 
Jézus nyomdokán szent, igaz és kegyes élet által híven nem keres-
tétek, bánjátok meg őszintén elkövetett bűneiteket, lépjetek az igaz 
megtérés útjára s élvezzétek Krisztusnak szent testét és vérét azon 
szent fogadással: miszerint mig a kegyelmes Isten élteteknek kedvez, 
Jézus lesz nyereségtek éltetekben és halálotokban, a hit nemes har-
czát harczolva, keresztyén pályátokat az igazság és erény ösvényén 
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állhatatosan megmaradva folytatjátok, hogy igy a Krisztussal feltá-
madva az örök dicsőség örökösivé legyetek. 

Tegyétek ezt, szenteljétek az Urnák sziveteket és élteteket és 
hogy mint méltó vendégek élvezzétek az örök élet eledelét és ita-
lát, bűneitek bocsánatjáért töredelmes szívvel következőleg imád-
kozzatok : 

Mindenható Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! érezzük bűnös 
voltunkat és őszintén megvalljuk, hogy szent törvényidet megszegve, 
Tégedet, legjobb atyánkat és jóltevőnket gyakorta megbántottunk 
és magunkat büntetésedre méltókká tettük. Könyörgünk Hozzád, ne 
nézd bűnös voltunkat, hanem légy irgalmas és kegyelmes hozzánk, 
fogadd el őszinte bűnbánatunkat és bocsássd meg minden bűneinket 
a Jézus Krisztusért. Teremts bennünk tiszta szivet, óh Isten és szen-
telj meg szent lelked erejével: hogy Urunk és Üdvözítőnk szent 
vacsoráját tiszta szívvel, igaz hittel és hálás szeretettel élvezzük s 
ennek folytán lelki vigasztalást és békét találjunk, szivben és élet-
ben új jászülessünk, kegyes és istenfélő életünk által bizonyítsuk be, 
hogy atyai szeretetedre és Krisztus megváltó érdemére méltók vagyunk. 
Szentelj meg minket és vezess a hit és erény ösvényén az örök 
életre s engedd: hogy Krisztussal feltámadva örök üdv legyen osz-
tályrészünk. Amen. 

Gyónás és úrvacsora kiszolgáltatása. J o 
Hálaima. 
Irgalmas Isten! áldunk és dicsőítünk tégedet, hogy atyai kegyel-

medre méltattál, a Jézus szent vacsorája által bűneink bocsánatjában 
részeltettél és az örök életre előkészítetted halhatatlan lelkeinket. 
Segélj minket, hű és igaz Isten! hogy a bűnt távoztatva, a világ 
szerelmét legyőzve napról napra erősebbek legyünk a hitben, ben-
sőbbek a te szeretetedben, állhatatosabbak Jézus követésében, kitar-
tóbbak a szent életben, hogy igy a test és világ, a hitetlenség és 
erkölcstelenség minden kísértéseit legyőzve szentségben és igazság-
ban fussuk meg keresztyén pályánkat és a hit nemes harczát gvő-

17* 
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zelmesen megharczolva elnyerjük az igazság koronáját ott fenn az 
egekben a Jézus Krisztus érdemeért. Amen. 

Miatyánk. 
Áldás. 

Betegek gyóntatása. 

A te gyónásod és az Ur szent vacsorájával élésed legyen az 
atyának, a fiúnak és a szent lélek Istennek nevében. Amen. 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

„Jöjjetek hozzám mindnyájan, kik megfáradtatok és megter-
heltettetek és én megnyugosztallak titeket" ezen lélekemelő szavakkal 
hívogatja üdvözítőnk magához azokat, kik a szenvedés terhétől vagy 
a bűn lelki fájdalmaitól leveretve vigasztalás és szabadítás után eped-
nek s ezen felhívásnak kívánsz te is hódolni most, midőn a beteg-
ség kinos fájdalmaitól zaklatva, szived vigasztalására, hited megerő-
sítésére és bűneid bocsánatára azon szent vacsorával kívánsz élni, 
melyet Üdvözítőnk mindazok számára szerzett, kik az igazságot éhezik 
és szomjúhozzák és az örök élet üdvösségét elnyerni óhajtják. 

Irgalmas az Ur és kegyelmes! ki kész neked is bűneid bocsá-
natját megadni és téged az örök élet üdvében részesíteni: ha Pál 
apostol intését követve megpróbálod magadat és úgy eszel e kenyér-
ből és úgy iszol e pohárból. Ismerd el tehát bűnös voltodat, bánd 
meg őszintén minden elkövetett vétkeidet, járúlj igaz megtéréssel a 
kegyelmes Isten szine elé, hogy igv méltóan élvén az Ur szent vacso-
rájával, meghallgassa kérésedet, megadja lelked nyugalmát, megvi-
gasztaljon bűneid bocsánatával s te az örök élet reményében meg-
erősítve csendes és boldog halállal végezhessd be földi pályafutásodat. 

Emeld fél tehát az igaz bűnbánat és megtérés szent érzelmei-
vel szivedet és következőleg imádkozzál: 
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Irgalmas Isten, testemben, lelkemben beteg leven, sietek Hozzád, 
keresvén lelkem ismeretének nyugodalmát és szivemnek vigasztalását 
Nálad és szent fiadnál, kinek kínszenvedéséről és haláláról most meg-
emlékezni kívántam. Engedd megtalálnom ezt a nyugodalmat e szent 
vacsorában és töltsd be szivemet azzal a vigasztalással: hogy nekem 
megtérő bűnösnek kész vagv az Ur Jézus Krisztusért bűneimet meg-
bocsátani és engem újra kegyelmedbe fogadni. Oh Uram! szivemből 
fogadást teszek, hogv mig e testben élek, minden bűnt távoztatni, 
minden jót követni és magamat szent tetszésednek alája vetni igye-
kezem. Adj erre nekem erőtlennek te magad erőt, szolgáltassd beteg-
ségemet is lelkem üdvére, és segélj, hogy ha a betegség fájdalmai 
tűrhetlenségre késztenek, tudjak azokon benned vetett bizalommal győze-
delmeskedni. Istenem és Atyám! irgalmadnak nincsen vége, fiúi (leányi) 
bizalommal emelem szemeimet Hozzád, hogy te nem hagysz el engem 
(sem az envimeket), előbb-utóbb megszabadítasz minden gonosztól és 
által segítesz mennyei szent országodba. Amen. (Régi Agendából.) 

Testvérem az Urban! A mindentudó Isten hallotta könyörgé-
sedet és ha imádságodban lélekben és igazságban közeledtél hozzá, 
megbocsát kegyelmesen, hogy azonban bűneid bocsánat ját a Jézus 
nevében hirdethessem, felelj meg előbb következő kérdésimre: 

1. Vallod-e magadat Isten előtt bűnösnek és bűneidért erre a 
betegségre, sőt még nagyobb büntetésre is méltónak lenni, vallod-e? 

2. Bánod-e, hogy jó Istenedet, ki tégedet teremtett, megvál-
tott és mindeddig hűségesen eltartott, bűneiddel gyakran megbán-
tottad, bánod-e? 

3. Hiszed-e, hogy Isten hozzád mind a mellett irgalmas, hogy a 
Krisztus éretted is megholt és Isten a Krisztusnak érdemeért bűnei-
det megbocsátja, hiszed-e? 

4. Megbocsátasz-e mindenkinek, a kire neheztelésed volna, 
megbocsátasz-e ? 

ö. Igvekezel-e, ha Isten életednek továbbra is kedvez, a szent 
életben napról-napra jobban előhaladni, igyekezel-e? 
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tí. Kivánod-e ezen betegséget, mely Ível Isten meglátogatott, 
békességes tűréssel elviselni, kivánod-e? 

7. Es ha Istennek úgy tetszenék, hogy ez legyen utolsó gyó-
násod és hogy a halál angyala az örök élet hazájába szólítson, kész 
vagy-e megnyugodni Istennek akaratján és igy szólni „mint akarod, 
úgy legyen"; kész vagy-e? 

A mindenható Isten adja neked szent lelkét, hogy a mit száj-
jal vallottál, az tettel és valósággal feltaláltassék szivedben úgy életed 
hátralevő napjaiban, mint halálod órájában s igy tiszta lélekkel lép-
hess a megváltó ítélőszéke elébe. Hirdetem neked az igaz megtérés 
feltétele alatt bűneidnek bocsánatját mint Jézus Krisztusnak hivata-
los szolgája, az Atyának, a fiúnak és a szent léleknek nevében. 
Meglássd, hogy többé ne vétkezzél! 

Halljuk meg immár buzgó szívvel és igaz hittel azon igéket, 
melyekkel Jézus az δ szent vacsoráját szerzette: 

A mi Urunk Jézus Krisztus azon az éjszakán, a melyen elárul-
taték, kezébe vevé a kenyeret, megáldá, megszegé és tanítványinak 
adá ezt mondván: Vegyétek és egyétek, ez az én testem, mely éret-
tetek a halálra adatik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. 

Hasonlóképen, minekutána vacsorált volna, kezébe vevé a poha-
rat és hálákat adván adá nekik ezt mondván: Igyatok ebből mindnyá-
jan, e pohár amaz újtestamentom az én véremben, mely érettetek és 
sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatjára. Ezt cselekedjétek, vala-
hányszor iandjátok, az én emlékezetemre. 

Úrvacsora kiosztása. 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

A kegyelmes Isten teljesítvén kívánságodat, az örök élet ele-
delével és italával táplálván halhatlan lelkedet, mennyei vigaszszal 
árasztván el kebledet, adj immár hálát neki, buzgó szivvel igy 
fohászkodván: 
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Oh én megtartásomnak kegyelmes Istene, őszinte hálával eme-
lem szemeimet hozzád, hogy születésemtől mind ez ideig gondomat 
viselted, evangyélmi tiszta vallásomban megtartottál, úgy, hogyha 
most elvégzem is földi pályafutásomat, bízvást mondhatom, miszerint 
hitemet megtartottam. Hála neked azért is, hogv ezen betegségben 
elviselhetlen fájdalmaktól és elmezavartól megoltalmaztál és megen-
gedted érnem, hogy józan elmével élhettem azon drága lelki jókkal, 
melyeknek kívánságát a te jó lelked gerjesztette fel szivemben. 
Könyörülő Uram, Istenem! ha lelkemet kegyelmedbe fogadtad és 
bűneim bocsánatját megadtad, ne utáld meg kérlek, beteges testemet 
sem. Ha megadtad a nagyobb jót, lelkemnek nyugalmát, add meg 
a kisebb jót is, beteg testemnek meggyógyulását, hogy az élő hivek 
seregében szent Felségednek még tovább is szolgálhassak, felebarátim 
javára és lelkem üdvösségére élhessek. Mindazáltal ne úgy legyen, 
mint én akarom, hanem a mint te akarod! Csak adj erőt, nem bánom, 
csapásodat elvárom, csendes szívvel hordozom, csak hitem el ne fogy-
jon. Méltóságos Istenség! menjen fel a könyörgés, mennyekbe vidd r 

fel lelkünket, midőn elvégzed éltünket. Amen. (Régi Agendából.) 
Miatyánk. 
Áldás. Viseld béketűréssel, hű követője az Urnák, betegsége-

det, melylyel az Ur meglátogatni jónak látott, a Jézus Krisztus nevé-
ben, ki éretted is szenvédett a keresztfán, hajtsd az örök élet álmára 
fejedet azon hitben, hogy a ki éretted is megholt és feltámadott, 
téged is feltámaszt az örök életre és harczold mindvégig a hit nemes 
harczát, hogy az üdv dicső hazájában üdvözítőd és megváltód az 
igazság koronájával jutalmazza meg igaz keresztyén pályafutásodat. 
Amen. 

•Jegyzés. A betegnek a sok beszéd terhes és fárasztó levén, az 
úrvacsora kiszolgáltatása előtt újabb megszólítást és imát alkalmazni 
a régi agenda szerint fölöslegesnek tartom. 
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II-ik beszéd. 

Ur Jézus Krisztus, ki jelen vagy, hol ketten vagy hárman 
egybegyűlnek nevedben, légy jelen, kérünk, közöttünk most is, vigasz-
tald meg sziveinket és erősítsd meg az örök élet hitét és reményét 
kebleinkben. Ámen. 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

„A ki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök 
élete vagyon és én feltámasztom őt amaz utolsó napon, mert az én 
testem igaz étel, az én vérem igaz ital," e vigasztalást adja üdvözítő 
Urunk azoknak, kik az Ur szent vacsoráját igaz bűnbánattal és oda-
adó hittel élvezik, e lelki vigasztalást óhajtod elsajátítani te is most, 
midőn a betegség kínjaitól gyötörve, azon béke, azon lelki vigasz 
után sóvárogsz, melyet egyedül a Jézus Krisztus kölcsönözhet teneked 
és bűneid bocsánatját, az örök elet üdvösségét óhajtod biztosítani 
halhatlan lelked számára. 

Keresztyén Atyámfia! Midőn az Ur szent vacsorája áldásainak 
boldogságában kívánsz részesülni, gondold meg, hogy nemcsak testi 
betegség köt ágyadhoz, hanem egyszersmind lelki betegség is terhel, 
a bűn súlya is nehezedik szivedre. Tekintetbe véve ennélfogva János 
apostol azon intését „Ha azt mondjuk: hogy nincsen bűn bennünk, 
magunkat csaljuk meg és nincsen igazság bennünk, de ha megvall-
juk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja nekünk azokat és 
megtisztít minden hamisságtól", vizsgáld meg őszintén szived és éle-
tedet, bánd meg őszintén Isten, a te legjobb mennyei atyád, Jézus, 
a te drága üdvözítőd és megváltód iránt elkövetett bűneidet és az 
igaz megtérés komoly feltételével élj az Ur szent vacsorájával, hogy 
igy mint Jézus hű tanítványa hitteljes szivvel és igaz keresztyénhez 
méltóan élvezvén Jézus szent testét és vérét, bűneid bocsánatának 
örvendj a Jézus Krisztus által, az örök üdv reménye enyhítse fáj-
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dalmid at, tegye csendessé és nyugodttá kimúlásodat, és biztossá hited feje-
delmével, a Jézus Krisztussal az örök élet dicsőségére való feltámadásodat. 

Szállj tehát magadba és töredelmes szívvel mondd utánam a 
következő gyónási imádságot: 

Ur Jézus Krisztus! ki szent vacsorádban engesztelő áldozatot 
szerzettél a bűnös emberiség számára, könyörülj rajtam, bűnös gyer-
mekeden és részeltess engem ezen kegyelmi eszköz által bűneim 
bocsánata és megváltásod teljes áldásában. Teremts bennem szent lelked 
által igaz bűnbánatot, élő hitet és megváltó érdemed iránt törhetlen bizo-
dalmat. Adjad, hogy a benned vetett szilárd hit megsértőim iránt őszinte 
megbocsátást, szenvedésemben Isten akaratján való csendes meg-
nyugvást, életemben és halálomban Isten iránti hű engedelmességet 
eszközöljön. Légy velem segedelmeddel, hogy a hitnek harczát neme-
sen és mindvégig hiven harczolva, kegyes és istenes életet folytatva, 
méltó legyek áldásodra, méltó egykoron az örök élet dicsőségére a 
te érdemedért. Amen. 

Az Ur vacsorájának kiosztása az első mód szerint. 
Hála-ima: 
Kegyelmes Isten, irgalmas mennyei Atyám! hálát adok neked, 

hogy az Ur szent vacsorájának élvezése által enyhülést és vigaszta-
lást nyújtottál és az örök élet üdvének reményében megerősítettél. 
Kérlek tégedet, szenteld meg könyörülő jóvoltodból ezen mennyei 
eledel és ital által lelkemet, hogy atyai akaratodnak magamat alá-
zattal alávessem, a szenvedések és nyomorúságok tűzpróbájában is 
szent nevedet dicsőítsem és hitemet nemes pályafutással fejezzem be. 
Engedd, hogy éltem utolsó perczéig hű gyermeked maradjak, szent 
törvényed teljesítésében találjam mindenkor gyönyörűségemet, Jézus 
nyomdokán szentül, mértékletesen és igazán éljek, a hit és igazság 
követésében oly állhatatos legyek, hogy sem élet, sem halál el ne 
válaszszon Isten szerelmétől, mely vagyon a Krisztusban s ennek 
folytán testem és lelkem ártatlanságban tartassék meg a Jézus Krisz-
tus megjelenése napjára. Amen. 

Agenda. 18 
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Μ iatyánk. 
Áldás. Bízzál az Urban! ő a te őrző pásztorod, a ki az élet sötét 

völgyén atyai kezeivel keresztül vezet, letörli köríveidet és meggyó-
gyítja betegségedet, egykor pedig kegyelmesen mennyei hajlékába 
fogad, hogy örök üdv és boldogságban részesítse a szent angyalok 
körében halhatlan lelkedet. Ámen. 

VI. 

Betegek vigasztalása. 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

A kegyelmes Isten, az emberiségnek legjobb és szeretetteljes 
mennyéi atyja, gyakorta szenvedést mér ránk, betegséggel látogat 
meg és próbáitatásoknak tesz ki életünk folyamán, melyek azonban, 
ha egyrészről leverő fájdalmat okoznak is és az üröm keserű poha-
rát adják is kezeinkbe, másrészről lelkünk üdvére szolgálnak, éltünk 
igaz boldogságának komoly munkálására ösztönöznek, a mennyiben 
mulandóságunk tudatára ébresztnek, a világ javainak mulandó voltát 
állítják szemünk elébe, arról győzvén meg: „hogy a világ elmúlik 
és az ő kívánsága s csak a ki Isten akaratját cselekszi, az marad 
meg mindörökké", arról győzvén meg: hogy mint földi teremtések 
a halálnak leszünk martalékivá, de ha mint mennyei polgárok hal-
hatlan lelkünk számára szerzünk kincseket, az istenfélelem és erény 
ösvényén az örök életnek teremjük áldott gyümölcseit, az istensze-
retet és Jézus Krisztusbani igaz hitnek tündököltetjük éltünk min-
den léptein nemes cselekedeteit, Krisztussal a halálból feltámadunk 
és az örök élet hazájában égi üdv és végetlen boldogság lesz osz-
tályrészünk. 

A mindenható Isten ily javító eszközének, lelki üdvödet elő-
mozdító látogatásának tekintsd te is, keresztyén Atyámfia, mostani 
betegségedet; komoly felhívás legyen ez reád nézve egyrészről arra: 
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hogy testi betegséged mellett gondolj lelki betegségedre is, erezzed 
gyarló és bűnös voltodat, igaz bűnbánattal és a javulás szent felté-
telével tégy vallást arról szivedben: hogy a jó Istent bűneiddel 
gyakran megsértetted, szent törvényét szóval és tettel gyakran meg-
szegted, Jézust szentségben és igazságban luven nem követted, evan-
gyéliomának útmutatása szerint az örök élet ösvényén mindenkor 
tántoríthatlan lábakkal nem jártál: más részről pedig szolgáljon hat-
hatós ösztönül arra : hogy rendületlen bizalommal és erős hittel ves-
sed reménységedet a szabadítás azon Istenében, ki hitünk szent 
könyvének biztosítása szerint mindeneket javunkra igazgat és szen-
vedések által is üdvünket és boldogságunkat munkálja, és nem kisért 
feljebb, hanem a mint elszenvedhetjük, sőt a kísértéssel egyetemben 
a szabadulásra is utat nyit, hogy elszenvedhessük. Tanulj meg Jobbal 
igy imádkozni: „Mint akarod, úgy legyen", tudj Jézussal lélekben 
és igazságban mennyei atyádhoz ily fohászt emelni: „Atyám! ha 
lehetséges, múljék el tőlem a keserű pohár, mindazáltal ne az én, 
hanem a te akaratod legyen meg" és akkor betegségedben enyhet 
és vigasztalást találsz, lelki béke és megnyugvás szállja meg keble-
det és az örök élet üdvének reménye boldogítand életedben és halá-
lodban tégedet. 

•Jegyzés. Ε megszólítás a beteg körülményei szerint rövidebbre 
vagy hosszabbra alakítható, a mennyiben pedig huzamos betegsé-
geknél a lelkész többszöri látogatásra van kötelezve és sokszor egye-
nesen fel is hivatik a beteggel való imádkozásra, a következő imád-
ságokat használhatja fel. 

VII. 

Beteg előtt mondandó imádságok. 
1. 

Jóságos Isten! szeretetteljes mennyei Atyám! hozzád emelem 
fel súlyos fájdalmamban szivemet, ki bölcseséged szerint tartós és 
nehéz betegséggel látogattál meg engemet. Nem zúgolódom szent 

18* 
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végzésed ellen, hanem fiúi (leányi) bizalom és önmegadással hajlok 
meg szenf akaratod előtt azon hitben, hogy te feljebb nem kisér-
tesz, mint elszenvedhetem, sőt a kísértéssel egyben meghozod szaba-
dításomat. Hiszem, óh Uram! liogv te nem hagysz el engem, isteni 
segedelmedet és vigasztalásodat nem tagadod meg tőlem, hanem 
megtartasz engem és előkészítesz az örök életre. 

Kegyelmes Istenem! erőin hanyatlása mulandó voltomra emlé-
keztet és azon igazságot állítja szemeim elé: hogy a világi jók hir-
telen eltűnnek és csak a lelki kincsek, a hit és istenfélelem nemes 
cselekedetei, a tiszta sziv és jó lelkiismeret azon drága javak, melyek 
nemcsak az életben, hanem a halálban is boldogítanak, nemcsak 
a földön gazdagítnak, hanem a mennyben is örök üdvöt és bol-
dogságot kölcsönöznek; segélj hát kegyelmeddel: hogy lelkem 
üdvét, mig az élet napjának örvendek, hiven munkáljam, a szenve-
dések óráiban békével tűrjek s benned vetve reménységemet készít-
sem magamat a boldog halálra. 

Drága üdvözítőm és megváltóm, Ur Jézus Krisztus, te a 
keresztfa kinos halálának és gyötrelmeinek is készséggel vetetted 
magadat alá mennyei atyád akaratára, könyörgök hozzád, taníts meg 
engem is példád nyomdokán békével tűrni és szent atyád akarata 
előtt teljes önmegadással meghajolni, ébreszsz különösen bűneimért 
való önfeláldozásod megismerése által azon elhatározásra: hogy kereszt-
fád alatt bűneim bocsánatját őszintén keressem és mint hű tanítvá-
nyod szent, és kegyes élet által készítsem magam az örök életre. 

Áldások kútfeje, jó Isten! irgalmadba ajánlom testemet s lelke-
met és mindazokat, kiket e földön nekem adtál. Ha szent tetszésed 
jónak látja, hatalmad gyógybalzsamával újítsd meg erőmet, add 
vissza egészségemet, hogy szent nevedet még tovább is dicsőíthes-
sem. Ha pedig a minden halandók útján el kell mennem, támogass 
szorongatásimban és adj csendes és boldog kimúlást. Reád hagyom 
minden utaimat óh Atyám, és benned bizom, légy nekem kegyelmes 
őriző pásztorom, most és mindörökké. Ámen. 
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2. 

r 

Elet és halál Ura, mindenható Isten! a fájdalom iskolájába 
helyeztél, nehéz betegséggel látogattál meg engem, hogy bűnös fiadat 
(leányodat), kegyelmedre méltatlan gyermekedet arra serkents, misze-
rint gyarlóságaim és bűneim érzetében magamba szálljak, őszinte 
bűnbánat, igaz megtérés és teljes megjavulás által munkálván lel-
kem örök üdvösségét, atyai szeretetedre és kegyelmedre méltóvá tegyem 
magamat. Alázatos szivvel hajlok meg szent akaratod előtt, békével 
tűröm rám mért csapásodat és serkentésednek hódolva kész vagyok 
szent törvényed szerint folytatni életemet s ezáltal jóságodra és 
kegyelmedre méltóvá tenni magamat. 

Uram, Istenem! Te megsegíted a benned bizókat és áldásiddal 
halmozod el a téged félőket; gyermeki bizalommal kiáltok én is 
hozzád ágyam fenekéről, hogy tekints reám kegyelmes atyai sze-
mekkel és hallgassd meg könyörgésemet. Kérlek, mennyei Atyám! 
ha bölcseséged jónak látja és az envimeknek javokra válik, gyó-
gyítsd meg beteges testemet, kend meg ismét az egészség olajával 
arczomat, hogy szent neved magasztalására, lelkemnek üdvére és 
embertársaim javára fordítsam tovább is életemet, az istenfélelem és 
tiszta erkölcs ösvényén gyűjtsek kincseket az örök életre. 

Ha pedig szent tetszésed és bölcs végzésed felőlem az, hogy 
e betegségemben a halál álmára húnyjam szememet, legyen meg 
szent akaratod és csak azért esedezem, hogy rövidítsd meg kinos 
szenvedésemet, adj csendes és boldog kimúlást, áldd meg és kisérd 
atyai kegyes gondviseléseddel hátramaradó kedvesimet, halhatlan lel-
kemet pedig, kibontván porsátorából, vedd magadhoz, és tégy engem 
az örök élet hazájában a mennyei üdv és boldogság részesévé az én 
Uram, Jézus Krisztusomnak érdemeért. Amen. 
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3 . 

Súlyos keresztviselés nehezült reám szent tetszésedből, kegyel-
mes mennyei Atyám, mely fájdalommal árasztja el napjaimat, köny-
hullatással tölti be éjeimet. Megvallom, óh Uram! hogy e súlyos 
látogatásodat bűneimmel megérdemeltem s kész vagyok magamat 
hatalmas kezed alatt megalázni és látogatásodat tűrő szívvel elviselni. 
Azonban mig lelkem kész az ürömpohár kiürítésére, testem erőtelen 
a kinos fájdalmak nyugodt szívvel való elviselésére, azért kérlek, 
légy segítségül nekem erőtlenségemben, hogy ne zúgolódjam, hanem 
szent fiaddal igy imádkozzam: „Atyám! ha lehetséges, múljék el 
tőlem e keserű pohár, mindazáltal ne az én, hanem a te akaratod 
legyen meg." Kegyes teremtőm és mennyei Atyám! te megígérted, 
hogy nem kísértsz feljebb, mint elszenvedhetjük és alkalmas időben 
utat nyitsz a szabadításra, enyhítsd, kérlek, fájdalmamat, gyógyítsd 
meg betegségemet és mutassd meg hamar szabadító kegyelmedet. 
Függeszd különösen szemeimet betegágyamban üdvözítőm és meg-
váltómra a Jézus Krisztusra, hogy mint ő engedelmes volt irántad 
mind halálig és a keresztfa kinos halálának is akaratodon való meg-
nyugvással vetette magát alá, úgy én is nyomdokán járjak, szentül, 
mértékletesen és igazán éljek, nemes önmegadással tűrjek, tőled vár-
jak vigasztalást és szabadulást és ha a halál sötét völgyén kell is 
utamat megtennem, jó lelkiismerettel, nyugodt és hitteljes szívvel igy 
fohászkodjam fel: „Atyám! elvégeztetett minden, a te kezeidbe aján-
lom lelkemet!" Hallgassd meg gyermeki fohászomat szent fiadnak, 
az Ur Jézus Krisztusnak érdemeért. 

Atyánk, ki az egekben vagy! 

4 . 

Könyörülő Isten! kegyelmes mennyei Atyám! hozzád emelem 
fél betegágyamból szemeimet, nálad keresek enyhet, vigasztalást és 
szabadulást, ki egyedül vagy hatalmas beteges testemet kegyelmed 



— 143 

gyógybalzsamával meggyógyítani, a szenvedés és fájdalom nyugodt 
szívvel való elviselésére erőt és kitartást kölcsönözni. Tudom és 
hiszem, hogy te nem bocsátasz ránk nagyobb szenvedést, mint elszen-
vedhetjük, és szabadításod védangyalával közel vagy a téged félők-
höz ; tudom és hiszem, hogy azokhoz, a kik benned bíznak és szent 
törvényedet teljesítik, közel vagy segedelmeddel és a betegséget, 
ínséget és nyomorúságot is lelkök üdvére, mennyei boldogságuk elő-
mozdítására fordítod. Irgalmas és kegyelmes Isten! mily távol van 
az ég a földtől, oly nagy a te jó voltod a téged félőkhöz; légy közel 
azért hozzám is segedelmeddel, enyhítsd fájdalmamat, gyógyítsd meg 
beteg testemet, bocsássd meg ellened elkövetett bűneimet és támo-
gass szent lelkeddel: hogy míg az élet ösvényén vezetsz, lélekben 
és igazságban imádjam szent nevedet, az erénv és igazság útján 
hiven munkáljam megtérésemet, a hit és szeretet nemes cselekedetei 
által gyűjtsek kincset az örök életre és mint Krisztus igaz tanít-
ványa oly pályát fussak, az igazság paizsával és az üdvösség sisak-
jával oly hiven harczoljak, hogy testem és lelkem ártatlanságban 
tartassék meg a Jézus Krisztus megjelenése napjára. Ha pedig szent 
akaratodból a halál sötét éje borúi reám, és el kell hagynom ked-
vesimet, viselj gondot reájok, takargassd őket atyai gondviselésed 
védszárnyaival és tartsd meg az örök élet ösvényén, nekem pedig 
engedj csendes kimúlást és a Jézus által boldog feltámadást, hogy a 
mennyei hajlékokban örökké áldjam és dicsőítsem szent nevedet. Ámen. 

5. 

Súlyos beteg fölött hozzátartozóival mondandó ima. 

Irgalmas Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! hozzád emeljük 
e súlyos fájdalmaktól zaklatott és nehéz szenvedéssel sujtolt testvé-
rünk és rokonunk betegágyánál buzgó áhítattal szivünket és őt könyö-
rülő jóvoltodba, édes atyai szeretetedbe ajánljuk. Te csapásokat mérsz 
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sokszor ránk, a szenvedések és megpróbáltatások izzó tüzébe helye-
zel bennünket, de azt mindenkor bölcs és szent czélokból cselek-
szed, a hitbeni állhatatosságban, a benned való gyermeki bizodalom-
ban, a békességes tűrésben és az igaz keresztyéni életben akarván 
megszilárdítani sziveinket. Bölcs tetszésedből nehezült látogatásod keze 
ezen beteg társunkra is, azért kérünk, enyhítsd fájdalmait, nyújts 
neki vigasztalást és ruházd fel őt oly indulattal, hogy magát csendes 
megnyugvással vesse alá szent akaratodnak és látogatásid által is 
halhatlan lelkének üdvét munkálja. Támogassd őt erőtlenségében, 
hogyha nagy fájdalmai miatt Jézussal igy kiált is fel: „En Istenem, 
én Istenem! miért hagvál el engemet", ne nyissa ajkait zúgolódásra, 
hanem tűrjön mint az üdvözítő békével, és mennyéi atyjától erős 
hittel várja szabadulását. Esedezünk érette hitteljes szivvel, óh Atyánk, 
hogy, ha javára szolgál, tartsd meg számunkra tovább is drága éle-
tét, állítsd helyre elvesztett egészségét és dicsőítsd meg rajta hatal-
madat. Ha pedig meg vannak számlálva életének napjai, közöld vele 
azon kegyelmedet, hogy a te nevedben és az üdvösség reménysé-
gében csendesen halhasson meg és hitének jutalmául elnyerhesse az 

r 

örök boldogságot az egekben a .Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

Haldoklóért a rokonokkal mondandó ima. 

Életnek és halálnak ura! Atyánk a Jézus Krisztusban! Hozzád 
emeljük könyörgő fohászunkat, esdő kérésünket e beteg testvérünk 
és rokonunkért, ki a halál nehéz harczát viván, kegyelmedért eped, 
lelkének megváltását várja és az örök élet hazájának örököse kiván 
lenni. Kérünk, óh Urunk, méltassd őt atyai szeretetedre és üdvözítő 
kegyelmedre és légy segítségére, szabadításnak erős Istene. Nyissd 
meg lelkének szemeit, hogy lássa az üdvözítőt, lásson megnyilatko-
zott egeket, bizton várja, halhatlan lelkének üdvét és örvendjen az 
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örök élet reményének. Segéld őt legyőzni a halál félelmét és erő-
sítsd meg hitét, hogy ily fohászszal válhasson meg az élettől: 
„Uram! most bocsátod el békességgel szolgádat (szolgálóleányodat, 
atyánkat, anyánkat, testvérünket) mert szemeim látták üdvözítőmet"; 
Jézus ezen buzgó imájával fejezhesse be földi pályáját: Kivégezte-
tett minden! Atyám, kezeidbe ajánlom az én lelkemet", és megvál-
tója által megtalálja a mennyei örök boldogságot. 

Minket pedig, kik még az élet áldásának örvendünk, taníts 
és szent lelkeddel gyámolíts, hogy érezzük, miszerint hirtelen leszáll-
hat reánk is az éj, hol többé nem munkálkodhatunk, hirtelen meg-
látogathat minket is a halál angyala, hogv elhívjon kedveseinktől, és 
komolyan törekedjünk arra: hogy életünket a bűn és hitetlenségtől 
megóva feddhetlen keresztyén pályát folytassunk, a hit nemes harczát 
harczolva mennyei kincseket gyűjtsünk s így földi bujdosásunknak 
vége az örök élet kezdete legyen. Hallgass meg minket, Urunk és Iste-
tenünk, adj beteg társunknak csendes és üdvösséges kimúlást, adj egv-
kor nekünk is mindnyájunknak a Jézusért boldog feltámadást. Ámen. 

Miatyánk. 
Áldás. Az Ur rövidítse meg és tegye könnyűvé, szenvedő ember-

társunk, utolsó harczodat és adjon neked drága megváltód és üdvözítőd 
érdemeért örökké tartó békességet, boldogságot és üdvöt mennyei 
szent országában. Ámen. 

7. 

Gyónási és úrvacsorai alapigék. 

A) Közönséges alkalmakra. 

a) U j t e s t á m e n t o m b ó l : Máté 3, 2; 5, 8; 5, 16-—17; 5 , 4 8 ; 
6, 24; 9, 12—18; 10, 32—33; 11, 28—29; 16, 24—26; 26 ,41 ; 
Lukács 6, 43—44; 10 ,41—42; 13, 23—24; 16, 10; 23, 34; János 
8, 31 — 32; 10, 27—28; 15, 4—5; Ap. Csel. 3, 19; 26, 18; Római). 1, 

Agenda. 19 
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18—20; 2, β—7; 2, 13; 3, 23—25; 5, 8; 6, 1—2; 8, 1—2; 8, 
7—9; 12, 1—2; 14, 7—9; I. Korinth. 3, 11; 10, 16—17; 11, 
26—29; 16, 13; IL Kor. 5, 10; 5, 19—21; 6, 1 — 2; Gal. 5 , 6 ; 5, 
24—25; 6, 7—8; Efez. 4, 22—24; Filip. 2, 5; 2, 12—13; Koloss. 1, 
10—14; 1. Theas. 5, 4—5; I. Tim. 1, 15; 2 , 4 — 5 ; / / . Tim. 2, 19; 
Zsid. 3, 12—14; 11, 6; Jak. 1, 13—14; 2, 10; 4, 7—8; I. Péter 1, 
15—16; 2, 9—10; 2, 21 — 22; 5, 8—9; /. Ján. 1, 8—9; 5, 1 — 3; 
Ján. jel, 2, 10; 3, 20—21. 

b) Ó t e s t a m e n t u m b ó l : 19-ik zsolt. 13; 2 5 , 4 - 5; 38 ,22—23; 
50, 14—15; 51, 11 — 13; 7 3 , 2 5 — 2 6 ; 103, 8—11; 119, 33 és 
59—60; Példab. 23, 26; 28, 13; Ézsaiás 55, 6—7; Jerem. Siralmai 
3, 39—40; Hozseás 6, 6. 

Ii) Ünnepi alkalmakra. 

A d v e n t b e n : Máté 21, 5; Luk. 21, 34—36; Máté 1 1 , 5 — 6 ; 
János 1, 23; Rom. 13, 12—13. 

K a r ácson k o r : Luk. 2, 14; Titus 2, 11 —12; 3, 4—5. 
B ö j t b e n : Máté 4, 10—11; Luk. 11, 23; Róm. 5, 8 - - 1 1 ; 6, 

11 — 13; 19—21; 7, 22—24; 8, 12—14; Efez. 5, 14—17; I. Thess. 
4, 1 — 3. 

Zö ld c s ö t ö r t ö k ö n : János 13, 8—9. 
N a g y p é n t e k e n : Filip. 2, 5 és 8; 1. Tim. 1, 15; Zsid. 7, 

26—27; 12, 1 — 2; /. Péter 2, 21 — 22 s 24; /. Ján. 1, 6—7; 3, 7. 
H ú s v é t k o r : ./cmos 3, 36; 11, 25; Λρ. Cseí. 13, 37 —39; 24, 

15— 16; /. Kor. 5, 6—7 ; Efez. 2, 4 — 6 ; ΛΓο/. 3, 1 —2; /. 4, 14. 
P ü n k ö s d k o r : Jöbos 14, 23 — 24; 14, 26; 3, 16—18; 3, 3; 

Róm. 8, 9—10; 16—17; Gal. 5, 16—17; /. T t a . 5, 18—19 és 23. 



VI. 

RABOK KÖRÜL VALÓ LELKIPÁSZTORI GONDOSKODÁS. 

L 

Rabok gyóntatása. 

Ima. Szent és igaz Isten! ki nem akarod a bűnösnek halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen, hozzád emeljük fel könyörögve kezein-
ket és sziveinket, kik a bűnök rabságába esvén a tömlöcz sanyarúságát 
szenvedjük és bűneink méltó büntetését hordozzuk. Megszegtük szent 
törvényedet, lábbal tapodtuk isteni paranesolatidat, óh Atyánk! kész-
séggel ismerjük el ezt, mint gyarló teremtéseid, de egyszersmind töre-
delmes lélekkel és alázatos szívvel esedezünk Hozzád, hogy légy kegyel-
mes és irgalmas hozzánk, ne bánj velünk bűneink szerint, hanem irgal-
masságod és jóvoltodba fogadva, bocsássd meg minden bűneinket és 
közöld velünk megszentelő kegyelmedet, hogy bűneinket őszintén meg-
bánva s az igaz megtérés útjára állva részesüljünk bűnbocsátó kegyel-
medben s elnyerjük a hit igaz jutalmát, az örök ('let boldogságát szent 
fiadért, a Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

Gyónási beszéd. 

Keresztvén Atvámfiai az Urban! t/ «/ 

„Isten megfizet mindeneknek cselekedeteik szerint, azoknak, a 
kik jó cselekedetben való állhatatossággal dicsőséget, tisztességet és 
halhatlanságot keresnek, megfizet örök élettel; azoknak pedig, a kik 
versenyesek és nem engednek az igazságnak, hanem engednek a hamis-
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ságnak, megfizet hirtelen búsulással és haraggal. Nyomorúság és szo-
rongató veszedelem leszen minden gonosz cselekvő ember lelkének, 
dicsőség pedig, tisztesség és békesség minden jócselekedőnek", ezen 
igazságot állítja szemünk elé Pál apostol Róm. 2, 6—10. verseiben, 
mintegy tükörben tüntetvén fél ez által egyrészt azon jutalmat, mely 
úgy a jókra, mint a gonoszokra mennyekben várakozik, másrészt 
azon utat, melyen földi vándorpályánkat kell megfutnunk, hogy Isten 
üdvözítő kegyelmében részesüljünk! 

Es ha ti lefolyt pályátok cselekedeteit, keresztyéni éltetek 
komoly feladatát és emberi rendeltetésiek nemes czélját tekintetbe 
veszitek s meggondoljátok, hogy mint Jézus Krisztus igaz tanít-
ványinak kellett volna halhatlan lelketek üdvét kegyes és istenes 
élet által munkálnotok, az igazság és erénv cselekedeteivel tündö-
kölnötök, a test bűnös kívánságát és a világ vétkes szerelmét legyőzve 
szent életre törekednetek, azt mondja-e lelkiismeretetek, hogy az Ur 
törvényében találtátok mindenkor gyönyörűségteket, arról gondol-
kodtatok-e éjjel és nappal, hogy így minden cselekedettek jó és sze-
rencsés legyen? azt mondja-e szivetek, hogy az égi üdvnek csillaga 
ragyog fölöttetek, vagy pedig, hogy a bűn kísértéseinek hódolva a 
vétek és gonoszság fertőjébe merülve játszottatok el Isten atyai sze-
retetét és az örök élet üdvösségét? 

Atyámfiai! Ne keményítsétek meg sziveiteket, hanem tudva 
azt, hogy a mindentudó Isten ismeri szivetek minden indulatát s 
éltetek minden cselekedeteit ; tudva azt, hogy a bűnös csak igaz bűn-
bánat és megtérés mellett várhat elnéző kegyelmet és igaz bűnbo-
csánatot, valljátok be Isten előtt őszintén: miszerint atyai szeretetére 
méltók nem vagytok, kegyelmét meg nem érdemiitek, mert Jézus 
nyomdokán szentül, mértékletesen és igazán nem éltetek, a bűntől 
és örök kárhozattól halhatatlan lelketeket hiven nem óvtátok, hanem 
az istenfélelem, igazság és erény ösvényéről letérve, a vétek és gonosz-
ság útján jártatok, Isten és emberek iránt vétkezve az erkölcsi élet-
ben napról napra mélyebben sülyedtetek. 
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És ha az igaz bűnbánat érzetével igy szóltok: Uram, nincsen 
közöttünk igaz egy sem, mindnyájan vétkeztünk és szűkölködünk a 
te dicsőséged nélkül, azért légy nekünk szegény bűnösöknek irgal-
mas és kegyelmes! ha az igaz megtérés feltételével levetkőzvén az 
ó embert, felöltözitek az új embert, mely Isten szerint teremtetett igaz-
ságra és szentségre, mi lesz annak áldott következménye? Az, hogy 
a jó és szent Isten hozzátok fordul atyai kegyelmével, szent fiának, 
a Jézus Krisztusnak érdemeért megbocsátja bűneiteket, szent lelkével 
megerősít a jóban és szent életben és azt cselekszi: hogy megtar-
tattok lélekben az örök életre. Bízzatok tehát az Urban és gyermeki 
alázattal kérjétek őt: hogy gvámolítson a jóban és szent életben és 
tegyen képesekké a hit nemes harczának megharczolására; kérjétek 
őt: hogy avasson a Jézus Krisztus, a drága megváltó és üdvözítő 
oly igaz tanítványaivá, kiket sem élet, sem halál nem választ el Isten 
szerelmétől, mely vagyon a Krisztusban, és akkor kitölti reátok az 

r 
Ur megszentelő szent lelkét, megelégedés és lelki nyugalommal árasztja 
el sziveteket, megmutatja nektek az örök élet reményének kies csil-
lagát és mint a tékozló fiút igaz megtérése következtében az édes 
atya keblére ölelte, úgy ölel titeket is a mennyei atya megbocsátó 
keblére, úgy tesz örökösivé a mennyei boldogságnak. 

Engedjetek tehát az Ur hivó szózatának és hogv Isten bűn-
bocsátó kegyelmének örvendhessetek, valljátok meg bűneiteket a 
következő gyónó imádságban: 

Mindentudó szent és igaz Isten! méltatlanok vagyunk kegyel-
medre, mert sokszor vétkeztünk ellened, sokszor bántottuk meg ember-
társainkat, sok rosszat követtünk el lelkünknek kárára. Félelemmel 
tölti el ennek tudata kebleinket, hogy atyai kegyelmedet megvonod 
tőlünk s bűnbocsátó kegyelmedre nem méltatsz bennünket. Istenünk 
és Atyánk, az igaz bűnbánat érzetével borulunk le előtted, bűnös 
gyermekeid: hogy végy fél minket irgalmasságod karjaira, bocsássd 
meg nehéz bűneinket és vétkeinket és engedd, hogy szent lelked 
hatalmával visszatérjünk az erény és istenfélelem útjára és megtar-
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tassunk kegyelmedből az örök életre. Mellünket verve könyörgünk 
mi is Hozzád, Atyánk, mint azon publikánus, azt mondván: Isten, 
légy nekünk kegyelmes szegény bűnösöknek, és töredelmes szivvel 
kérjük: hogy moss meg minket álnokságinktól és tisztíts meg bűneink-
től ; és esedezve kérünk: hogy teremts tiszta szivet bennünk, misze-
rint megutáljuk a bűnt és gonoszságot és igyekezzünk igaz keresztyén 
élettel jóvátenni mind azt, mit ellened és embertársaink ellen vétet-
tünk. (Cselekedd ezt velünk s vezérelj úgy életünk utain, hogy a 
világi büntetés javító eszköz legyen reánk nézve, Jézus szent vacso-
rájának élvezése pedig azt eszközölje sziveinkben, hogy lélekben ujjá 
születve bűneinkből kivetkőzzünk és méltók legyünk az örök életre 
a Jézus Krisztusnak érdemeért. Ámen. 

Keresztyén Atyámfiai! A mindentudó szent Isten hallotta szir 
vetek buzgó fohászát, de hogy szivetek belső indulatja előttem is 
nyilvános legyen, felhívlak titeket, hogy felállván következő kérdé-
seimre igaz lelkiismerettel feleljetek meg. 

Kérdem tőletek: 
1-ször. Elismeritek és valljátok-e, hogy bűneitekkel vétkez-

tetek és magatokat Isten, a ti mennyei atyátok és embertársaitok 
büntetésére is méltókká tettétek ? Elismeritek és vall játok-e ? Felelet: 
Elismerem és vallom. 

2-szor. Bánjátok-e szivetek szerint bűneiteket és óhajtjátok-e 
Isten bűnbocsátó kegyelmét? Bánjátok és óhajtjátok-e? Felelet: 
Bánom és óhajtom. 

3-szor. Igvekeztek-e Isten segítségével ennek utána minden 
bűnös szokásaitokat elhagyni, szentül, jámborul élni és megbántó) 
embertársaitoknak is szivetek szerint megbocsátani? Igyekeztek-e? 
Felelet: Igyekezem. 

4-szer. Hiszitek-e, hogy Isten, ha hozzá igazán megtértek, 
bűneiteket megbocsátja, hiszitek-e? Felelet: hiszem. 

Cselekedje a szivek és vesék titkait ismerő Isten! a megtérő 
bűnösök kegyelmes atyja: hogy a mit szájjal vallottatok és fogadta-
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tok, az tettel és valósággal feltaláltassák sziveitekben. Én pedig, mint 
az Urnák lelki épüléstekre és vigasztalástokra rendelt szolgája, hir-
detem nektek az igaz megtérés feltétele alatt bűneitek bocsánatát az 
Atyának, Fiúnak és szent léleknek nevében. Meglássátok, hogy többé 
éltetekben ne vétkezzetek. Ámen. 

A szerzési igék és Miatyánk eléneklése vagy elmondása után igy 
szól a lelkész: 

Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

A bűnök oldozatában részesülvén már élhetnétek lelketek üdvére 
TT >· > · ' 

az Ur szent vacsorájával, de mieló'tt az Ur szent asztalához járultok, 
fontoljátok meg: hogy azt maga üdvözítő Urunk és megváltónk, a 
Jézus Krisztus szerzette halála emlékezetére azon czélból, hogy az 
által bűneink bocsánatját eszközöljük és Istennel kiengesztelődve az 
örök élet üdvére készítsük magunkat. Maga hívogat minket Jézus 
Krisztus, mint lelkünk hűséges pásztora, az ő szent vacsorájához, 
midőn azt mondja: Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik meg vagy-
tok terheltetve és fáradva és én megnyugtatlak titeket, de egyszer-
smind azt is megkívánja: hogy méltó vendégei legyünk szent asz-
talának, igaz hittel, istenfélő lélekkel, töredelmes szivvel élvezzük 
testét és vérét, meggondolván Pál apostol azon intését: hogy a ki 
méltatlanul eszi a kenyeret és iszsza az Urnák poharát, vétkezik az 
Ur teste és vére ellen és ítéletet eszik és iszik, mivel meg nem r 

becsüli az Urnák testét. Vizsgáljátok meg ennélfogva magatokat, 
tartsatok igaz bűnbánatot sziveitekben, az igaz megtérés és meg ja-
vulás szent feltételével lépjetek az Ur asztalához, hogy igy bűneitek 
bocsánatjának valóban örvendhessetek és az örök élet és mennyei 
üdv reményében megerősödve bizton várhassátok, hogy Isten kegyel-
mébe fogad és ha megtértek és hozzá és lelketek megváltójához 
mind halálig hivek maradtok, felvesz azon mennyei hajlékokba, melye-
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ket Jézus elkészített azoknak, kik Istent igazán félik és igazságot 
cselekesznek. 

Ily hittel és bizalommal kell az Ur szent vacsorájával élne-
tek, mielőtt azonban ezt tennétek, emelj étek sziveteket buzgó fohászra 
az Úrhoz, következőleg imádkozván: 

Mindenható Isten, gyarlóságaink és bűneink igaz itélő bírája! 
elismerjük, hogy irántad és embertársaink iránt vétkeztünk, de tud-
juk azt is, hogy igaz bűnbánat, komoly megtérés és a jónak szent 
feltétele mellett megbocsátasz bűnös gyermekeidnek és irgalmasságod 
karjaira emeled a benned bízókat. Könyörgünk óh Atyánk! ne nézzd 
bűnös voltunkat és ne vess el orczád elől, hanem szent fiad halálá-
nak érdemeért részesíts bűnbocsátó kegyelmedben és áldásidban, hogy 
igy szent lelked segedelme által engedelmes és hálás gyermekeiddé 
válván, mint Jézus igaz tanítványai harczoljuk meg a hitnek nemes 
harczát, az örök élet reménye boldogítsa kebleinket. Segélj és hall-
gass meg minket szent fiadért, a Jézus Krisztusnak érdemeért. Ámen. 

Járuljatok immár az Ur szent asztalához Jézus Krisztus szent 
testének és vérének élvezésére buzgó és áhítatos szívvel: 

Megszólítás a megáldott kenyér kiosztása alkalmával: Vegyétek 
és egyétek, ez Jézus Krisztusnak szent teste, mely érettetek a halálra 
adatott, hogy Istennel kiengesztelve örök életre jussatok. Ezt csele-
kedjétek Jézus Krisztusnak emlékezetére. Ezen szent eledel erősítsen 
meg titeket az igaz keresztyén hitben, a kegyes és istenes életben 
az örök élet üdvösségének elvételére. Ámen. 

Megszólítás a megáldott bor kiosztása alkalmával: Vegyétek és 
igyátok, ez Jézus Krisztusnak szent vére, mely érettetek a kereszt-
fán kiontatott bűneitek bocsánatára. Ezt cselekedjétek Jézus Krisz-
tusnak emlékezetére. Ezen szentséggel való élés erősítsen meg tite-
ket az igaz keresztyén hitben és szeretetben, a kegyes és szent életben 
az örök élet üdvének elnyerésére. Ámen. 
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Keresztyén Atyámfiai az Urban! 

Minekutána lelketek üdvére az Ur szent vacsorájával éltetek 
és az által bűneitek bocsánatja felől vigasztalást nyertetek s az örök 
élet reményében megerősíttettetek, tartoztok a kegyelmes Istennek 
hálaadással; boruljatok ennélfogva le és áldjátok a kegyelem Istenét 
szívben és lélekben következőképen: 

Irgalmas Isten! a milv távol van az ég a földtől, oly nagy 
irgalmasságod a téged félőkhöz. Dicséret és dicsőség legyen szent 
nevednek, hogy Jézus Krisztust küldvén az emberi nem váltságára, 
halála által minket, bűnös gyermekeidet, Veled kiengeszteltél és mélyen 
sülyedt fiaidat és leányidat is bűnbocsátó kegyelmedre méltattál. 
Kölcsönözd nekünk szent lelkedet, kegyelmes Istenünk! hogy ne 
csak ma érezzük magunkat hálára kötelezve irántad, hanem ugy fog-
ságunkban, mint kiszabadulásunk után engedelmes és hálás gyer-
mekeid legyünk, a hitetlenséget és világi kívánságokat megtagadva, 
szent neved dicsőítésére és lelkünk üdvére kegyesen, mértékletesen 
és istenesen éljünk. Add vezérül nekünk a hitnek fejedelmét, hogy 
mikép ő meghalt a bűnnek és akaratodat teljesíté, úgy mi is meg-
haljunk a vétkeknek és szentségben és igazságban teneked éljünk. 
Vezess és tarts meg a jó uton, hogy szent parancsolatidat hiven 
megőrizzük, lelkünk üdvéről el ne feledkezzünk, hanem az irántad 
való szeretetben és Jézus Krisztus iránti hitben és az örök élet remé-
nyében folytatván vándorpályánkat, méltók legyünk világi életünk-
ben áldásodra, méltók halálunk órájában az örök élet üdvösségére 

r 
a Jézusért. Amen. 

r 
Befejezésül: Aroni áldás. 

II. 
Halálra ítélt gonosztevő gyóntatása. 

ElŐima. Jóságos Isten, kegyelemnek és irgalomnak atyja! Te 
igaz vagy és igazak ítéleteid, ki nem akarod a bűnös halálát, hanem 
hogy megtérjen és éljen, bűneim sokasága érzetében szent trónod 

Agenda. 20 
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elé borulok, hogy áraszszd ki rám atyai szeretetedet, éreztessd velem 
kegyelmesen irgalmasságodat, bocsássd meg romlott szívvel elköve-
tett vétkeimet, melyeket az igaz bűnbánat és megtérés könyeivel 
óhajtok jóvá tenni s méltass az örök élet üdvére szent fiadnak, a 
Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

r 

Keresztyén Atyámfia az Urban! 

„ ó h ember, megmondotta neked Isten, mi legyen a jó és mit 
kíván az Ur tőled, hogy igazságot cselekedjél, szeressed az irgal-
masságot és Isten előtt alázatosan jár j ," az Urnák ezen törvényét 
állítja szemeink elé Mikeás próféta VI., 8-ik versében, figyelmeztet-
vén ez által mindenkit: hogy a jót és igazságot kövesse s kegyes 
és istenes élet által az Isten előtti kedvességet és az örök élet üdvét 
keresse. Neked is, bűnös Atyámfia, szivedbe irta Isten, mi a jó, mely 
utón kellett volna járnod, mint halhatlan lélekkel felruházott nemes 
teremtménynek, mily életet kellett volna folytatnod mint Krisztus 
tanítványának. Lelkiismereted nem egyszer komolyan unszolt, hogy 
tartóztassd magadat a rossztól, ne aljasulj a bűnös kívánságok és 
nemtelen indulatok szolgájává, hanem az Ur törvényeinek hódolva 
jár j tántoríthatlan lábakkal az örök élet utain, és te ennek daczára 
mégis a test gonosz kívánságának, a világ bűnös szerelmének engedve 
a bűn követésében találtad gyönyörűségedet; Isten, szent igéje 
által nem egyszer fordult hozzád azon komoly figyelmeztetéssel: hogy 
ne légy gyilkos, megrontója embertársadnak, ne ápoljad a testet az 
ő gonosz kívánságaival, hanem halhatlan lelked javát munkálva kin-
cseket gyűjts az örök életre s a hit nemes harczát harczolva kövess 
el mindent, hogy tested és lelked ártatlanságban tartassék meg a 
Jézus Krisztus megjelenése napjára és boldog halál után örök üdvöt 
és boldogságot élvezz a mennyei angyalokkal: és te még sem ter-
metted az örök élet gyümölcseit. A kegyes és istenfélő emberek jó 
példája és nemes tettei nem egyszer buzdították szivedet azon elha-
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tarozásra: hogy térj meg a hitetlenség és erkölcsi romlottság útjáról 
s meggondolva azt, hogy a bűnnek zsoldja a halál, Istennek aján-
déka pedig az örök élet, bűneid bocsánatját, Istennek áldó kegyei-
méi keressd s az igaz bűnbánat és megtérés ösvényére lépve mennyei 
boldogságodat biztosítsad, te mégis a vétek útján maradtál, szived 
megátalkodásában a kárhozat örvényébe sülyedtél. 

íme, ennek szomorú következménye, bűnös Atyámfia! hogy 
miután úgy lelkiismereted nemes szózata, mint Isten igéje hathatós 
ösztönzése ellenében konokul megkeményítetted szivedet, a polgári 
társadalom törvényei és jólétével nem gondolva lopás és gyilkosság 
által szeplősítetted meg életedet s megrögzött gonoszságod által önként 
idézted fel a törvény bosszúállását, a büntető igazságnak érzed hatal-
mát s erőszakos halállal távolíttatol el az élők sorából. Ezt tenni a 
törvényhatóságnak kellett, mert mint az ügyes orvos inkább egy 
tagot vág el, mintsem hogy az egész testet elveszítse, épen úgy 
kötelessége az igazságszolgáltatásnak is eltávolítani a polgári társa-
dalom köréből azokat, kik ennek nem hasznára, hanem átkára vau-
nak; kötelessége pedig ezt tenni annál inkább, mert hitünk szent 
könyve is azt mondja: A ki embertársának vérét kiontja, ember 
által ontassék ki viszontag annak vére. 

Midőn azonban e megmásíthatlan emberi itélet ki van fölötted 
mondva, nem mondott még a kegyelemnek és irgalomnak Istene 
utolsó Ítéletet fölötted, ki megkönyörül a megtérő bűnösökön az élet 
utolsó órájában is, ha igaz bűnbánatot tartanak és bűneik bocsána-
táért őszinte szivvel és igaz lélekkel esedeznek. Ebben kereshetsz, 
ebben találhatsz te is, bűnös Atyámfia, lélekemelő vigasztalást, s én, 
ki halálos órádban lelked megmentése és szived vigasztalása czéljá-
ból jelentem meg mint lelki atyád és barátod és a Jézus Krisztus 
hivatalos szolgája melletted, komolyan kérlek: hogy emeld fél buzgó 
imában a jó Istenhez szivedet és kérjed bűneid bocsánatát; hogy 
könyörögj igaz hittel és teljes bizalommal ama Jézus Krisztusnak 
üdvözítő kegyelmeért, a ki a keresztfán függő gonosztevőnek is ezt 

20* 
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mondá: „Még ma velem leszesz a paradicsomban" — és meglátod, 
hogy mint a tékozló fiút atyja igaz megtérése folytán szeretetére mél-
tatta, úgy Isten téged is kegyelmébe fogad, könyörülő karjaira emel, 
megment az örök kárhozattól és Jézus ártatlan vére által az örök 
élet üdvére és boldogságára méltat. 

Az idő rövid, mely rendelkezésedre áll, lépj tehát, mig nem 
késő, az igaz megtérés és bűnbánat útjára, borulj térdre tiszta szív-
vel az igaz és szent Isten előtt, ki nem kívánja a bűnös halálát, 
hanem hogy megtérjen és éljen; fordulj buzgó fohászszal, töredelmes 
esedezéssel lelked megváltójához, az Ur Jézus Krisztushoz, ki életét 
áldozta fel a keresztfán, hogy a bűnösöket az örök kárhozattól meg-
váltsa és a mennyei hajlékok boldog lakosivá tegye és mondjad 
utánam, hogy az Ur szent vacsorájának méltó vendége légy és abb.an 
lelki üdvöt és boldogságot találj, a következő imádságot buzgó és 
áhítatos kebellel. 

A többi úgy következik, mint a rabok gyóntatásánál. 

111. 

Gyermekgyilkos anya gyóntatása. 

Előírna. Nagv bűn terheli, óh Isten! szivemet, kegyelmedre és 
irgalmadra méltatlanná tettem magamat, midőn azon gyermeknek 
életfáklyáját kioltottam, ki szivem alatt nyugodott s érzem, hogy 
bűnbocsánatot csak úgy remélhetek, ha az igaz bűnbánat és meg-
térés könyeivel borúlok le szent szined előtt. Ne vess el engem orczád 
elől, szent és igaz Isten! hanem végy fel irgalmasságod karjaira, 
bocsássd meg égre kiáltó vétkemet és vigasztald meg az örök élet 
reményével a fájdalom és félelem árjától zaklatott szivemet szent fiad-
nak, a Jézus Krisztusnak érdemeért. Amen. 

„Vétkeztem az ég ellen és ellened, nem vagyok méltó, hogy 
fiadnak hivattassam", igv sóhajtott fél bűnei érzetében a tékozló fiú, 
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mint azt Lukács ev. 15, 21-ik versében olvassuk, e bűnbánó fohászt 
kell most neked is a kegyelem Istenéhez emelned, midőn lehetetlen 
el nem ismerned és be nem vallanod: hogy nemcsak a tiszta erkölcs 
szent parancsát hágtad át, hanem törvénytelen ágyból született gyer-
mekednek szívtelen gyilkosává is lettél. Vétket és bűnt követtél el ez 
által magad ellen, mert nemcsak becsületed, jó híred és nevedtől 
fosztottad meg magadat, nemcsak szégyent és gyalázatot halmoztál 
fejedre, hanem életedet is megrövidítetted, az igazság büntető keze 
a halál egyik legborzasztóbb nemével fog véget vetni életednek. Vét-
ket és bűnt követté! el továbbá édes szülőid, testvéreid és rokonaid ellen, 
kik örültek életednek, az istenfélelem és tiszta erkölcs útján kíván-
tak megtartani, hogy a földi vándorpályán örömöt áraszsz napjaikra 
s egykoron aggkoruk hű gondviselője és életöknek támasza légy, te 
pedig szivgyötrő fájdalom és kimondhatlan keserűséggel töltötted el 
kebleiket. Vétket és bűnt követtél el nemkülönben embertársaid ellen, 
kik jót vártak tőled, mint a polgári társadalom hasznos tagját, az 
egyház buzgó és istenfélő leányát kívántak ölelni kebleikre, te pedig 
rossz példád, erkölcstelen életed, gyermeked elvesztése által tetted 
méltatlanná szeretetökre magadat. 

Rút vétket és iszonyú bűnt követtél el végtére főleg és külö-
nösen mennyei atyád, a jó és szeretetteljes Isten ellen, a ki úgy józan 
okosságod, mint lelkiismereted sugallata, ugy szülőid és oktatóid 
tanácsa, mint szent igéje és szent lelke által a jóra intett, a kegyes 
és istenes élet követésére serkentett, a tiszta erkölcs és szeplőtlen 
magaviselet megőrzésére buzdított, te pedig szent parancsolatával nem 
gondolva, mely a gyilkosságot tiltja, szent törvényét figyelembe nem 
véve, mely nyilván tanítja: hogy a paráznák Isten országának örö-
köseivé nem lehetnek, atyai jóvoltára, veled közlött áldásira és jóté-
teményire és az örök élet üdvére méltatlanná tetted magadat. 

Mindezt meggondolva bizonyosan mély fajdalom és leverő bánat 
hatja át kebledet, éles tőr gyanánt sebzi erkölcsi sülyedésed tudata 
szivedet, jól tudván azt: hogy a szent és igaz Isten a gonoszt utálja. 



Azonban bár ónsúlylyal nehezedik ártatlan magzatod elvesztésének 
bűne szivedre, mégis bizalommal és reménynyel borulhatsz a kegye-
lem és irgalom Istenének trónja elé, ha bűneidet őszintén bánod és 
vétkedet őszintén megsiratva a tékozló fiúval te is igy szólasz szi-
vedben: „Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok 
méltó, hogy leányodnak hivattassam." Igaz, hogy bűnödet egészen 
jóvá nem teheted, de Isten könyörül a megesteken és megbocsátja 
bűneiket a Jézus Krisztusért, ha hozzá törődött szivvel közelednek, 
hozzá az igaz bűnbánat és megtérés könyörgésével fohászkodnak. 
Kérjed tehát térdre borúivá a Mindenhatót, hogy fogadjon kegyel-
mébe téged, méltatlan bűnös leányát, vegyen fel irgalmasságának 
bűnbocsátó karjaira, és véghetetlen kegyelménél fogva bocsássa meg 
bűneidet, miszerint testi halálod ne vonja maga után halhatlan lel-
kednek is halálát s megóvjon az örök kárhozat gyötrelmeitől. Tegyed 
ezt igaz lélekkel, sáfárkodjál hátralevő rövid időddel halhatlan lel-
ked és örök életed javára, ismerd el bűneidet és vétkeidet és lelked 
üdvére az Ur szent vacsorájával élvén kérjed a véghetetlen irgalmú 
Isten kegyelmét és meglátod: hogy Isten vigasztalásával megenyhíti 
szivedet, és halálod órájában is az örök élet reményével táplálja 
kebledet. 

A többi a rabok gyóntatásmódja' szerint végzendő. 

IV. 

Vigasztalás a rab kivitelekor. 

Keresztyén Atyámfia! 

Ütött az ítélet órája s neked ime el kell indulnod azon uton, 
mely a halálhoz vezet s melyről többé vissza nem térhetsz sem szü-
lőid, sem kedveseid és rokonaidhoz. Ez uton sokan függesztik reád 
embertársaid közül szemeiket s lesznek közöttök olyanok, kik a szá-
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iialom igaz könyeivel, a lelki fájdalom őszinte indulatával kisérend-
nek, de lesznek viszont olyanok is, kik hideg közönynyel, sőt meg-
vetéssel nézik a vesztőhelyre való kivezetésedet, és szivökben kár-
örömöt éreznek, midőn feletted ketté töretik a kegyelem pálczája. 
Az emberek ezen különböző Ítélete azonban, bűnös embertársam, ne 
gyötörje lelkedet, hanem inkább meggondolva, hogy bűnödnek 
méltó büntetését "'kell viselned, rövid idő múlva pedig Isten ítélő-
széke előtt kell halhatlan lelkedre nézve földi sáfárkodásodról szá-
mot adnod, vigasztald magad azon reménynyel: hogy a hol véget 
ér az emberi irgalom, ott veszi kezdetét az isteni kegyelem és meg-
bocsát azoknak, kik az igaz bűnbánat könyeivel igyekeznek jóvá 
tenni vétkeiket. Ezen kegyelmes és irgalmas Istenhez emeld fel tehát 
lélekben és igazságban imádkozva szivedet, ezt mondván: Ha mine-
künk sok bűnünk van, Istennek több kegyelme van, nincs irgal-
mának vége; és meglátod: lelki nyugalom és az égi üdv reménye 
hatja át kebledet s az Ur Jézus érdemeért várhatod lelked meg-
mentését az örök haláltól. 

r 

Ápold ezen reményt és imádkozzál a kegyelem Istenéhez töre-
delmes és buzgó szivvel következőleg: 

Kegyelemnek örök Istene! érzem bűnös voltomat s nem taga-
dom, hogy a bűn örvényébe merülve gyakorta és súlyosan szegtem 
meg szent törvényidet, kérlek Téged, ki a megtérő bűnösökhöz 
kegyelmes és irgalmas vagy, emeld le rólam vétkeim sokaságának 
terhét s ments fel a kárhozat átka alól a keresztfára feszített szent 
ti ad bűnbocsátó kegyelmével és segíts szent lelkeddel: hogy az örök 
élet reményének örvendve dicsőíthessem életem még hátralevő per-
czeiben szent nevedet. Fogadd kedvesen, szerető Atyám, őszinte 
bűnbánatomat s vigasztalj meg vétkeim bocsánatával a Jézus Krisz-

r 
tusnak, a bűnösök megváltójának, drága érdemeért. Amen. 
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V. 

A vesztőhelyen való vigasztalás. 

Keresztyén Atyámfia! 
r 

Midőn drága üdvözítőnk, az Ur .Jézus Krisztus a keresztfa 
kínos halálát szenvedte a bűnös emberiség megváltásaért, e foliász-
szal fordult mennyei atyjához: „Atyám! kezeidbe ajánlom az én lel-
kemet" ; emeld tehát te is e könyörgő szózatot a kegyelem Istené-
hez most, midőn élted napfényének végsugarai vetődnek reád, 
halandó tested csakhamar a halál áldozata lesz, halhatlan lelkeddel 
pedig Isten ítélőszéke elébe kell állanod, hogy elvegyed földi pálya-
futásod jutalmát. Kérjed Istent, a mennyei Atyát, hogy adjon erőt 
a halál kínos szenvedéseinek nyugodt és békességes tűréssel való elvi-
selésére; fohászkodjál Jézushoz, lelked főpásztorához, hogy mint min-
dig jóakarattal volt a megtérő bűnösökhöz, ugy legyen te hozzád 
is most irgalmas és kegyelmes s nyissa meg neked is, igaz megté-
rőnek, az örök élet ajtaját és részesítsen az egek üdve és boldogsá-
gában, kegyes szívvel következőleg fohászkodván: 

Jó Isten! szeretetteljes mennyei szent Atyám! a halál angyala 
vár reám, hogy véget vessen életemnek s az igazság büntető kezé-
nek súlya alatt megváljak a földi szenvedésektől, halhatlan lelkem 
pedig elvegye jutalmát, a mint cselekedett jót vagy gonoszt. Érzem 
és nem tagadom, hogy sok bűnnel fertőztettem meg életemet, sok-
szor szegtem meg, óh Isten, szent parancsolatidat, de jól tudom azt 
is: hogy Te hosszútűrő és irgalmas vagy, azért igaz bűnbánattal, 
őszinte és töredelmes lélekkel borulok le szent trónod előtt, hogy 
könyörülj rajtam, bűnös gyermekeden, méltass a Jézus érdemeért bűn-
bocsátó kegyelmedre és engedd meglátnom ama mennyei hajléko-
kat, melyeket elkészített az üdvözítő a megtérő bűnösöknek. Hall-
gassd meg buzgó fohászomat s engedj csendes és üdvösséges kimúlást. 

Atyánk! ki vagy az egekben s. a. t. 
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Áldás. Menj immár az igazságszolgáltatás elrendelt büntetésé-
nek elfogadására, a kegyelmes és irgalmas Isten részeltessen azon jóvol-
tában: hogy nyugodtan és az örök élet reményében fejezhesd be 
földi pályádat, mennyben pedig a kárhozattól feloldozva örvendjen 
lelked az örök boldogságnak a Jézus Krisztus által. Amen. 

VI. 

Rabok gyóntatása vagy vigasztalásánál használható alapigék. 

1. Közönséges eseteknél: Ezé,kiel 18, 30-—32; 33, 11. 
2. Lázítóknál: Hóm. 13, 1—2. 
3. Vigasztalást esetekben: 103-ik zsoltár 8—13; Luk. 15, 

1 — 10; Luk. 15, 18—19; János 3, 16; 1. Tim. 1, 15—16. 
4. Megátalkodott bűnö.söknél: ő. Mózes 32, 18—20; Ézsaiás 

1, 2; Jeremiás 3, 12—13; 95-ik zsoltár 7—8; Máté 11, 28—30; 
Luk. 15, 10; Máté 25, 41; Filip. 2, 8 — 9. 

Agenda, 2] 
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