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TESTVÉREIMHEZ ÉS MUNKATÁRSAIMHOZ! 

' munka megírására az a meggyőződés indí-
tott, hogy vele az evangélium hirdetésében 
és szolgálatában velem együtt fáradozó lel-

késztestvéreimnek hasznos segítő eszközt nyújtok. 
Az evangélikus lelkész munkáját szeretném vele 
megkönnyíteni és lehetőleg egyformásítani. Azért 
készítettem úgy, hogy mindenféle alkalommal kézbe 
lehessen venni és felhasználni. Beszédeket nem köz-
lök, imádságokat is röviden, sokszor csak töredék-
ben. Tapasztalatom és nézetem ugyanis az, hogy a 
megfelelően képzett lelkésznek nem kész beszédekre, 
hanem csak irányításra van szüksége. Az imádság-
ból is elegendő neki annyi, amennyiből az isten-
tisztelet természete kitűnik. A többit az alkalomnak, 
a helyi viszonyoknak és a beszéd alapjául vett 
szentírási hely természetének megfelelően a szolgá-
latot végző lelkésznek kell hozzáadnia. 

Könyvemet a szolgatársak jóakaratú figyel-
mébe és a mindent megáldó Isten kegyelmébe 
ajánlom. 

Budapest, 1931. év szeptember havában. 

D. Raffay Sándor 
püspök. 
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ELSŐ RÉSZ. 

GYÜLEKEZETI ISTENTISZTELETEK. 

I. A vasárnapi istentisztelet. 
Az ágoslai hitvallású evangélikus keresztyén egyház hívei a 

világot bölcsen te remtő és kegyesen fennta r tó Is ten i ránt é r -
zett há lá juknak és t iszteletüknek vallásos cselekvény: istentisztelet 
ke re tében adnak ünnepélyes módon kifejezést. Az istentiszteletben 
az Is ten és az e m b e r találkozik egyjnással . Találkozásukhoz: nincs 
szükség közvetítőre. Az istentiszteletet végző lelkész n e m közvetítő, 
h a n e m tolmács és részes. Az istentiszteletnél nem is a forma, vagy 
a tetszetős szer tar tás a fő, hanem a hívő bensőség és a komoly 
őszinteség. A külsőségekből és szer tar tásokból elég annyi , d e kell 
is annyi , amennyi az ünnepélyességet biztosít ja. 

Az evangélikus istentisztelet középpont jában az Is ten Igéje áll. 
Az ének, az imádság és minden istentiszteleti cselekvény csak a 
há lás és bizodalmas hívő lélek megnyilatkozása. 

Az evangélikus istentiszteletnek egyszerűnek és bensőségesnek 
kell lennie. Csak így lehel igazán építő. A rövidségre is törekedni 
kell, mer t a hosszadalmasság kimerí t i a figyelmet, k i fáraszt ja az 
érdeklődést , amivel a kívánatos e r e d m é n y t kockáztat ja . 

Az istentisztelet végzője és rendezője a lelkész, mint maga is 
buzgóságos és hívő részese az Istennel való szent találkozásnak. 
Ezér t n e m isteni tiszteletet végez, h a n e m az IsLcn tisztelésének ünne-
pé lyes cselekvényét végzi, tehá t istentiszteletet tart . Természetes , 
hogy a lelkésznek az istentisztelet egész t a r t ama alatt á l landóan a 
hívek közt a templomban kell tar tózkodnia. 

Az istentiszteletet a kitűzött időben percnyi pontossággal meg 
kell kezdeni. Az ünnepélyességnek a pontosság is nélkülözhetet len 
kelléke. 

Az istentiszteleten használ t énekeket a lelkész a kán tor ra l j ó 
e lő re közölje, hogy fennakadás ne legyen. 

A lelkész az ol tárnál mindig jobb kéz felé fordul . 
Az istentisztelet orgonaszóval akkor kezdődik, mikor a lelkész a 

t emplomba lép. 
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Mivel az evangélikus istentisztelet középpont jában az Isten Igé je 
áll, az igehirdetést oltári szolgálat előzi meg és követi. Az e l ső 
ol tári szolgálat előkészíti, a befejező pedig megrögzíti az Ige h i r -
detését . 

Az istentisztelet vagy liturgiás, vagy l i turgia nélküli. Mindkettő-
höz csatlakozhatik az úrvacsora kiosztása. A li turgia különböző for-
máit a függelékben közöljük. 

A vasárnap délelőtti istentisztelet rendje. 
a) A megelőző oltári szolgálat. 

A kezdő ének utolsó versének e le jén a lelkész az oltárhoz megy, 
ott leborulva csendes fohászban kéri az Isten segedelmét. A ve r s 
utolsó sorának éneklése alalt kezében az imádságos könyvvel a gyüle-
kezet felé fordul és üdvözlést mond: 

Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi Atyánktól és az í r 
Jézus Krisztustól. Ámen. (Róm 1, 7.) 

Vagy: A mi buzgólkodásunk legyen az Atyának, a Fiúnak és 
a Szentlélek Istennek nevében. Ámen. 

Vagy: A mi segítségünk az Cr nevében van, aki teremtette az 
eget és a földet. (Zsolt. 124, 8.) 

Egyéb köszöntések: 
Gal. 1, 3—5. Kegyelem nektek és békesség az Atyaistentől és 

a mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki önmagát adla bűneinkért, 
hogy bennünket a jelen gonosz világból kiragadjon a mi Istenünk 
és Atyánk akarata szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké! 

Fit. 1, 2. Kegyelem nektek és békesség az Istentől, aki nekünk 
és az Cr Jézus Krisztusnak Atyja. 

Kol. 1, 2. Kegyelem nektek és békesség az Istentől, a mi Atyánk-
tól és az Cr Jézus Krisztusétól. 

Tim. I. 1, 2. Kegyelem, irgalom és békesség az Istentől, a mi 
Atyánktól és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! 

Tim. II. 1, 2. Kegyelem, irgalom, békesség az Atyaistentől és 
Krisztus Jézustól, a mi Urunktól. 

Tit. 1, 4. Kegyelem, irgalom és békesség az Atyaistentől és 
Jézus Krisztusiét, a mi Cdvözílőnklől! 

Péte r II. 1, 2. Kegyelem nektek és békesség bőségesen! 
Ján. II. 3. Legyen veletek kegyelem, irgalom, békesség az Atyá-

tól és az Atya Fiától, Jézus Krisztustól igazságban és szeretetben. 

Ezután a lelkész imádkozásra h ív ja fel a gyülekezetet. 
Imádkozzunk! 
Vagy: Jertek testvéreim, boruljunk le a mindenható Isten kegyes 

színe előtt s lélekben és igazságban imádkozzunk hozzá e k é p p e n : . . . 
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Az oltári imádság u tán a lelkész az oltárhoz fordul , imakőnyvét 
letesizi s a m á r e lőre kinyitott Bibliát veszi kezébe s a gyülekezethez 
fordulva szól: 

Hallgassák meg a hívek (Hallgassa ineg a keresztyén gyülekezet, 
vagy: hallgassátok meg testvéreim) illő áhítattal és kegyelettel azokat 
az evangéliumi (levélbeli) szent Igéket, amelyeket egyházunk a mai 
szent napra, advent (szentháromság után 3.) vasárnapjára kijelölt. 
Ezeket a szent Igéket megiralta az Isten Szentlelke (vagy megírva 
találjuk) következőképpen: . . . 

Azt m á r a konf i rmáláskor meg kell ér tetni minden hívövei, 
hogy az Isten beszédét mindig felállva illik meghallgatni . Mert ha 
a földi királyok üzenetét felállással becsüli meg az ember , akkor a 
mennye i királyét sem hal lga tha t ja másképpen. (Neh. 8, 5.) 

A szentírási hely felolvasása után a lelkész ezt mond ja : 
Boldogok, akik hallgatják és megtartják az Isten heszédét. 

Amen. 
Vagy: Λζ Isten áldása legyen a szent Igének hallgatásán és 

megtartásán. Áinen. 
Néhol szokásban van, hogy az ol tár i imádság és a szentírás 

felolvasása közt énekelnek. Helytelen szokás, mer t az ol tári szolgálatot 
megszakítani nem szabad. 

Az oltári szolgálat u tán a lelkész az o l t á r ra ha jo lva csendes 
imát mond és mialat t az orgona a főéneket előkészíti, he lyére tá-
vozik. 

b) A szószéki szolgálat. 
A szószéki szolgálatnak és az egész istentiszteletnek középpont ja 

az Ige hirdetése. Ezt a főének vezeti be, amely a beszéddel tar ta lmi 
egységben áll. 

Ha csak két ének van kijelölve, akkor a lelkész a főének há-
tulról számítolt ha rmadik verse e le jén a szószékre megy s leborulva 
kéri az Isten segedelmét. Az orgona elhal lgatása u t án rövid elő-
foliászt mond, ami megfelelő énekvers is lehet . 

A mi segedelmünk jöjjön az Űrtől, aki teremtette a mennyet és 
a földet. \Teki legyen dicséret és dicsőség, mindörökké. Amen. 

Vagy: Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevéhen. 
Ámen. 

Ez után a lelkész fe lhívja a gyülekezetet az igehirdetés a lapjául 
szolgáló Igék meghal lgatására : 

Hallgassák meg a hívek illő figyelemmel és áhítattai a inai 
igehirdetés alapjául szolgáló szent Igéket, amelyeket egyházunk a 
mai szent napra, ú g y m i n t . . . kijelölt (vagy: amelyeket elmélkedésem 
alapjául választottam). Ezeket megírva ta lá l juk . . . 

A szentírás felolvasása után a lelkész vagy azt mond ja : Ámen, 
vagy így szól: Ezek a szent Igék. 
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Elvétve olyan szokást is találunk, hogy a beszéd bevezetése 
u tán a gyülekezet egy verse t énekel és a lelkész a Miatyánkot (el-
mondja . Ez a szokás azonban helytelen, mer t megbont ja a beszéd 
egységét, miér t is óvatos kíméletességgel lassanként elhagyandó. 

Az igehirdetés befejezése után a lelkész imádkozásra h ív ja fel 
a gyülekezetet : 

Jertek kedves testvéreim, az Islen Igéjének meghallgatása után 
emeljük fel szívünket a mindenható Isten kegyes színe elé és imád-
kozzunk hozzá következőképpen: . . . 

Mindig az a leghelyesebb, ha a lelkész az igehirdetés anyagát 
eset ről -esel re megír t imádságban maga foglalja össze. Az őskeresztyén 
egyház per ikópái a lap ján azonban alább röviden megadom az egyes 
vasárnapok imádságainak vázlatát. 

A szószéki imádsághoz csatlakozik a Miatyánk. Azután j ö n a 
h i rde tés e b b e n a sor rendben: Úrvacsora, gyülekezetet érdeklő dolgok, 
más közérdekű ügyek, gyűj tés és adakozás, házasulandók. (Űrva-
csoravétel nap j án délelőtt lehetőleg ne, hanem délu tán h i rdessünk. 
Mulatságokat, üzleti és magántermésze tű dolgokat a szószékről meg-
hirdetni helytelen.) Szokás és helyes, hogy mindegyik csoporthoz 
p á r szót fűzünk. Pl. A gyűjtéshez ezt : Ne (elejtse el senki, 
hogy meg van írva: Λ jókedvű adakozót szereli az Isten! 
Az adakozás kihi rdetéséhez ezt : Az Isten gazdag áldása legyen 
az adakozókon és az adományokon egyaránt. A házasu landóka t 
meg kell á ldani : A házasságot szerző Isten, aki e jegyeseket a sze-
retet érzésével egymáshoz vezette, áldja meg kötendő irigyüket leg-
jobb áldásaival és tegye együttélésüket a esendes és tiszta családi 
örömök állandó kútfejévé. 

A szószéki szolgálatot ezzel az áldással kapcsolatosan így fe-
jezzük be: 

Annak pedig, aki mindent megáld az ő jósága és irgalmassága 
szerint, a mi kegyelmes mennyei Atyánknak legyen dicséret és dicső-
ség mindörökké. Ámen. 

Vagy 1. Ivrón. 29, 11.: óh l /ram. tied a nagyság, hatalom, 
dicsőség, örökkévalóság és méltóság, sőt minden, ami a mennyben és 
a földön van tiéd. Tiéd az ország, le magasztalod lel magadat, hogy 
légy minden fejedelmek felett. Amen. 

Vagy I. Tim. 1, 17.: A világok halhatatlan és láthatatlan kirá-
lyának, az egyedüli Istennek legyen liszlelet és dicsőség örökkön-
örökké. Ámen. 

Jobb, h a a lelkész a szószékről nem mond áldást , mer t a gyü-
lekezet egy része az áldás u tán eltávozik és a befe jező oltári szol-
gálatot nem v á r j a meg. 

A szószéki szolgálat befe jezése után a lelkész leborulva csen-
desen há lá t mond, m a j d a hívek (vagy a kar) éneklése alatt az 
ol tárhoz megy. 
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Természetes , hogy ahol nincs külön ol tár és külön szószék, ott 
a most leírt e l j á r á s úgy módosul , hogy az igehirdetés végeztével a 
lelkész áldást oszt s utána a befejező énekvers következik. 

Külföldön néhol az a szokás, hogy a lelkész a h i rde tés t nem a 
szószékről, hanem egy külön állvány mellől végzi. Nálunk is jó 
volna ezt a szokást behozni , mer t a h i rde tés a beszéd ha tásá t és az 
imádság hangulatá t nagyon ron t ja . 

c) A befejező oltári szolgálat. 
A lelkész befe jezésül az ol tár melleit imádságot mond és áldást 

ad. Így szól: 
Mielőll az Isten házát elhagynánk, jertek testvéreim, boruljunk 

le mégegyszer a mindenható Isten szenl színe elölt és imádkozzunk 
liozzá következőképpen: . . . 

A befejező oltári imádság u tán a lelkész leteszi az imakönyvét 
s kezeit a felálló gyülekezetre emelve e lmond ja az ároni áldást 
(Móz. IV. (3, 24-26.): 

Istennek népe, áldjon meg léged az Űr és őrizzen meg légid! 
Világosítsa meg az Cr az ő orcáját lerajlad és könyörüljön terajtad! 
Fordítsa az Űr az ő orcáját tereád és adjon neked békességei! Ámen. 

Áldó mondások az istentisztelet egyes részei között, vagy a 
délutáni , reggeli és a lkalmi istentiszteletek befe jezéséül : 

Róni. 15, 33. A békesség Istene legyen mindnyájatokkal. Amen. 
Róm. l(i, 24. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme legyen 

mindnyájatokkal. Ámen. 
Kor. II. 13, 13. Az Űr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten sze-

relete és a Szenllélek közössége legyen mindnyájatokkal. Ámen. 
Fii. 4, 7. fis az Isten békessége, amely minden elgondolást 

meghalad, incgörzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. 
Thess. 1. 5, 23. A békesség Istene pedig szenteljen meg titeket 

mindenestől, hogy egész mivollolok, lelketek és festelek szeplőte-
lenül maradjon a mi Urunk Jézus Kriszlus eljövetelére. 

Thess. II. 2, 1G—17. Maga a mi í runk Jézus Kriszlus és az 
Isten, a mi Atyánk, aki bennünket megszeretett, aki örök vigasz-
talást és boldog reménységet adott az ő kegyelmében, buzdítsa 
szíveiekei és erősítse meg minden jó munkában és beszédben. 

Pét. II. 3, 18. Nüvekedjetek Jézus Kriszlusnak, a mi Urunknak 
és Üdvözítőnknek kegyelmében és ismeretében. Neki legyen dicsőség 
most és az örökkévalóság napjáig. Ámen. 

Az áldás végén a lelkész jobbkezével simán a kereszt jelét 
ad ja , azután az oltárhoz fordul és meghajolva csendes imában 
megköszöni az Isten segedelmét. Mialatt a gyülekezet az ének utolsó 
Versét énekli, a lelkész he lyére távozik és ott is marad , míg a 
gyülekezet a templomból ki nem vonul. A sekres tye t ehá t nem a r r a 
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való, hogy a lelkész az istenlisztelet alalt is benne ta r tózkodjék , 
h a n e m csak a r ra , hogy szent szolgálata előtt és u tán ott t ehesse 
meg rendelkezéseit . 

A) KARÁCSONYI ÜNNEPKÖR. 

Ádventi vasárnapok. 
Advent 1. vasárnapján. 

(Mt. 21. 1-9. Róm. 13, 11-14.) 

Üdvözlés: Hozsánna a Dávid fiának! Áldott, aki az Cr nevében 
jő! Hozsánna a magasságban! Ámen. 

Oltári ima. 

.Mélységes megilletődéssel és alázatos gyermeki hálával boru-
lunk le szent színed előtt, mennyei Atyánk, hogy áldjuk és magasz-
taljuk hozzánk való kegyelmességedet. Megtartó szerelmedből új 
egyházi esztendő virradt reánk, amelynek reggelén belekiáltjuk az 
emberek szívébe az ádventi öröm üdvözletéi: »Hozsánna a Dávid 
fiának!« De belekiáltjuk az ádventi kötelezés szent parancsát is: 
»Készítsétek el az Űrnak útját és egyengessétek az ő ösvényeit!« 
fis belekiáltjuk a te szent nevednek dicsőségéi, jóságos Istenünk! 
Magasztaljuk irgalniasságodal, hogy velünk, bűnös gyermekeiddel, 
nem szállsz perbe és nem büntetsz minket vétkeink és bűneink szerint. 
Magasztaljuk hossziilürésedel, amellyel várod megtérésünket. Magasz-
taljuk atyai szíved üdvözítő áldásai!, amelyeket a világ Megváltójának 
elküldésével adtál nekünk. Szenteld meg lelkünket, hogy megtérő 
szívvel várjuk és buzgóságos liitlel fogadjuk a hozzánk jövő Messiást. 
Szenteld meg az új egyházi esztendő minden napját, hogy mind 
közelebb vigyen lehozzád és huzgölkodásunk minden órája legye 
tisztábbá és szentebbé éleliinkel. Mai iuiiieplésiinki't is ledd áldoilá 
és gyümölcsözővé a mi Urunk, a Jézus Krisztusért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Jóságos Istenünk, mennyei édes Atyánk! 
Miként egykor Jeruzsálem utcáin, úgy mosl szívünk ösvényein 

vonni be hozzánk a le szentséges küldötted, hogy elhozza c vi-
lágra alvai irgalmad örömhíréi és az üdvözülés boldog szent re-
ményéi. Légy áldott Atyánk, hogy így gondoskodol lelkünk békes-
ségéről és örökkévaló üdvösségéről. Légy áldott, hogy az emberiség 
lelkiismeretében az egyházi esztendő újból való ránkvirrasztásával 
folytonosan megismélled a hívást és az atyai figyelmeztetési. A 
hívást, hogy kövessük a világ Megváltúját. A figyelmeztetést, liogy 
ha valaki az emberek közül elkárhozik, magára vessen, hogy nem 
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lesz elege) a te szent Igéd tanításának és parancsolataid útmuta-
tásának. 

Mennyei szent Atyánk, illesd meg most szívünk«!, hogy szent 
Fiad eljövetelének ne legyünk csak néma szemlélői, hanem fogad-
juk őt be szívesen, a hivő lélek boldog örömével. Zengjünk olyan 
liangos hozsannái a liozzánk jövő .Messiásnak, hogy hívő vallás-
téleliiiik és buzgóságos örvendezésünk hangjaira mindenek meg-
tudják és elhigyjék, hogy eljött az ébredés boldog órája és kö-
zelebb van liozzánk az Üdvösség. FIhigyje minden ember, hogy 
új virradás dereng a világ felelt. Az éjszaka múlóban van s 
kegyelmed drága esztendejének bíztató fénye terül szét felettünk. 
í:brcssz azért új életre mindnyájunkat, hogy járjunk mind a 
nappalhoz méltón, a tisztesség, a becsület, az igazság és a szentség 
ragyogó köntösében. De sőt úgy szenteld meg az emberek szívét, 
hogy mindenki felöltözze ezen a földön az Ür Jézus Krisztust és 
senki meg ne rontsa szívét bűnös vágyakkal, mert abban a szív-
ben Krisztus keres magának lakást és senki meg ne rontsa testét 
bünnncl, mert az a test az ő lelkének tiszta temploma. 

Befejező oltári imádság. 

Irgalomnak örök szent Istene. Alázattal kérünk, liogy ma hir-
detett szent Igédet fedd a mi életünkben gyümölcsözővé. Adj erőt, 
hogy az új egyházi esztendőben szilárdabbak legyünk a hitben, 
gazdagabbak a szereleiben, kitartóbbak a jóságban, igazabbak min-
den cselekedelünkben. Iladd lessék meg rajtunk, bogv hozzánk már 
közel jött a világ Megvállója és élő hajlékül magának szenteli lel 
testünket és lelkünket. Atyánk, áldj meg minket a te kegyelmes-
séged szerint. Amen. 

Advent 2. vasárnapján. 
(Lk. 21, 25-36. Hóm. 15. 4-13.) 

Üdvözlés: Mondjátok meg Sión leányának: íme eljött szabadulá-
sod, íme jutalma vele jön és megfizetése ő elölte! Amen. 

Oltári imádság. 
Imádkozni jöttünk szent házadba, kegyelmes Istenünk, hogy szí-

vünket az eljövendő Messiás fogadására elkészítsük. Tudjuk, hogv 
ő hozza számunkra a bűneinktől való szabadulást. Tudjuk, hogy 
ö az élő kezessége hozzánkvaló bűnbocsátó kegyelmednek és 
üdvözítő irgalmasságodnak. Alázattal kérünk, kegyelmes Istenünk, 
légy bennünket alkalmassá szent Fiad fogadására. Tisztítsd meg 
szívünket, hogy levetkőzzük mindm gyarlóságunkat. Szenteld meg 
lelkünket, hogy méltó tanítványai lehessünk megváltó Mesterünk-
nek. Atyánk, mai ádventi búzgólkodásiinkat is tedd áldoltá, hogy 
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megerősödjünk a benned való Iiiiben és a Krisztus Jézussal való 
egyesülés boldog reménységében. Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
lioldog reménység vidám érzésével tekintünk fel hozzád meny-

nyei Atyánk. Tudjuk, hogy egyszülött szent Fiad e világba való 
küldésével új teremtés hajnalát virrasztottad fel reánk. Vele új 
élet indul meg ezen a világon: a békességre való törekvésnek, a 
szeretetben való holdogításnak, az emberek szívét egységbe for-
rasztó jóságnak és az Istent dicsőítő fiúságnak istenes élete. Bol-
dog reménységgel telik meg a szívünk, mikor az okúlásunkra meg-
írt hajdani szent történetek beszédes bizonysággal állnak elénk 
és megértetik velünk, hogy Krisztus szakadatlanul hívogat magához 
minden hivő embert az Istennek dicsőségére. Boldog reménység 
örvendezteti meg lelkünket, mikor ez ádventi szent ünnepen fel-
tárul előttünk a mindeneket üdvözíteni vágyó Isten hozzánkvaló 
jósága és a szent szolgálat alázatos áldozataival mindeneket meg-
váltani akaró Jézus békességet szerző nagy szerelme. Add Urunk, 
hogy mindnyájunkat betöltsön most a bennedvalő hit teljes reménység-
gel és békességgel, hogy ezekben bővelkedjünk a Szentlélek ereje 
által . . . 

Befejező oltári imádság. 
Magasztalunk téged a nemzetek között és éneket zengünk szent 

nevednek, jóságos Istenünk! Dicséretmondással távozunk el szent 
templomodból, inert megvigasztaltad és hívő reménység boldog örö-
mével töltötted ineg ma is a lelkünket. Kérünk, Atyánk, hogy 
a in in den napi élet törődései és küzdelmei között vígasztalásod le-
gyen erőnk és benned vetett reménységünk legyen boldogságunk. 
Engedd, jó Istenünk, hogy liláidon hűséggel megmaradjunk min-
denkor és a benned való Iliiben naponként gyarapodjunk, mind 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljöveteléig. Ámen. 

Ádvent 3. vasárnapján. 
(Ml. 11, 2-10. Kor. I. 4, 1-5.) 

Üdvözlés: Beleli az idő és elközelgeti az Isten országa! Térjetek 
meg és higyjetek az evangéliumnak! Ámen. 

Oltári imádság. 
Diadalmas örömmel és alázatos magunkbaszállással jelentünk 

meg szent színed elöli, mennyei Atyánk! örvendező szívvel magasz-
taljuk nagy jóságodat, hogy irgalmas és kegyelmes vagy hozzánk. 
Magasztaljuk szent nevedet, hogy minket gyermekeiddé leltél és 
magadat Atyánknak jelentened ki az Cr Jézus Krisztus állal, ttrven-
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de/ a lelkünk, hogy bűneinkel és gyarlóságainkal nemcsak kegyel-
mesen megbocsálod, hanem egész szívedet nekünk ajándékozod szent 
Fiadban, a világ Megváltójában és Üdvözítőjében. Bevalljuk azon-
ban elölted alázatos szívvel, hogy alyai szerelmedre és boldogító 
kegyelmedre méllők nem vagyunk. Azért a magunkhaszállás mély-
séges alázatával kérünk, hogy ebben az órában is laníls meg minket 
a hívő ember szent elhívatásának megismerésére. Erősítsd m.'g 
bennünk ma is azt a szent vágyódást, hogy egész földi életünket 
szenl Fiad követésében és szolgálaiában töltsük el. Áldd meg buz-
gólkodásunknak e szent óráját is az Ür Jézus Krisztus érdeméért. 
Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Ilálát adunk neked, jóságos Istenünk, hogy egyszülöll szenl 
Fiadat ma úgy állítottad elénk, mini aki azérl jölt a világra, 
hogy a szenvedőket a szenvedésektől, az elhagyollakat a vígasz-
lalanságlól, a bánatosakat lelkük keservétől megszabadítsa. Hálát 
adunk neked, hogy az Cr Jézus éleiének képében a világ boldogu-
lásának igazi úlját feliáriad előttünk. Hálál adunk, hogy 
megtanítottál mindnyájunkat arra az emberhez méltó, áldoll hiva-
tásra, amely a világ Megváltójának éleiéből tükröződik felénk. Meg-
ismertük belőle akaratodat, hogy másokkal jót tegyünk, hogy má-
sokon segítsünk, senkinek ne ártsunk, az eleseiteket felemeljük, 
senkinek a szívére reá ne tiporjunk, mindenül! csak gazdagítsuk 
és semmiben ne tegyük szegénnyé a magunk és mások éleiét. 
Istenünk és Atyánk, mi magunkban gyengék vagyunk ennek a 
gyönyörűséges emberi hivalásnak betöltésére, azért kérünk, adj ne-
künk erre hitet és erőt a Jézus Ivriszlus állal. Hadd legyünik 
mindnyájan, miként egykor Keresztelő János volt, az igazság be-
szédével igazság útján járó próféták, akik a magunk lelkében is, 
a mások szívében is hűséges kitartással és hívő buzgósággal készít-
getjük az ádvenli király dicsőséges úlját e v i l á g b a . . . 

Befejező oltári imádság. 

Áldó imádsággal fejezzük be buzgölkodásunkuak ez üdvösséges 
óráját, kegyelmes Istenünk! Áldjuk jőságodal, hogy emberi rendel-
lelésünk igaz útjait megmutattad. Áldjuk kegyelmedéi, hogy lőliink 
olyan szolgálatot vársz, amely lelkünk üdvösségét munkálja és üdvö-
zítő céljaidat szolgálja. Add Urunk, hogy templomod falain kívül 
is ebben a szent szolgálatban töltsük életünket. Add ránk áldásodat 
és bocsásd el vein ok most is Szenllelkcdef, hogy az tartson meg 
minkcl :» !to?:/aii »aló igaz hűségben az Úr Jézus Krisztus állal. 
Ámen. 
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Advent 4. vasárnapján. 
(Ján. 1. 19-28. Fii. 4, 4-7.) 

Üdvözlés: Aki mindenről bizonyságot tesz, azt mondja: Cgy 
van, eljövök hamar! Jövel Uram Jézus! Az Cr Jézus kegyelme 
legyen mindnyájatokkal. Ámen. 

01 tár i imádság. 
Magasztaló örömmel borulunk le neved imádására, üdvössé-

günknek áldott szent Istene! Az Ür közel van! Az ő hozzánk kül-
déséért zengünk ina neked hálál, mennyei Atyánk! Kérünk, szenteld 
ínég most mindnyájunk szívéi, hogy a huzgólkodás ez áldott óráján 
mindnyájan megteljünk hittel, reménységgel és boldog örömmel. 
Tárd íel ma előttünk atyai szerelmed teljes gazdagságát. Jelentsd 
ki megtartó kegyelmed teljes bőségét. Urunk, áldd meg mai ünnep-
lésünket, hogy a le békességed, amely minden emberi elgondolást 
meghalad, megőrizze ma is mindnyájunk szívéi és elméjét a mi 
Urunk Jézus Krisztusban. Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Bizonyságtevésre hívtál el minket, leremlő Isten, gondviselő 

Atyánk! ltizonyságtevés alázatosságával ismerjük be elölted, hogy 
ini gyengék vagyunk a te szenl Fiad, az Cr Jézus Krisztus meg-
ismerésére és hűséges követésére. I)e mégis a bizonyságtevés kész-
ségével igyekszünk járni az ő életének megszentelt útjain. Vallást 
teszünk ama boldog hitünkről, hogy az Cr Jézus az, aki eljö-
vendő volt a világ üdvözílésére. Vallást teszünk arról, bogy ő 
a mi Megváltónk, aki tűzzel és Szentlélekkel keresztel meg minden 
embert a megtérésre és az örök éleire. Kérünk, mennyei Atyánk, 
tégy bennünket mindnyájunkat lelkes bizonyságtevőkké, hogy be-
löltsük inind a próféták útegyengető hivatását ezen a világon. 
Kérünk, mennyei Atyánk, tégy bennünket mindnyájunkat olyau 
erősekké Krisztus vallásában, hogy a világ Megváltójának útja le-
gyen kész és göröngylelen minden szívbe. Urunk, Istenünk, légy 
bennünket mindnyájunkat az Cr Jézus megváltó munkájának hű-
séges segílö-Iársaivá, hogy életünk nyomán fakadjon magunknak 
is, másoknak is öröm és békesség, szent nevednek pedig magasztaló 
dicsőség. Kérünk, mennyei Atyánk, add áldásodat mindazokra, akik 
neked szolgálni kívánnak és szolgálnak is ezen a f ö l d ö n . . . 

Befejező oltári imádság. 
örvendező szívvel jöttünk ma be szent házad kapuján, mennyei 

Atyánk és örvendező szívvel távozunk belőle, örömmel tölli el szi-
vünket az a boldog várakozás, amellyel a közelgő Messiás jötte elé 
nézünk. Te magad készítsd el lelkünket, hogy áldott legyen az Cr 
Jézus hozzánk érkezése. Adj buzgóságos hitet, hogy a ránkvirrad;» 

14 

• / * 



karácsony ünnepe ne csak vidámságot, hanem lelki megújhodást is 
hozzon a világnak. A karácsonyi szent ünnepekre való készülődé-
sünkéi pedig tedd öröinliozővá örök alyai jóságod szerint. Amen. 

Adventre alkalmas bibliai helyek: 
Jöj j be, Is tcnnnek áldott embe re , mi i állasz odakünn, liolott 

é n elkészítet tem a házat ! (Móz. I. 24, 31.) 
Szabadí tásra várok, Uram! (Móz. I. 49, 18. 
Prófé tá t t ámasz t néked az Cr, a te Istened, te közüled, a te 

a lyádf ia i közül, azt hallgassátok. (Móz. V. 18, 15.) 
Az Cré a szabadítás! Legyen a le n é p e d e n a te áldásod. 

(Zsolt. 3, 9.) 
Uram, vezess engem a le igazságodban az én el lenségeim miat t ; 

egyengesd előt tem a te utadat . (Zsolt. 5, 9.) 
Mutasd meg csodálatosan a te kegyelmedet, aki megszabadítod 

jobboddal a benned bízókat a támadóktól . (Zsolt. 17, 7.) 
Vár jad az Urat, légy erős, bá to rod jék szíved és v á r j a d az Urat . 

(Zsolt. 27, 14.) 
Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet , óh Γ ram, 

hűséges Isten. (Zsolt. 31, 6.) 
Hallgass meg, engem Uram, mer t jó a te kegyelmességed! 

Irgalmasságod sokasága szerint tekints é n r e á m és ne r e j t sd el orcá-
dat a te szolgádtól, m e r t szorongattatom nagyon. Siess, hallgass 
meg engemet. (Zsolt. 69, 17-18.)' 

A nép, amely sötétséggel j á r vala, lát nagy világosságot, Akik 
lakoznak a halál á rnyékának völgyében, fénv ragyog fel fölöttük. 
(És. 9, 2.) 

Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet ! Így szól Is tenetek. 
Szóljatok Jeruzsá lem szívéhez és hirdessétek neki, hogy vége van 
nyomorúságának, hogy bűne megbocsáttatot t . Hiszen kétszeresen 
sú j to t ta őt az Űr keze, minden bűnéér t . Egy szó kiál t : A pusztá-
ban készítsétek az Ürnak ú t já t , ösvényt egyengessetek a kiet lenben 
a mi I s tenünknek! Minden völgy fe lemelkedjék, minden hegy és 
halom alászáll jon és legyen az egyenet len egyenessé és a, bércek-
rónává. És megjelenik az Ür dicsősége és minden test látni fogja 
azt, mer t az Cr szája szóll. (És. 10, 1-5.) 

Íme, az Cr Is ten jő ha ta lommal és k a r j a uralkodik! Íme ju ta lma 
vele jő és megfizetése őelőtte. (És. 40, 10.) 

Íme, az én szolgám, akit gyámolítok; az én választottam, akit 
szívem kedvel. Lelkemet adtam belé, törvényt beszél népeknek. 
(És. 42, 1.) 

Én, az l ' r , hívtalak el igazságban és fogom kezedet és meg-
»rizlck és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává, 
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hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyot a tömlőéből 
kihozzad és a fogházból a sötétben ülőket. (És. 42, 6-7.) 

Az Ür, mint egy hős, kijő és mint hadakozó felkölti ha rag já t . 
Kiált, sőt rivalg és ellenségei előtte. (És. -12, 13.) 

Haj tsá tok ide fülei teket és jer tek hozzám, hallgassatok, hogy 
é l jen lelketek és szerzek veletek örök szövetséget Dávid iránt való 
vál tozhatat lan kegyelmességem szerint. (És. 55, 3.) 

Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok segítségül, amíg 
közel van. (És. 55, 6.) 

El jön Sionnak a Megváltó és azoknak, akik megtérnek hamis-
ságukból, szól az Ür. (És. 50, 20.) 

Kelj l'el, világosodjál, mer t e l jö t t világosságod és az Úr dicső-
sége r a j t a d f e l t á m a d t . . . (És. fiO, 1-4.) 

Az Úristen lelke van én ra j t am azért , mer t fölkent engem az 
Úr, hogy a szegényeknek örömet mond jak . Elküldött , hogy bekös-
sem a megtört szívűeket, hogy hirdessek a foglyoknak szabadulás t 
és a megkötözötteknek megoldást, l logy h i rdessem az Ür jókedvé-
nek esztendejét . (És. 61, 1-2.) 

Örvendezvén örvendezek az Úrban, örü l jön lelkem az én Iste-
nemben , mer t az üdvnek ruhá iva l öltöztetett fel engem, az igazság 
palás t jával vett engem körül. (És. 61, 10.) 

Mondjátok meg Sión leányának, e l jö t t szabadulásod, íme, ju ta lma 
vele jön és megfizetése őelőtte. (És. 62, 11.) 

ö r ü l j nagyon, Sionnak leánya, örvendezz, Je ruzsá lem leánya, 
íme jött neked a le kirá lyod! Igaz és szabadító ő, szegény és 
szamárhá ton ülő. (Zak. 0, 9.) 

Te vagy-e az el jövendő, vagy mást v á r j u n k ? (Mt. 11, 3.) 
Hozsánna a Dávid f iának! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! 

Hozsánna a magasságban! (Mt. 21, 0.) 
Vigyázzatok, mer t nem tudjátok, melyik ó rában jön el a ti 

Uratok. (Mt. 24, 42.) 
Legyetek készen, mer t amely ó rában nem is gondoljátok, abban 

jön el az Ember f ia . (Mt. 24, 44.) 
Boldog az a szolga, akit az ő ura, mikor megjön, az ő liszté-

ben talál e l já rva . (Mt. 24, 46.) 
Vigyázzatok, mer t az Ember f i a el jövetelének sem a nap já t , sem 

az ó rá j á t nem tudjá tok. (Mt. 25, 13.) 
Készítsétek el az Úrnak út já t és egyengessétek az ő ösvényeit . 

(Mk. 1, 3.) 
Betelt az idő és elközelgett az Isten országa. Tér je tek meg és 

higyjetek az evangél iumnak. (Mk. 1, 15.) 
Boldogok a szemek, amelyek lát ták, amit ti láttatok, mer t mon-

dom nektek, sok prófé ta és sok király szeret te volna látni, amit 
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Ii láttok, de nem látták, és hallani, amit ti hallotok, de n e m 
hallották. (Lk. 10, 23-24.) 

Íme, az Isten bá ránya , aki eltörli a világ bííneiL! (Ján. 1, 20.) 
Nem azért jöt tem, hogy megí té l jem a világot, hanem hogy 

üdvözítsem azt. (Ján. 12, 47.) 
Az éjszaka múlóban van, a nappa l közeledik: vessük há t le a 

sötétség cselekedeteit és öltsük fel a világosság fegvvereit . (Róm. 
12, 13.) 

A reménység Istene töltsön el t i teket a hi tben, tel jes r e m é n y -
séggel és békességgel, hogy reménységben bővelkedjetek a Szent-
lélek e r e j e által. (Róm. 15, 13.) 

Aki képes lilékét megerősí teni az én evangél iumomnak és a 
Krisztus Jézusról szóló igehirdetésnek ér te lmében annak a t i toknak 
ki jelentése szerint, mely az örök idők számára el volt hallgatva, 
de most az örökkévaló Isten rende lése é r te lmében a prófé tád 
í rásaiból a hi tnek való engedelmesség végett nyilvánvaló lett és 
az összes népeknek tudomására adatot t : annak az egyedül bölcs 
Is tennek legyen Krisztus Jézus által dicsőség mindörökké. Amen. 
(Róm. 16, 25-27.) 

Szeretteim legyetek szilárdak, rendüle t lenek, az Űr dolgaiban 
mindenkor bőségesek, tudván azt, hogy fáradozástok nem hiábavaló 
az Ürban. (Kor. I. 15, 58.) 

Örüljetek az Úrban mindenkor , ú jból mondom: ö rü l je tek! Az Úr 
közel van! (Fii. 4, 4.) 

Igaz beszéd ez és te l jes h i te l re méltó, hogy Krisztus Jézus 
azér t jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket , akik között én 
állok első helyen. (Tim. I. 1, 15.) 

Megjeleni minden e m b e r n e k az Isten üdvözítő kegyelme s a r r a 
tanít minket , hogy tagadjuk meg a hi tet lenséget és a világi vágya-
kat, józanul, igazán és kegyesen é l jünk a jelenvaló világban. (Tit„ 
2, 11-12. ) 

Eljövök h a m a r , tar tsd amid van, hogy senki el ne vegye a te 
koronádat , (Jel. 3, 11.) 

Íme, az a j tónál állok és zörgetek. Aki hangomat megha l l j a és 
a j tót nyit nekem, bemegyek hozzá és vele vacsorázom és ő énvelem. 
(Jel. 3," 20.) 

Íme, eljövök h a m a r és velem a ju ta lmam, hogy megfizessek 
kinek-kinek az ő cselekedetei szerint. (Jel. 22, 12.) 

Aki mindenről bizonyságot tesz, azt m o n d j a : úgy van, eljövök 
h a m a r ! Ámen! Jövel Uram, Jézus! Az Űr Jézus kegyelme legyen 
mindnyája tokkal . (Jel. 22, 20—21.) 

R a f f a y : A g e n d a . 2. 17 



A régi egyházi gyakorla t szerint Gusztáv Adolf svéd király, 
evangél iumi hi tünk szabadsághősének emlékezeté t szoktuk advent 
2. vasá rnap ján megülni. Újabban, mióta a világbéke gondolata egy-
házi té ren is nagyobb köröket hódít, de különösen Németország-
ban és az északi országokban ádvent 2. vasá rnap já t a béke vasár-
nap jának szeretnék lefoglalni. Sem a régi szokásnak, sem az ú jnak 
n e m akadálya az ádventi textus. Ha tehát valahol ádvent 2. vasár-
n a p j á n békevasárnapot akarnak ülni, megtehetik. Ebben az ese lben 
a jánla tosak a következő bibliai he lyek: 

Ö alkolla mindnyá juk szívét és jól t ud ja minden t e t t ü k e t . ; . 
Ámde az Úr szemmel t a r t j a az őt félőket és az ő kegyelmében 
bízókat. (Zsolt. 33, 15. 18.) 

Szűnj meg a haragtól , hagyd el heveskedésedet , ne bosszan-
kodjál , csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de 
akik az Urat vá r ják , öröklik a földet. (Zsolt. 37, 8-9.) 

T e r e m j e n e k a hegyek békességet a népnek és a halmok igaz-
ságot. (Zsolt. 72, 3.) 

íme, mi jó és milyen gyönyörűséges, amikor együtt lakoznak 
az atyafiak. (Zsolt. 133, 1.) 

Szabadíts meg engem ellenségeimlől Uram, hozzád menekülök. 
Taní ts meg engem a te akara toda t te l jes í tenem, mer t te vagy Is tenem, 
a le jó lelked vezérel jen engem az egyenes földön. (Zsolt. 143, 10.) 

A te országod örökké fennálló ország és a te uralkodásod 
nemzedékről nemzedékre . Az Űr meglámogat minden elesendőt és 
felegyenesít minden meggörnyedtet . (Zsolt. 145, 13-14.) 

Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt tel jes békében, 
mivel t ebenned bízik. Bízzatok az Úrban örökké, m e r t az Úrban 
örök kőszálunk van. (És. 26, 3-4.) 

Megtérve és megnyugodva megmaradha t ta tok volna, csöndes-
ségben és reménységben , erősségiek letl volna, de nem akartá tok 
(És. 30, 15.) 

A vakokat olyan úton vezetem, amelyet nem ismernek, j á r a tom 
őket olyan ösvényeken, amelyeket nem tudnak. Elöltük a sötétséget 
világossággá teszem és az egyenet len földet egyenessé. Ezeket cse-
lekszem velők és őket el nem hagyom. (És. 42, 16.) 

Vajha figyelmeztél volna parancsola ta imra , olyan volna békes-
séged, mint a folyóvíz és igazságod, mint a tenger hab ja i . (És. 48, 18.) 

Figyeljelek r e á m én népem, és r e á m hallgassatok én nemzetem, 
mer t tanítás megv ki tőlem és törvényemet a n é p e k megvilágí-
t á sá ra megalapítom. Közel igazságom, kijön szabadításom és kar-
jaim népeke l í télnek: engem várnak a szigetek és k a r o m b a vetik 
reménységüket . (És. 51, 4-5.) 
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Milyen szépek a hegyeken az örömmondónak lábai, aki békességet 
h i rde t , jót mond, szabadulást hirdet , aki ezt m o n d j a Sionnak: Ural-
kodik a te I s tened! (És. 52, 7.) 

Így szól az l'lr: őr izzétek meg a jogosságot és, cselekedjetek 
igazságot, mer t közel van szabadításom, hogy e l jö j jön és igazsá-
gom, hogy megje len jék . (És. 56, 1.) 

Megteremtem ajkaikon a há lának gyümölcsét. Békesség, békes-
ség a messze és közel valóknak, így szól az Űr. (És. 57, 19.) 

Réz helyett a r anya t hozok, vas helyet t ezüstöt hozok és fák 
helyet t rezet és a kövek helyet t vasat, és teszem fe jede lmeiddé a 
békességet és e lö l já ró iddá az igazságot. (És. 60, 17.) 

Cselekedetei teket és gondolatai tokat megbünte tem. El jő az idő, 
hogy minden népeke t és nyelveket egybegyűj tsek, hogy el jővén, 
meglássák az én dicsőségemet. (És. 66, 18.) 

Sok népek között í téletet tesz és megfedd e rős nemzeteket 
nagy messze földig és fegyvereiket kapákká kovácsolják, dárdáikat 
pedig sarlókká. Nép nép re fegyvert n e m emel és hadakozást többé 
n e m tanulnak . (Mik. 4, 3.) 

Akkor változtatom m a j d a népek a jká t tisztává, hogy mind 
segítségül hívják az Ür nevét, hogy egyakara t ta l szolgálják őt. 
(Sof. 3, 9.) 

íme, e lküldöm az én követemet és megtisztí t ja elöltem az útat 
é s mind já r t e l jön az ő t emplomába az Ür, akit, ti kerestek és a 
szövetségnek követe, akit ti kívántok. (Mai. 3, 1.) 

Lásd még: Lk. 17, 20-37. 21, 25-36. Róni. 15, 4-13. Pét. II . 
1, 3-11. 

Az esztendő utolsó vasárnapján. 
(Lk. 2, 33-40. Gal. 4, 1-7,) 

Üdvözlés: Féljelek az Urat, ti szentjei, mert akik őt félik, 
nincs fogyatkozásuk! Érezzétek és lássátok meg. hogy jó az Cr! 
Boldog az az ember, aki benne bízik. Ámen. 

Oltári imádság. 
A mulandóság angyala repül át a világ lelett, mennyei Atyánk. 

Lelkünkig hat szárnyai csapása. És mi az esztendő ez utolsó vasár-
napjának reggelén hozzád menekülünk, Uram, mert a inúló idők 
árjában egyedül te vagy örökkévaló. Templomod bíztatását szomjú-
hozza remegő szívünk, mert te vagy a teremtett világok hatalmas 
Ura és gondviselő szentséges Istene. Atyai jóságod és megtartó 
kegyelmed úgy terül szét felettünk, mint az ég kárpitja a föld 
felelt. Istenünk, Atyánk, erősítsd meg benned vetett hitünket, újítsd 
meg liozzádvaló ragaszkodásunkat. Ma is nyugodjék buzgólkodásun-
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kon «ι te szent áldásod. Légy és maradj nekiínk mindenkoron meg-
tartó és megáldó Istenünk, az Úr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Ilálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy kegyelmesen betöl-

tötted minden ígéretedet, amelyeket a liennedbízó hívő embereknek 
tettél. Az idők teljességében e világ megváltására elküldötted egy-
szülött Fiadat, az Cr Jézus Krisztust. Jellé tetted őt, aki ott áll a 
hívők és a hitetlenek, az üdvözűlendők és az elkárhozandók táborai 
közölt. Előttünk pedig úgy áll, mint megtartó atyai kegyelmednek 
hordozója és az örök életre vezérlő igazság élő valósága. Kérünk,, 
Atyánk, vonj magadhoz minden lelket és töltsd meg mind igaz 
buzgósággal, hogy ne csak megismerjék, hanem magasztalják és 
hirdessek is széles e világon az Ür Krisztust, a világ Megváltóját. 
Mi is várjuk őt mindnyájan, hogy megszabadítson nemcsak bűneink-
től, hanem rettegő szívünk aggodalmaitól is. Mert mi még mindig a 
lelki kiskorúság állapotában vagyunk. Hiába áll előttünk Jézus 
Krisztusban adott nagy kegyelmed, közlünk mégis olyan sok a ké-
telkedő. Hiába mutattad meg az ő elküldésében is, hogy te minden 
ígéretedet híven betöltöd, és soha nem hagyod el azokat, akik téged 
szerelnek és nem engeded csalatkozni azokat, akik benned híznak,, 
mégis olyan sok van közöttünk, aki most is átadja magát a hitet-
len aggódásnak és a gyötrő kételkedésnek. Nem tudunk igaz és 
öntudatos, szabad és boldog gyermekeid maradni. jVem érezzük 
azt a méltóságot és azt a felszabadulást, amelyet nekünk a fiú-
ságban ajándékoztál. Istenünk, Atyánk, az istenliúság boldog bé-
kességéhez jullass et bennünket. Add, hogy minden ember érezze 
é s vallja, hogy az ég és a föld teremtő és gondviselő Isten'e 
nekünk szerető mennyei Atyánk. Add, hogy mindenki íneg'érise 
és átérezze, vallja és hirdesse, hogy mi fiak vagyunk és mint 
fiak, egyúttal örökösük is a mi Atyánknak országában. Et a hit 
és ez a reménység szentelje ineg mindnyájunk földi életét, hogy 
a múlandóságban is érezzük az örökkévalóság minden vigasztaló 
bíztatását és reménykedését az Cr Jézus Krisztus által . . 

Befejező ollári imádság. 
Megnyugodva távozunk el templomodból, mennyei szent Atyánk. 

Megértetlük Igéd hirdetéséből, hogy te gondviselő jóságos Atyánk 
vagy és maradsz mindörökké. Az ég és a föld elmúlnak, de a le 
beszédeid soha el nem múlnak. Urunk, Istenünk, a te beszéded 
vigasztalása és biztatása adjon szívünknek békességet és adjon lel-
künknek élő, erős hitet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 
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Az esztendő első vasárnapján. 
'(Mt. 2, 13-23. — Pét. I. 4, 12-19.) 

Üdvözlés: Vessed az Ürra a te terhedet, ő gondol visel rólad 
'és nem engedi, liogy valamikor ingadozzék az igaz! Ámen. 

Oltári imádság. 
Neved magasztalására borulunk le szent színed elöli, örökké-

való Islen, mennyei édes Atyánk! Az új esztendő első vasárnapjának 
reggelén hozzád von a hála, hogy dicsőítsük nagy .jóságodat. Há-
lát adunk ama kegyelmedért, hogy a múlt esztendővel nem múlt el 
a ini életünk is, hanem új esztendőre virrasztottál fel nagy kegyel-
mesen. Légy áldott irgalmazó jóságodért! Légy áldott rajtunk meg-
újult szerelmedért! Bizodalmas hittel és gyermeki alázattal kérünk, 
larls meg minket ebben az új esztendőben is bűnbocsátó irgalmas-
sággal és megsegítő atyai jósággal, hogy még sokáig áldhassuk 
e földön szenl nevedet, a mi Urunk a Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Gondviselő mennyei Atyánk! Hálát mondunk szenl jóságodért, 

amellyel azok fölött őrködöl, akik a tieid. Itoldog ember az, akit 
gyermekeddé tettél, inert minden bajban meglarlja és minden vesze-
delemben megőrzi azt a te hű szerelmed! Iliába törnek rá a gono-
szok, inert akinek te vagy őrizője, mit árthatna annak az ember! 
Egyszülött szenl Fiadal is kegyelmesen kiszabadítottad a gyűlöl-
ködő indulat tőréből. Légy áldott ezért a szabadításért, amely 
ragyogó tükörképe annak., amit velünk is cselekszel. Mert ímé, az 
esztendőket emésztő múlandóság karjaiból minket is álhoztál új 
jövendők ígéretes reménységeire. És mi bizonyosan tudjuk, hogy le 
vagy a mi szabadításunk kősziklája és a mi menedékünk mindörökké! 
Miért csüggedne el szívünk az élet próbáltatásai és csalódásai 
közt'/ Miért lennénk kishitűek, mikor inosl az ismeretlen jövendő 
homályos útjára téríted lábainkat? Hitünk mondja, hogy azon is a 
te szerelmed vezet és a te irgalmasságod jár együtt vclünlk. 
Csák tarls meg minket a benned való Iliiben! Csak ne engedd, hogy 
tőled valaha is eltántorodjunk! És ha ezer halál leselkednék is 
ránk és ha reményeink romjaitól sírva kellene is vándorhollal 
kezünkben megiiidúlni az élet próbás útjain, csak adj erőt, hogy 
rá ne lérjünk a gonoszok útjára és a bűnösök ösvényétől őrizz 
meg bennünket! Az új esztendő ez első vasárnapján azért könyör-
günk hál hozzád, mennyei Atyánk, hogy ha ez esztendő folyamán 
szenvedések és próbák közé vezetne is bennünket bölcs akaratod, 
.ments ki minket minden bajból és minden veszedelemből, mint 
ahogyan egykor szent Fiadat is kiszabadilottad. Hadd dicsőüljön 
meg rajiunk alyai szerelmed gondoskodása és mi is hadd dicsőílsük 
szent nevedet mindörökké . . . 
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Befejező ollári imádság. 
Magasztaltassál fel az egek felett, óh Isten! Minrt az egész 

földön legyen a le dicsőséged! Mert le vagy nékünk megtartó Is-
tenünk, tebenned bízunk! Istenünk, Atyánk, ez a megnyugtató é s 
boldogító szenl hit kísérjen el minket templomodból munkánk me-
zejére, és tartson meg minket a veled való békességben és a 
neked tetsző szent életben, a mi Urunk, a Jézus Krisztus által. 
Ámen. 

Vízkereszt vasárnapjain. 

Vízkereszt utáni 1-ső vasárnap. 
(Lk. 2, 41-52. — Hóm. 12, 1-6'.): 

Ültári imádság. 
Mennye? édes Atyánk! IIívő lelkünk emésztő vágya hozott 

ma fel szenl hajlékodba. Miként egykor Keresztelő János tanílvá/-
nyai, úgy indultunk el mi is munkánk mezejéről, reménykedéseink 
csendes otthonából, kedveseink köréből, hogy megkeressük szent 
Fiadat, akii e világ megváltására küldöttéi. Kérünk mennyei 
Atyánk, engedd őt megtalálnunk. Jelentsd ki őt nekünk szent 
Igédben. Add, hogy mikor azt kérdezi most tőlünk, mit kerestek 
ill? kérdésére azt válaszolja imádásra felbuzdult szívünk: l'r.un, 
mi téged keresünk, életünk megszentelőjét, útjaink vezérét, az evan-
gélium Urál, lelkünk Megváltóját, akinek legyen dicséret és dicső-
ség mennyen és földön egyaránt! Istenünk, Atyánk, add, hogv a 
buzgólkodás e szenl órájában mindnyájan megtaláljuk most a te 
egyszülött szent Fiadal, a mi Megváltó Jézusunkat! Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mennyei édes Atyánk! Áldjuk és magasztaljuk szent neveiletr 

hogy amit a világ csodált bölcsei megérteni és inegmulalni nem 
ludlak, azt egy kis gyermek cselekedetében tárlad fel előttünk. 
A gyermek Jézus mulatja meg nekünk, hogy az ember számára ezen 
a világon az a legszentebb és a legigazibb hivatás, hogy szent neve-
det dicsőítse meg és azokkal foglalkozzék, amik a te üdvözítő 
bölcsességed és kegyelmed szentséges dolgai. Gyarlóságunkban 
mi ezt a szép emberi hivatást nem tudjuk betölteni. Még a 
földi élet kötelezései! sem tudjuk hibátlanul elvégezni, sem a szü-
lők iránt való hálát nem tudjuk leltekbe rögzíteni, inert azt gon-
doljuk, hogy mindezek egyedül csak a mi dolgaink. Pedig ezek 
mind a te dolgaid, a te parancsolataid és világol üdvözítő szán-
dékod porszemei, amelyekből ezen a földön fel kell épülnie az Is-
ten országának. Mennyei Atyánk, érlesd meg velünk, hogy szent 
nevedet azzal tiszteljük meg igazán s hozzánkvaló irgalmasságodat 
azzal háláljuk meg méltóképen, ha minden erőnkkel neked szolgá-
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lünk és akaratodat híven teljesítjük. IIa testünket és lelkünket 
egészen szolgálatodba állítjuk és életünk minden napján, lelkünk 
minden elgondolásával igyekszünk megvalósítani szent akaratodat, 
ami nekünk jó, neked tetsző és mindenekben tökéletes. Adj erős 
hitet, liogv ebben a cselekvő és az egész életet megszentelő isten-
tiszteletben emésztődjék föl egész életünk. Add, hogy életünk cse-
lekedeteivel, testünk szolgálatba igázásával és lelkünk szabadságá-
val tiszteljünk tégedet. Add, liogy ebben a szent szolgálatban egy-
mással versengő buzgósággal forgolódjunk. Add, hogy megújuljon 
gondolkodásunk, elváltozzék az életünk, liogy annak törvénye legyen 
a te szent akaratod, parancsoló ura és királya pedig egyszülött 
szent Fiad, aki legyen áldott mindörökké . . . 

Befejező oltári imádság. 
Szívünkben hálával, ajkunkon magasztaló énekkel hagyjuk el 

szent házadat, mindenható Isten! Áldunk házad békességéért, áldunk 
Igéd bíztatásáért, hitünk növeléséért és lelkünk vígasztalásáért. 
Adj erőt, hogy ezeket a drága lelki ajándékokat mindenkor híven 
megőrizzük és el ne rabolja azt tőlünk a mindennapi élet gondja, 
baja, öröme és csábítása. Adj erőt, hogy megmaradjunk mindenkor 
a bennedvaló hitben, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Amen. 

Vízkereszt utáni 2-ik vasárnap. 
(Ján. 2, 1-11. — Rom. 12, 7-16.) 

Oltári imádság. 
Imádásodra borulunk le szent templomodban, kegyelmes Iste-

nünk! Imádjuk atyai jóságodat, hogy nekünk az Úr Jézus Krisztus-
ban Megváltót iküldöttél a világba. Lelkünk azt mondja most ne-
künk a huzgólkodás ez áldott óráján: Jöjj és lásd meg az Isten ke-
gyelmének élő hordozóját, e világ Megváltóját, mindnyájunk Üdvö-
zítőjét! És mi követjük hívő lelkünk bíztató szavát. Feljöttünk 
szent templomodba, hogy megismerjük lelkünk Megváltóját. Feljöt-
tünk, hogy imádjuk atyai kegyelmedet és feltárjuk szívünket szent 
Fiad előtt. Urunk, Istenünk, add, hogy ez az óra is közelebb vigyen 
minket a ini Megváltónkhoz. Add, hogy hívő lelkünk odasimuljon 
hozzá s megteljék nála békességgel és vigasztalással, erővel és 
megnyugvással, szent neved dicsőségére. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyes Megváltónk, édes üdvözítőnk, hozzád emelkedik ma 

könyörgő fohászunk, akinek a világteremtő mindenható Isten ha-
talmat adott mennyen és földön egyaránt. Azért könyörgünk hozzád 
nagy bizodalommal, tégy velünk ma csodát lelkünknek üdvösségére. 
Mert úgy érezzük, mintha telve volna a lelkünk erőtelcn vízzel, 
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amelyet csak a tc csodatévő erőd változtathat át az örökélet liizos 
italává. Vesd rá a kezedet mindnyájunk lelkére és aki tudtál a 
bénának épséget, a bűnösnek tisztulást, a világtalannak látó szemet 
és a halottnak életet adni, alázattal kérünk, adj nekünk is új lelkei, 
amely új életet indít bennünk az örökkévalóság boldogságára. Se-
gíts meg bennünket, Urunk és Megváltónk, inert mf magunkban 
olyanok vagyunk, mint a kánai menyegző népe: lelki nélkülözés kü-
szöbére jutottunk. Λ kielégülésnek és a bővelkcdésnek édes örömét 
egyedül csak le adhatod vissza minekünk. Változtasd el hát a lel-
künket, hogy minden munkánkat Igéd irányílsa. fis legyen minden 
munkánk tökéletes: embereknek kedves, neked pedig tetsző és dicső-
séges. Adj erőt, hogy szentséges példádat kövessük és minden 
elgondolásunk, minden szándékunk, minden céllűzésiink és inindeu 
cselekedetünk tenéked szolgáljon. Add, hogy összeforrjunk a jóval 
és ingyen se maradjon bennünk vétkes indúlat, szeretcllenség, vagy 
alacsony önzés. Megváltó Jézusunk, le képes vagy bennünk új 
éleiet indítani, te ineg ludsz minket lartani az igazság és a szentség 
ösvényén: kérünk azért, légy életünknek csodatévő hatalmas ki-
rálya, hogy örökké magasztalhassunk l é g e d e t . . . 

Befejező ollári imádság. 
Magasztaljuk szent nevedet, kegyelmes mennyei Atyánk, bogv 

e szent órában is közelebb julott a telkünk az ő Megváltójához, 
az Űr Jézus Krisztushoz. Magasztaljuk szent nevedet, bogv teljes 
fenségében feltárult előttünk az ő isteni dicsősége, aki nekünk 
igazság, szentség és váltság mindörökké. Atyánk add, hogy soha 
többé el ne szakadjon lelkünk az ő megtartójától, hanein neki 
szolgáljunk és őt kövessük igaz hittel mindörökké. Amen. 

Vízkereszt utáni 3-ik vasárnap. 
(Ml. 8, 1-13. — Hóm. 12. 17-21.) 

Oltári imádság. 
Irgalmas Isten, mennyei Atyánk! A gyógyulás vágyával lép-

tük ina át templomod küszöbét. Sok köztünk a beteg tétek. Ezernyi 
bajjal és ezernyi betegséggel küzd ma minden szív. Gondok és 
keservek szorongatása, emésztő vágyak lázas hullámzása, bűn és 
gyarlóság életoltó özöne ostromolja mindnyájunk életét és elveri 
róla a békés nyugalom csendes boldogságát. Ide menekülünk azért 
hozzád, mennyei Atyánk. Küldd el ma is közénk lelkünk orvosát, 
egyszülött Fiadal, hadd érintse meg gyötrődő szívünket és hadd 
öntsön erőt hánykódó lelkünkbe. Különösen azonban a kishitűség, 
és a hitetlenség tépelődései! űzd ki belőlünk, mennyei Atyánk! 
És adj nekünk most tiszta szívet és az erős lelket újítsd m?g 
mibennünk, szent Fiad, az Űr Jézus Krisztus által. Amen. 

24 



Igehirdetés utáni imádság. 
Könyörülő szeretet égi fejedelme, Cr .lézus Kriszlus! Lelkünk 

Ínségében hozzád fohászkodunk, inert ha akarsz, le megtisztíthatsz 
bennünket. Ha esak egyetlen szót szólsz is, meggyógyíthatod szívünk 
minden baját. Hozzád menekülünk azérl kétkedéseinkben. Öledre 
borulunk vergődéseinkben. Tőled kérünk útmutatást tanácstalan-
ságunkban. Alázattal könyörgünk, szólj rá a lelkünkre és mondjad 
neki: Akarom tisztulj meg! Alázattal könyörgünk, parancsold el lel-
kűnktől az életronló szenvedélyeket, hogy ne ostromolják a hitünket 
és ne rabolják el tőlünk az örökéletet. Itenned véljük reménysé-
günket, mert kihez is mehetnénk, mikor örökélet beszéde van te-
nálad és mi elhittük, mert megismertük. hogy te vagy a Kriszlus· 
az élő Isten Fia! I)e ha meghallgattad könyörgésünket és ha meg-
tisztítollál bennünket, ne hagyj magunkra, édes Jézusunk, inert 
mi gyarló és esendő emberek vagyunk! Légy segítségére hitetlen-
ségünknek. Adj erőt és adj készséget, hogy a szentség és a tisztaság 
útján megmaradjunk mindhalálig. Adj belénk új Irlket, hogy sen-
kinek rosszal rosszért ne fizessünk, hanem a békesség, a jóság 
és a szeretet munkáival ékesítsük a magunk életét és boldogítsuk 
embertársainkat. Add, hogy nyomunkban béke és megnyugvás, 
tisztaság és áldás fakadjon szent életed példájának követése állal. 
Adj erőt, hogy így háláljuk meg hozzánk való jóságodat s ne-
ked telsző élet után elvehessük majd egykor az örök élet koroná-
ját . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Mennyei szent Atyánk! Dicséret és dicsőség szálljon szenl ne-

vedre, hogy lelkünk sebeit ma is bekötözted s fájó szívünknek 
vigasztalás! adtál. Dícsérctmondással hagyjuk el imádásod szentsé-
ges hajlékát, inert magunkkal visszük ennek békességét és min-
den áldását. Urunk, Istenünk, ezl a békességet és ezt az áldó ke-
gyelmet ragyogtasd fölöttünk mindörökké, hogy a tiéid maradjunk 
és neked éljünk ezen a földön is, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
állal. Ámen. 

Vízkereszt utáni 4-ik vasárnap. 
(Ml. 8, 23-27. Róm. 13. 8-10. 

Ollári imádság. 
Hatalmas Isién, kegyelmes mennyei Atyánk! Az élet hullámzó 

tengerén a ránktorlódó aggodalmaktól megfáradt és a küzdelmek-
ben elernyedi már a lelkünk s csendes, békés, nyugtató révparlra 
vágyódik a szívünk. Szent házadba menekülliink azérl, hogy itt 
megpihenjünk. Templomod csendjére áhítozott a lelkünk, hogy meg-
teljék itt új bizalommal, új hittel, új reménységgel és új kitar-
tással. Ne csak pihenési engedj most nekünk szent templomodban, 
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édes Istenünk, hanem gazdagíts meg minkéi szerelmed hizlalásai-
val, kegyelmed áldásaival és irgalmasságod utánunk lenyúló szent 
segedelmével, hogy mai huzgólkodásunk is legyen gazdagon meg-
áldott, a mi Urunk Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Hozzád száll szívUnk magasztaló imádsága, megtartó és Üd-

vözítő Jézus! .Magasztaljuk hűségedet, amellyel ott állsz mellet-
tünk mindenkor és ha az élet háborgó tengerén megretten a szí-
vünk, ránk szólsz, szelíd hizlaló szavaddal: Mit féllek, li kicsiny-
hitűek! Magasztaljuk nagy jóságodat, hogy félelmünk ijesztő hul-
lámait szeretettel elsiinítgalod s belénk ollod azt a boldogító hitet, 
hogy nyugodt bizalommal vándorolhatunk tovább, mert te velünk 
vagy s oltalmazó szerelmed védő szárnyai alatt földi vándorlásunk 
nyugodt és békességes. Könyörgünk is, ne hagyj el minket soha 
e földi éleiben. Olyan sok veszedelem ostromolja itt a lelkünk 
nyugalmát! Olyan sok bánal űzi ilt el szívünk békességéi! Olyan 
sok kísértés igyekszik ill bünbefojtani életünket! Egyedül csak le 
segíthetsz rajiunk, megváltó Jézusunk! Ne távozz el azért tőlünk 
soha, hogy hitünk kiállására, szivünk imádságára mellénk állhass és 
minden bajunkban megsegíthess minkéi! Különösen akkor légy mel-
lettünk, mikor tulajdon bűnös hajlandóságainkkal, megejtő ösztö-
neinkkel viaskodunk. Mert ha ezek hulláma elborít, nincsen többé 
számunkra menlség, nincsen boldogság és nincsen élet. Te állj 
akkor mellénk, aki a sálán kísértéseit legyőzted. Te maradj vé-
delmünk és meglarlőnk, mikor önzésünkkel és gyöngeségeinkkel 
birkózunk, ki magad voltál a tökéletesség. Taníts meg minket arra 
a boldogító életigazságra, hogy minden törvény beteljesedése a 
szeretet, i s ha önzésünk még a szeretet törvényét is ki akarná 
irtani szívünkből, te magad nyújtsd ki felénk segítő karodat és 
adj erőt a magunk legyőzésére is. Adj erőt, hogy kimenekülhessünk 
a gyarlóság és a hűn ostromló hullámaiból és vígv el minket a 
tiszta élet örökkévalóságot ígérő partjaira . . . 

Befejező oltári imádság. 
Hála, örök bála neked, kegyelmes Istenünk, liogy miként a 

vándor nyugtató révpart enyhe ölén, szent házadban mos'I mi is 
megpihentünk. Hála azért a boldog bíztatásért, amellyel itt megtelt 
a szívünk, hogy te örökké gondunkat viselted és rajiunk nyugtatod 
vigyázó szemedet. Ne is vedd le rólunk őrködő szerelmed vigyázó 
szemét, mennyei Atyánk, hogy oltalmadban bátorságos legyen földi 
vándorlásunk, majdan pedig egykor üdvösséges legyen hozzádvaló 
érkezésünk, az Cr Jézus Krisztus állal. Ámen. 
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Vízkereszt utáni 5-ik vasárnap. 
(Mt. 13, 24-30. Kol. 3, 12-17.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes mennyei Atyánk! Mélységes alázattal borulunk le 

szent színed előtt és bizalommal kériink, tekints reánk irgalmasság-
gal. Trónod zsámolyánál magába néz a szívünk és vallást teszünk 
előtted, hogy letértünk igazságod áldott úlairől. Tisztának terem-
telted a szívünket. Szentlelked hajlékának szánlad a lelkünket s 
most nem merjük előtted ezt a szívet megnyitni és pironkodunk 
a lelkünk miatt, mert aluvásunk sötét éjszakáin a kísérlő sátán 
szent kezed vetését megrontotta bennünk. Urunk, Istenünk, szentsé-
ged trónusától ne űzz el minket bűneink miatt, hanem ölelj magad-
hoz most is kegyelmesen. Huzgóságunknak ezt az óráját is szenteld 
meg, hogy megteljünk igazságoddal és úgy hagvjuk majd el imádásod 
e szenl hajlékai, mint akikben megtisztul! a szív és újjászülelett 
a lélek. Urunk, Atyánk, légy és maradj azért inost velünk és légy 
hozzánk irgalmas és kegyelmes az Ür Jézus Krisztus érdeméért. 
Ámen. 

Igehirdetés u táni imádság. 
.Magasztalván áldjuk szent nevedet jóságos Istenünk, aki mindig 

bölcsességre tanítasz bennünket. Azt akarod, hogy Krisztus Igéje la-
kozzék bennünk gazdagon. Azt akarod, hogy ez az Ige alakítsa egész 
mivoltunkat az Isten gyermekeinek tökéletességére és szentségére. 
Azt akarod, hogy mint a te választoltaid, öltözzük fel mindnyájan 
a könyörületességet, a kedvességet, az alázatosságot, a szelídséget, 
a békességes tűrést és a megbocsátást, mert csak ezekkel szerezhetünk 
magunknak békél, embertársainknak boldogságot. Azt akarod, hogy a 
tökéletesség köteléke, a szeretet fűzze össze egymással az emberek 
szívéi és hogy ez a szeretet alakuljon át bölcsességgé, óvó tanítássá, 
mentő vigyázássá, amely őrködik egymás nyugalma, békessége s éle-
tének tisztasága felett. Azt akarod, hogy bármit cselekszünk is 
ebben a földi életben, mindig ineglássék minden szavunkon é s 
cselekedetünkön, hogy mi az Cr nevében munkálkodunk, míg e 
földön élünk. Azt akarod, hogy mindenért hálát adjunk lenéked 
s ne a magunk indulatai és gyarló bölcsessége szerint tartsunk 
ítéletet akár magunk, akár mások felett, hanem hagyjuk a meg-
ítélést az igaz bíróra, az ég és a föld erős Istenére. Azért ha azt 
láljuk, hogy a hitetlenség vagy a megernyedés lelki éjjelén az 
Isten ellensége, a sálán konkolyt hint a magunk, vagy embertár-
saink lelkébe, legyünk türelmesek és ne ítéljünk idő előtt, ba-
neiu várjuk meg a nagy aratást s a gonosznak a jótól való szét-
választását bízzuk az Istenre. I)e addig is adj nekiink biilcsesé-
get, kegyelmes Ályánk, hogy a Krisztus Igéje lakozzék bennünk 
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gazdagon és tegye itt e földön áldotlá, az örökéletnek pedig az 
Isten kegyelméből való elnyerésére érdemessé a mi földi életünket... 

Befejező ol tár i imádság. 
Kegyelmes mennyei Atyánk! Alázattal kérünk, tarts meg minket 

igazságod szeretetében és adj erőt, hogy mindig megtarthassuk pa-
rancsolataidat, amelyeket most is feltártál előliünk, üdvösségre ve-
zérlő szent Igédben. Oltsd belénk Szentlelkedel, hogy az legyen 
vezérünk, erősségünk és áldott útitársunk a földi életben. Lelked 
vezessen e földi életen át olyan tisztán és olyan szent ártatlan-
sásban, hogy egykor heniebessünk szent országodba, az Űr Jézus 
Krisztus érdeméért. Ámen. 

Vízkereszt utáni 6-ik vasárnap. 
(Mt. 17, 1-9. Pét. II. 1, 16-21.) 

Oltári imádság. 
Megdicsőült Jézus, kegyes Megváltónk! Dicsőséged látására 

vágyakozó szívünk felvezetett minket e szent helyre, ahol fel-
Iáiul előliünk a mindenséget teremtő Isten világbíró hatalma és fel-
tárul előliünk a le isteni dicsőséged is. Engedd, hogy az égi ha-
talom látása megerősítse bennünk a hitet, az égi dicsőség látása 
pedig hódoló bizalomra indítson bennünket. Engedd, hogy mi is 
odatelepedjünk most melléd a megdicsőülés hegyére és gyönyörköd-
jünk isteni fenséged reánk is kiáradó fényözönében. Engedd, hogy 
a buzgólkodás e szent óráján megteljünk megváltó életed fensé-
gével s Igéd igazsága a megdicsőülés szent ösvényére térílse mind-
nyájunk éleiének útjál az Cr Jézus Krisztus, e világ Megváltója és 
Üdvözítője által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Dicsőítjük szent nevedet, mindenhaló Istenünk és Atyánk, hogy 

akit e világra megváltásra küldöttéi, egyszülölt szent Fiadal már 
életében megdicsőítetted. Áldjuk szent nevedet, hogy akik Jézus 
Krisztus megváltó munkájáról nekünk üdvös tanításokat adtak, az 
ő hatalmát és dicsőségét nem kigondolt mesék nyomán ismertették 
meg veliink, hanem látásból szóltak, mint szemtanúi az ő nagy-
ságos voltának. Magasztaljuk szent nevedet, hogy akik velünk az 
evangéliumot közölték, hallották a te igazoló kijelentésedet, me-
lyet az egek egéből mondottál el Megváltónk felett: Ez az én sze-
retett fiain, akiben gyönyörűségem lelt! Hálát adunk neked, ineny-
nyei Atyánk, hogy a mindenben könnyen kételkedő emberek elé 
szemtanúk útján vitted nagy tetteidet. Hálát adunk, hogy a meg-
dicsőülés hegye ina is áll és mindazok, akik hitükben annak 
csúcsára feljutnak, ma is meglátják a ζ ő Megváltójukat, a maga 
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teljes islcni dicsőségében. Meglátják, aniinl a törvény és a Ilii 
prófétája között emelkedik a megnyílt ég felé, mint az Isten 
kijelentéseinek élő valósága. Urunk, Istenünk, hívő lelkünk lii-
zodalmával kérünk, vezess fel minket is a megdicsőülés he-
gyének ormára és ne lássunk e földi életben többé semmi mást, 
csak Jézust egyedül. Adj erős hitet, hogy együtt maradhassunk 
mindenkor a mi Urunk és Megváltónkkal és a vele való együtt-
élés boldogságában üljön ki ajkunkra a boldog vallomás: Urain, 
jó nekünk itt lennünk! Add Urunk, hogy egész életünkön át mindig 
az legyen legnagyobb boldogságunk, ha együtt lehelünk a mi Meg-
váltónkkal. Add, hogy sein a földön, sein az égben el ne szakadjunk 
soha az Cr Jézus Krisztustól, mert senki sein mehet az Atyához, 
ha nem ő általa . . . 

Befejező oltári imádság. 
Urunk, Istenünk, hálát adunk neked, hogy elénk tártad egyszü-

lött szent Fiad dicsőségét, aminek az igazán hívők kegyelmedből 
nemcsak szemtanúi, hanem részesei is lehetnek. Adj nekiink erőt 
és vigyázást, hogy egész földi életünk legyen áldoll készülés az 
élet fejedelmének meglátására. Szenteld meg szívünké! és lelkünket, 
hogy itt ezen a földön is az örökélet reménysége, várása és mun-
kálása tegye tökéletesebbé életünket és koronázza ineg egykor az 
örök élei koronájával, az Cr Jézus Krisztus érdeméért. Amen-

Vízkereszt vasárnapjaira alkalmas bibliai helyek: 
íme, én veled vagyok, hogy megőrizzelek valahova mégy és 

visszahozzalak e földre. Mert el nem hagylak téged, míg be nem 
tel jesí tem, amit neked mondtam. (Móz. I. 28, 15. v. ö. Móz. I. 
50, 21.) 

Ne jöj j ide közel, oldd le saruidat lábaidról , mer t a hely, 
amelyen állasz, szent föld. (Móz. II. 3, 5.) 

Ne fél jetek, mer t azért jött az Isten, hogy titeket megkísér tsen 
és hogy az ő fé le lme legyen előttetek, hogy ne vétkezzetek. (Móz. 
II. 20, 20.) 

Íme szövetséget kötök; a te egész néped előtt csodákat teszek, 
amilyenek nem voltak az egész földön, sem pedig a népek között. 
És meglá t ja az egész nép, amely közölt te vagy, az Ürnak csele-
kedeteit , mer t csodálatos az, amit én cselekszem vele. (Móz. II. 
34, 10.) 

Szentek legyetek, mer t én, az Űr, a ti Is tenetek, szent vagyok. 
(Móz. III. 19, 2.) 

Látom őt, de nem most. Nézem őt, de nem közel. Csillag 
származik Jákobból és királyi pálca lámád Izraelből. (Móz. IV. 
24, 17.) 
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Halld meg Izrael : az Űr, a mi Is tenünk, egy Úr! Szeressed 
azér t az Urat , a te Is tenedet , tel jes szívedből, te l jes lelkedből és 
te l jes erődből . (Móz. V. 6, 4-5.) 

El ne távozzék e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gon-
dolkodjál arról éj jel és nappal , hogy vigyázz és mindent úgy cse-
lekedjél , amint abban írva van, iner t akkor leszel jószerencsés 
útaidon és akkor boldogulsz. (Jós. 1, 8.) 

Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. (Jós. 24, 15.) 
Akkor e l jővén az Űr, odaáll t és szólítá, mint annakelőt te-

Sámuel , Sámuel . És mondá Sámuel : Szólj, mer t ha l l ja a te szol-
gád! (Sám. I. 3, 10.1 

És külde Elizeus követet őhozzá mondván: Menj el és f ü r ö d j 
meg hétszer a Jo rdánban és megúju l tested és megtisztulsz. (Kir. 
II. 5, 10.) 

Micsoda az ember , hogy megemlékezel róla és az e m b e r n e k 
fia, hogy gondod van r e á ? Hiszen kevéssel tet ted őt kisebbé az 
Is tennél és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt. Orrá tet-
ted kezeid munkáin , mindent lábai alá vetettél. (Zsolt. 8, 5-7.) 

Legyenek kedvedre valók szá jam mondásai , és az én szívem 
gondolatai előtted legyenek, óh Uram, kősziklám és megváltóm. 
(Zsolt. 19, 15.) 

Örüljetek az Úrban, vigadozzatok ti igazak! Örvendezzetek mind-
nyá j an ti egyenes lelkűek! (Zsolt. 32, 11.) 

Tessék Uram néked, hogy megments engemet! Siess Uram se-
gítségemre! (Zsolt. 40, 14.) 

Miért csüggedsz el én lelkem és miér t nyugtalankodol ben-
n e m ? Bízzál Is tenben, mer t még há lá t adok én neki, az én szaba-
dí tómnak és Is tenemnek. (Zsolt. 42, 12.) 

Bizonyára van ju ta lma az igaznak, bizony van ítélő Is ten a 
földön! (Zsolt. 58, 12.) 

Uram megvizsgáltál engem és i s m e r s z . . . A sötétség nem bo-
rít el előled és fénylik az é jszaka mint a nappal . A sötétség olyan, 
mint a világosság. (Zsolt. 139. 1-12.) 

Jer tek, j á r j u n k az Űrnak világosságában! (Ézs. 2, 5.) 
Ama napon az Űr csemeté je ékes és dicsőséges lesz és a föld 

gyümölcse nagyságos és díszes Izrael maradékának . (És. 4, 1.) 
Kit küldjek el és ki megyen el n é k ü n k ? Én pedig mondék : 

ímho l vagyok én, küldj el engemet ! (És. 6. 8.) 
Én az Űr hívtalak el igazságban és fogom kezedet és meg-

őrizlek és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává. 
(És. 42, G. V. ö. 49, 6W 

Figyeljetek r e á m én népem és r e á m hallgassatok én nemze-
tem, mer t taní tás megy ki tőlem és törvényemet a népek meg-
világosítására megalapítom. (És. 51, 4. V. ö. 6—7. 55, 3. 61, 1-2.) 
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A inagad gonoszsága fenyít meg léged és elpártolásod bünte t 
m e g léged. Tudd meg há t és lásd meg, milyen gonosz és keserves 
dolog, hogy elhagytad az Urat , a te Is tenedet és hogy nem félsz 
engeme t ! (Jer. 2, 19.) 

Íme szózat lőn az égből, amely ezt m o n d á : Ez az én szerelmes 
F iam, akiben gyönyörködöm. (Mt. 3, 17.) 

Ettől fogva kezdte Jézus prédikálni és hangoztatni : Té r j e t ek 
ineg, mer t elközelgeti a mennyeknek országa! (Mt. 4, 17.) 

Mikor pedig beesteledet t , sok ördöngös e m b e r t vittek hozzá 
é s ő szavával kiűzte a t isztátalan lelkeket és az, összes betegeket 
meggyógyította. (Mt. 8, 16. V. ö. 9, 36.) 

Jöj je tek énhozzám mindnyá jan , akik fá rad tak és megterhel-
tek vagytok, és én nyugalmat adok nektek. (Mt. 11, 28.) 

Betelt az idő és elközelgett az Isten országa, t é r je tek meg és 
h igyje tek az evangél iumnak. (Mk. 1, 15.) 

Engedjé tek a kisgyermekeket hozzám jönni és ne. akadályoz-
zá tok őket, mer t az i lyeneké az Isten országa. (Mk. 10, 14.) 

Íme, sokaknak eles tére és ta lpraá l lására és e l lenmondás jeléül 
adatot t ez. (Lk. 2, 34.) 

Jézus a lélek ere jével visszatért Galileába és a híre, e l t e r j ed t 
az egész környéken. (Lk. 4, 14.) 

A törvény Mózes által adatott , a kegyelem és az igazság pedig 
Jézus Krisztus által lett. (Ján. 1, 17.) 

Akiről Mózes írt a törvényben, meg a prófé ták, megtalál tuk 
azt a Jézust, József fiát, a názáret i t . (Ján. 1, 45.) 

Neki növekednie kell, nekem pedig elfogyatkoznom. (Ján. 3, 30.) 
Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, nem szomjazik 

m e g soha többé, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örökéle t re 
buzgó víznek fo r r á sa lesz őbenne. (Ján. 4, 14, V. ö. 7, 37, 38.) 

Most már nem a te beszédedre hiszünk, h a n e m mer t magunk 
hal lot tuk és tud juk , hogy valóban ez a világ üdvözítője, a Krisztus. 
(Ján. 4, 42.) 

Az én Atyám mind mostanáig munkálkodik, én is munkálko-
dom. (Ján. 5, 17.) 

Kutat já tok az Írásokat, mer t azt hiszitek, hogy azokban van 
örökélet , és íme, ezek a bizonyságtevők énrólam. (Ján. 5, 39.) 

Ne a veszendő eledel után tör jé tek magatokat , hanem keres-
sétek azt az eledelt , amely megmarad az örökéletre , amelye t az 
E m b e r f i a ad nektek. (Ján. 6, 27.) 

Nem Mózes adta nektek a mennyei kenyere t , h a n e m az én 
Atyám ad ja m a j d nektek a mennyei kenyeret , mer t az az 
Is ten kenyere , amely az égből száll alá és életet ad a világnak. 
(Ján. 6, 32, 33.) 
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Aki eszi az én testemet és issza az én, véremet , annak örök-
élete van és én fel támasztom azt az utolsó napon. (Ján. 6, 54.) 

Ha valaki az ő akara tá t teljesíteni aka r j a , megismeri e r rő l a 
tanításról, hogy Istentől van-e az, vagy magamtól beszélek. (Ján. 
7, 17.) 

Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem j á r többé 
a sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. (Ján. 8, 12.) 

Ha Isten volna a ti atyátok, akkor szeretnétek engem, m e r t 
én az Istentől származtam és jöt tem ki, mer t bizony nem magamtól 
jöt tem, h a n e m ő küldött engem. (Ján. 8, 42.) 

Míg világosságtok van, higyjetek benne, hogy a világosság f ia i 
legyetek. (Ján. 12, 36.) 

Ami az Is tenről megtudható , i s n e r e t e s közöttünk, inert az I s t en 
nyilvánvalóvá tet te azt nekik. Hóm. 1. 19.) 

Akik törvényt nélkülözve vétkeztek, azok a törvény nélkül vesz-
nek el, akik e l lenben a törvény b i r tokában vétkeztek, azok a tör-
vényből veszik ítéletüket. (Hóm. 2, 12.) 

Az Isten igazsága a Jézus Krisztusban való hit által mindazokba 
és mindazokra kiárad, akik hisznek. (Róni. 3, 22.) 

Mivel megnyer tük a megigazulást a hitből, békességünk van 
az Is tennel a mi Urunk Jézus Krisztus ál tal . (Róm. 5, 1.) 

Avagy nem tudjátok-e, liogy akinek odaad já tok magatokat en-
gedelmességre, akinek engedelmeskedtek , annak vagytok szolgái, vagy 
a bűné ha lá l ra , vagy az engedelmességé megigazulásra. (Róm. 6, 16.) 

Semmi kárhoztatásuk nincs m á r azoknak, akik Krisztus Jézusban 
vannak, akik nem a test szerint élnek, h a n e m a lélek szerint. (Róm. 
8, 1.) 

A törvény befe jezése Krisztus, minden hívőnek megigázulására. 
(Róm. ÍO, 4.) 

Belőle vagytok Krisztus Jézusban, aki lett nekünk az Istentől 
bölcseség, igazság, szentség és váltság. (Kor. I. 1, 30.) 

Mi nem a világ lelkét vettük, hanem az Is tenből való lelket, 
hogy megismer jük , amit az Isten nekünk ajándékozot t . (Kor. I. 
2, 12.) 

Az Űr a lélek, ahol pedig az Űrnak lelke van, ott a szabadság. 
(Kor. II. 3, 17.) 

Hogyan fé r meg az Isten temploma a bálványokkal? Mert ti 
az élő Isten temploma vagytok. (Kor. II. 6, 16.) 

Ismeri tek a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelmét, hogy gazdag lé-
té re szegénnyé lelt ér te tek, hogy az ő szegénysége által ti legyetek 
gazdagokká. (Kor. II. 8, 9.) 

Mindnyájan az Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit ál-
tal, mer t akik Krisztusba megkeresztelkedtetek. Krisztust öltöztétek 
fel. (Gal. 3, 26-27.) 
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Előre f iúságra rendel t minket Jézus Krisztus ál tal a maga szá-
m á r á v á maga akara tának tetszése szerint. (Ef. 1. 5.) 

Őrizd meg a parancsolatot szeplőtelenül és kifogástalanul a mi 
Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. (Tim. I. 6, 14.) 

Megjelent minden embernek az Is ten üdvözítő kegyelme. (Tit. 
2, 11.) 

Szent tes tvéreim, osztályosai a mennye i meghívásnak, figyel-
mezzetek hitvallásunk apostolára és főpap j á r a Jézusra , aki hü volt 
ahoz, aki őt kirendelte, miként Mózes is a maga egész házával . 
(Zsid. 3, 1-2.) 

Elmétek csípőit felövezvén, legyetek józanok és r e m é n y k e d j e -
tek tökéletesen abban a kegyelemben, amely nektek Jézus Krisztus 
megje lenésekor á tnyúj ta t ik . (Pét. I. 1, 13.) 

Az Atya Istentől tiszteletet és clicsőséget nyer t , mikor ilyen 
szózat hangzott hozzá a dicsőség fenségéből : Ez az én szeretet t 
Fiam, akiben gyönyörűségem telt. (Pét. II. 1. 17.) 

Ha világosságban j á runk , úgy amint ő világosságban van, ak-
kor közösségben ál lunk egymással és Jézus Krisztusnak az ő Fiának 
vére minden bűntől megtisztít bennünriet . (Ján. I. 1, 7.) 

Fiacskáim, senki ne vezessen fé l re t i teket: aki az igazságot 
cselekszi, az az igaz, mint ahogy ő igaz. (Ján. I. 3, 7.) 

Ti az Istentől valók vagytok f iacskáim és legyőztétek őket , 
mer t nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világon van. 
(Ján. I. 4, 4.) 

Mi láttuk és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a F iú t , 
a világ üdvözítőjét . (Ján. I. 4, 14.) 

Hetvened vasárnap. 
(Mt. 20, 1-16. I. Kor. 9, 24—10, 5.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes Isten, mennyei Atyánk! Hitünk vezérel ma hozzád » 

buzgólkodás e szent óráján. Templomod csendjét, Igéd világossá-
gát, törvényed bölcscségét és evang^'iumod útmutatását szom-
jazza a lelkünk. Mulasd meg nekünk ma is kegyelmedet és tárd fel 
előttünk gondviselő jóságod gazdagságát. Hadd forrjon össze lel-
künk minden gondolata a te szándékaiddal. Hadd tanuljon meg-
nyugodni a szivünk minden végzéseden. Hadd érlelődjék meg ben-
nünk annak belátása, hogy minden intézkedésed bölcs és minden 
határozatod szent és üdvösséges. Taníts meg minket olyan enge-
delmességre, amilyen egyszülött szent Fiadban élt, hogy csendes 
megnyugvással tudjuk elfogadni isiéin bölcseségcd minden rendel-
kezését. Atyánk, az engedelmesség és a békességes tűrés lelkét 
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kérjük ma lőled, ajándékozz meg azzal mindnyájunkat, az Ür Jézus 
krisztus által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Szent országod müvelésére hívtál és rendeltél bennünket, meny· 

uyci Atyánk. Azt várod tőlünk, hogy a magunk és embertársaink 
lelkében mindnyájan hűséggel és fáradhatatlanul végezzük a lélek 
tisztításának és az élet termékennyé lételének istenes munkáját. 
Boldog ember az, aki hívásodra már az élet kezdetén, a reggeli 
órában munkába áll. Boldog ember az, aki bármikor kész örömmel 
szegődik munkásaid áldott táborába. Csak az a szánalomra méltó, 
aki tétlenül éli át az életet és hivalkodva tölti el földi vándorlása 
rövid napjait. Az ilyen ember élete alkonyán nem várhal és nem is 
kaphat kedves pályabért. I)e boldogtalan az az ember is, aki irigy-
séggel keseríti meg a maga lelkét, mindig azt vigyázva, hogy mit 
kap a másik. Boldoglalan az is, aki léged kérdőre von, mennyei 
Atyánk, hogy miérl osztogatod a magad javait bölcs tetszésed 
és akaratod szerint. Boldogtalanságát pedig még balgatagsággal is 
megtetézi az, aki azt hiszi, hogy a földi élet nagy versenyében 
mindenkinek egyszerre és egyformán kell célhoz érnie. Urunk, 
istenünk, adj nekünk józanságot, liogv az Isten gyermekeihez méltón 
éljünk a jelenvaló világban. Add nekünk a munkálkodó készségnek 
és az alázatos önzetlenségnek lelkét. Add nekünk az önfegyelme-
zés erejét, liogy testünket és lelkünket az örökélel koronájának 
megnyeréséért meg tudjuk sanyargatni. Irtsd ki belőlünk az írígy-
kedésnek és a hírálgalásnak alacsony szellemét, amely önmagunkkal 
is, embertársainkkal és leveled is meghasonlásba dönt. Add, hogy 
hálával és alázatos szerénységgel fogadjuk kezeidből az áldáso-
kat. Segils ineg atyai kegyelmeddel, hogy az élei pusztaságán ál 
eljulhassunk egykor az örökkévalóság ígéretföldjére, az Ür Jézus 
Kriszfus á l l a l . . . 

Befejező oltári imádság. 
Áldunk és magasztalunk téged, szentséges Isten, hogy a buzgöl-

kodás e szent óráján is közelebb julollunk szent akaratod meg-
ismeréséhez. Adj nekünk erőt, bogv akaratod hűséges betöltésében 
és parancsolataidnak való kész engedelmességben leljék el egész 
életünk, hogy elnyerhessük majd egykor hűségünkért az örökélet 
koronáját irgalmazó kegyelmedből. Ámen. 

Hetvened vasárnapra alkalmas bibliai helyek: 
Orcácl verí tékével egyed a te kenyeredet , míglen visszatérsz a 

földbe, mer t abból vétettél. (Móz. I. 3, 19.) 
Ha pere ln i a k a r n a ővele, ezer közül egy sem fe le lhe tne meg 

neki. (Jób. 9, 3.) 
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A bölcseségnek kezdete az Ürnak féleleme és a Szentnek ismerete 
;az eszesség. (Péld. 9, 10.) 

Tanul ja tok jót tenni, tö rekedje tek igazságra, vezessétek jóra 
az erőszakoskodót, pár tol já tok az árvák és özvegyek ügyét. (És. 1, 17.)' 

Kihez hasonl í t ják az Isteni és minő képet készítetek őróla? 
(És. 40, 18.) 

J a j annak, aki alkotójával pe rbe száll, hololt cserép a föld 
többi cserepeivel. Vájjon mondja -é az agyag a lko tó jának: Mit csi-
nálsz? (És. 45, 9.) 

Ne dicsekedjék a bölcs az ő bölcsességével, az erős se dicse-
kedjék az ő ere jével , a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hanem 
azzal d icsekedjék, aki dicsekedik, hogy ér te lmes és i smer engem, 
hogy én vagyok az Ür,. aki kegyelmet, ígéretet és igazságot gya-
korlok e földön, mer i ezekben telik kedvem, azt mond ja az Úr. 
(Jer. 9, 23-24.) 

A föld minden lakosa olyan, mint a semmi és az ő aka ra t j a 
•szerint cselekszik az ég seregében és a föld lakosai között és 
nincs, aki az ő kezét megfoghatná és ezt mondaná neki : Mit cse-
lekedtél? (Dán. 4, 32.) 

Sokan lesznek pedig elsőkből utolsókká és utolsókból elsőkké. 
(Mt, 19, 30.) 

Amint ti akar já tok , hogy az emberek veletek cselekedjenek, 
ti is ugyanúgy cselekedjetek azokkal. (Lk. 6, 31.) 

Boldog az, aki meg nem ütközik én ra j t am. (Lk. 7, 23.) 
Sok szó esett róla a sokaságban. Némelyek azt mondták, hogy 

jó ember , mások meg, liogy nem az, hanem félrevezeti a tömeget. 
(Ján. 7, 12.) 

Ti test szerinl ítéltek, én nem ítélek senkit. (Ján. 8, 15.) 
Ember , ki vagy te, hogy perbeszál l j az Is tennel? (Róm. 9, 20.) 
Nem tudjátok-e, hogy akik versenypályán futnak, valamennyien 

fú lnak ugyan, de egy nyer i el a ju t a lma t? Ügy fussatok, hogy 
•elnyerjétek. (Kor. I. 9, 24.) 

Senki ne nézze csak azt, ami az ővé, hanem mindenki azt is, 
ami a másé. (Fii. 2, 4.) 

Vigyázzatok, hogy senki ne akadjon , aki zsákmányul e j t t i teket 
bölcselkedéssel és ü res hitetéssel, amely e m b e r i hagyományok és 
világi szokások szerinl és nem Krisztus szerint való. (Kól. 2, 8.) 

Mikor nálatok voltunk, akkor is azt h i rde t tük nektek, l i o g y a k i n e m 
akar dolgozni, ne is egyék. (Thess. II. 3, 10. v. ö. Mt. 10, 10. Ef. 4, 28.) 

Hatvanad vasárnap. 
(Lk. 8, 4-15. II. Kor. 11, 19. — 12, 9.) 

Oltári imádság. 
Mennyei szent Atyánk! Örvendező szívvel jöttünk fel szent 

házadba, hogy imádjuk hozzánkvalő nagy kegyelmedet. Mert vallást 

35 



teszünk rólad, liogy kegyelmed tart meg bennttiikel a múló idő min-
dent elemésztő áramlásában. Kegyelmed nézi el gyarlóságainkat, 
és kegyelmed törli el bűneinket. Kegyelmed1 tesz bennünket alkal-
massá Igéd befogadására és kegyelmed teszi bennünk gyümölcsö-
zővé igazságaidat. Most is kegyelmed rajtunkvaló incgnyngovásért 
könyörgünk hozzád, mennyei Atyánk. Nyisd meg a szívedet imád-
ságunk befogadására, de nyisd meg a mi szívünket is, hogy ez a 
mai szent óra legyen mindnyájunknak a meghallgattatás, a meg-
áldatás és a megszentclődés áldolt órája, nagy neved dicsőségére. 
Ámen. 

Igehirdetés uláni imádság. 
Hálával köszönjük mennyei Atyánk, hogy az Ige magvát szün-

etlenül szúratod lelkünk ugarába. Hálával köszönjük, hogy szent 
Fiad magvető munkája soha sem szünetel közöttünk. Hálával kö-
szönjük, hogy szent Igédet ina is hirdettetted minekünk. Kérünk, 
áldd meg az igehirdetés munkáját közöttünk. Add, hogy minden 
lélek legyen jó talaj, amelyben az elhintett mag sem a repkedő 
vágyak és ösztönök, sem a leselkedő ördög prédájává nem lesz, 
sein a hitetlenség miatt gyökértelenül ki nein szárad, sem az 
élet gondjai, kincsei és gyönyörei miatt megnein hal, ha-
nem felnövekedik és gazdag gyümölcsöt terem az örökélelre. 
Adj áldási, hogy a befogadott Ige hozza meg bennünk gaz-
dag gyümölcseit. Teremjen kemény álliatatosságot, erős hitel, hoz-
zádvaló igaz hűséget. Add, hogy hántások, fájdalmak, csalódások 
keserűsége, gonosz vesszőzése meg ne ingaihasson szent akaratod 
szolgálatában. Add, hogy tűréseinkben is felismerjük rajtunk meg-
nyugvó atyai kegyelmedet. Adj igaz bölcsességet, a hit bölcseségét, 
hogy mindenben megérezzük és meglássuk atyai szerelmed bi-
zonyságtételét. És ha van ebben az életben mivel dicsekednünk, 
az emberek szerint való erő, kincs, dicsőség vagy öröm legyen, 
hanem beszédednek benniinkvaló diadalmas növekedése, ígéreted-
nek rajtunkvaló megdicsőülése és atyai kegyelmednek életünkben 
való megnyilvánulása. Add, hogy még dicsekedésünk is te dicsősé-
gedet növelje és a le céljaidal szolgálja, inint kedves és gazdag 
gyümölcse a bennünk áldott hatást liozó Istenige szent magve-
tésének . . . 

Befejező oltári imádság. 
Áldásnak, békességnek, tanításnak és bátorításnak szent Igéi 

hullottak ma a lelkünkre, kegyelmes Istenünk! Légy áldott ezért 
a lelki magvetésért! Legyen áldott az isteni magvető, az fir Jézus 
Krisztus, akinek közöltünk végzett megszentelő munkája teremje meg 
bennünk az élet újítását. Urunk, Istenünk, mi megáldottal! távozunk 
el ma is szent házadból és áldva áldjuk hozzánkvaló jóságodat 
mindörökké. Ámen. 
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Hatvanad vasárnapra alkalmas bibliai helyek: 
Látom, minden tökéletes dolognak vége van, de a te. parancso-

l a todnak nincs ha tá ra . (Zsolt. 119, 96.) 
Íme Is tenünk, akit vár tunk és aki megtar t minket! Ez az Ür, 

akit vár tunk, ö rü l jünk és örvendezzünk szabadí tásában. (És. 25, 9.) 
Nem gyönyörködöm a meghaló ha lá lában, ezt mond ja az Űr-

I s t en . Té r j e t ek meg azér t és él jetek. Ez. 18, 32.) 
Íme napok jőnek, azt mond ja az Üristen, és éhséget bocsátok 

e földre. Nem kenyér u tán való éhséget, sem víz u tán való szomjú-
ságot, hanem az Ür beszédének hal lgatása után. És vándorolni fog-
n a k tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Futkosnak, hogy 
keressék az Űrnak beszédét , de nem talál ják meg. (Ám. 8, 11-12.) 

Lőn, liogy mikor Jézus ezeket a beszédeket bevégezte, elcsodál-
kozott a sokaság az ő taní tásán, mer t úgy tanította őket, mint aki-
n e k tel jes ha ta lma van és nem úgy, mint az í rástudók. (Mt. 7. 28,29.) 

Az Ember f i a nem azért jött, hogy elveszítse, hanem, hogy meg-
mentse az e m b e r e k le lkét . (Lk. 9. 56.) 

Azt mond ják nek tek : Íme amott van, íme emit t ! Ne menje tek 
'•el és ne fussatok utána. (Lk. 17. 23Λ 

Aki ara t , m á r ju ta lmat vesz: örökéle l re szóló te rmést taka-
r í t be, hogy magvető és a ra tó együt t örvendezzen. (Ján. 4, 36.) 

Soha e m b e r nem beszélt még ígv, mint ahogy ez az e m b e r 
beszél. (Ján. 7, 46.) 

Mondá nekik: Ti alulról valók vagytok, én fölülről való va-
gyok; ti e világból valók vagytok, én nem e világból való vagyok. 
(Ján. 8, 23.) 

Az Isten azzal igazolja liozzánkvaló szeretetét , hogy Krisztus 
.akkor hal t meg ér tünk , mikor még bűnösök voltunk. (Róm. 5. 8.) 

Mi mindnyá jan fedet len orcával szemlél jük az Űr dicsőségét, 
a k i k ugyanazon képre változunk m a j d el, dicsőségről dicsőségre, 
mintegy az Ür lelkétől. (Kor. II. 3. 18.) 

Nekem az élet Krisztus és a halál nyereség. (Fii. 1, 21.) 
IIa szándékosan vétkezünk, miután az igazság i smere té t e lnyer-

i ü k , úgy nincs már többé bűnökér t való áldozat, hanem csak az 
.ítélet borzalmas vá rása és a tűz mohósága, amely a r r a van hívatva, 
liogv megeméssze az ellenszegülőket. (Zlsid. 10. 26-27.) 

Nagyon erős kijelentő beszédünk van, me lyre jól teszitek, lia, 
.mint homályos he lyen világító szövétnekre, figyeltek, míg fel nem 
.virrad a nappal és fel n e m kél szívetekben a hajnalcsi l lag. (Pét. 
I I . 1, 19.) 
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Β) HÚSVÉTI ÜNNEPKÖR 
a) Böjti vasárnapok. 

Böjt 1. ( E s t ο m i h i ) vasárnap. 
(Lk. 18. 31-43. I. Kor. 13. I. 13.) 

Oltári imádság. 
Irgalmas Isten, mennyei szent Atyánk! Mélységes megilletődéssel 

borulunk le szent színed előtt, hogy imádjuk hozzánk való irgalmas-
ságodat. Még mindenfelől vígasság hangjai csapódnak felénk, de 
már ilt, az Islen imádásának csendes hajlékában, felénk hangzik a 
megváltás áldozatára induló Jézus megható szava: Iine felmegyünk 
Jeruzsálembe és beteljesedik mindaz, amit a próféták az Ember-
fiáról megírlak. Kegyelemben gazdag jóságos Istenünk, alázattal 
kérünk, kelts ma mindnyájunkban igaz bűnbánatot. Iladd szálljunk 
magunkha és hadd lépjünk inind a megtérés koinolv útjára, hogy 
isteni Megváltónk értünk hozott nagy áldozatára méltók lehessünk. 
Állítsd őt elénk e szent órában, hogy áldozatos szeretete és hűsé-
ges engedelmessége mindnyájunkat neked tetsző, igaz keresztyén 
éleire indítson. Kuzgólkodásunkal Szenllelked legye áldottá az 
örök élei üdvösségére. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Lelkünk fejedelme, megváltó Jézusunk! íme, szegényen, szo-

morún, tépett szívünk ínségével és gyarló élelmik rongyaival la-
karlan, mint útszéli koldusok állunk meg elölted és esedezve ké-
rünk: Jézus, Dávidnak fia, könyörülj rajiunk! Mert ini koldusai 
vagyunk a földi életnek. Nincsen nekünk semmink ezen a világon. 
Kolduljuk az örömei, kolduljuk a békességei, kolduljuk a szeretet 
melegét, a jóság áldásait és mindent, ami ezt az élelet kedvessé 
teheti. Az emberektől azonban mindezekből csak morzsákat kapunk 
alamizsnaképpen. Egyedül te adliatsz meg nekünk mindent, ami 
nélkül szűkölködünk. Te teheted boldoggá életünket, te töltheted 
meg szívünket örömmel és békességgel. Csak nyisd meg lelkünk 
szemeit, hogy tisztán tudjunk lálni. Lássuk meg, hogy kívüled 
és nélküled nincs igazán elégedeti szív és nem leliet igazán ál-
itolt élet ezen a földön. Mint ahogyan éltető levegő nélkül nincs 
virúlás, melengető nap nélkül nincs illatos virág. Nyisd fel sze-
meinket, hogy meglássuk, milyen méltatlan úlakon keressük és 
milyen helytelen módokon hajszoljuk az élet örömeit. Add azért 
nekünk a tiszta látás ajándékát, amely felismeri szent életed példa-
adásából, hogy ha hivatásunk kötelességeinek teljesítése közben, 
szenvedések és megaláztatások zúdulnak is reánk, a szeretetben 
gazdag és boldog szív ínég akkor is elégedeti lehel, mert a szere-
tet minden öröm és minden boldogság isteni forrása. Szeretetnek és. 
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áldozatos engedelmességnek isteni királya, laníls meg minket an-
nak felismerésére, hogy esak egyetlen igaz kincse van az emberi 
léleknek ezen a földön; a mindenekre boldogságot árasztó, a min-
deneket meggazdagíló jézusi szeretet. Adj hál belénk igaz liilel, 
önfeláldozó készségei, isteni példád hű követésére. Add meg az 
újjászületés szent örömét az egész világnak, hogy minden lélek, 
amelyet megváltottál, legyen a tiéd és minden élei, amelyet örökké-
valóságra készítettél, legyen a le igazságod diadalmas h o r d o z ó j a . . . 

Befejező oltári imádság. 
Imádásod házát nem hagyhatjuk el hálaadás nélkül, irgal-

mas Atyánk! Hálát adunk, hogy egyszülött szenl Fiadat elküldötlcd 
e világ megváltására. Hálát adunk, hogy a szenvedést is kész 
örömmel vállaló engedelmesség isteni példájául állítottad öt e világ 
elé. Hálát adunk, hogy könyörülő atyai szerelmed és Szent Fiad 
megváltó munkája egyaránt az áldozatos és boldogító szeretet tel-
jes fenségében ragyog föl elöltünk. Istenünk, Atyánk, add, hogy 
a ránk következő liőjli napok a komoly magiiiikhaszáilás javüó ér-
zésével töllsék meg szívünkéi és az egész világol az örökélet üd-
vösségének fejedelme, az í:r Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Böjt 2. ( I n v o c a v i t ) vasárnapján. 
(Mt. 4. 1-11. — Kor. II. 6, 1.-10.) 

Ollári imádság. 
Téged imád a lelkünk, Mcgvállő Jézus, téged magasztal lel-

künk éneke, édes Üdvözítőnk! Neked zengünk ina dicsérő éneket, 
aki a kísértések ostromának diadalmas megállására példát adlál 
nekünk. Leszálllál az egek dicsőségéből és emberré lettél, hogy 
megmutasd, hogyan lehet az ember hűséges és megálló minden 
kísértésben. Megengedted, hogy a sálán szembeszálljon veled és 
ravaszsága minden fegyverét kipróbálja rajiad. Clieztél, szomjú-
hoztál, nélkülözést szenvedtél az élet pusztájában, hogy példát 
adj híveidnek, hogyan élhet meg az ember a inaga hitéből és az 
Istennek minden Igéjéből. Azért borúlunk most le lábaidhoz, mert 
erőre, segedelemre, támogató jóságra vágyódik a lelkünk, akik az 
élei küzdelmes útjain ezernyi kísértés harcát vívjuk gyenge em-
beri erővel. Te magad állj mellénk, hadd tanuljunk és hadd tud-
junk megállni minden kísértésben. Töltsd meg a szívünket isteni 
példád megtartó erejével, hogy áldott legyen mai buzgólkodá· 
sunk is. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Megválló Jézus, Istennek szenl Fia, hódoló csodálallal tekin-

tünk reád, aki diadalmasan megvívtad a kísérlés nehéz harcát a 
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gonoszság fejedelmével, a sátánnal. Győzléi ebben a harcban, mert 
az Istenhez való hűség volt fegyvered. Győztél, mert isteni lelked 
telve volt az Atyának való engedelmesség mindent lekUzdő erejé-
jévcl. Ezért az erőért könyörgünk ma hozzád, megtartó Krisz-
tusunk. Erősíts ínég minket, hogy ini is meg tudjuk állni az élei 
harcait. Adj bölcseséget, hogy ne a mindennapi kenyérért dolgoz-
zunk csupán és ne a föld javait és örömeit tartsuk egyetlen érték-
nek, amelyért küzdeni és áldozni érdemes. Adj belátást, hogy a 
földi eledel csak földi életet, ámde a mennyei eledel mennyei 
életet biztosít számunkra. Erősíts meg minket, hogy ne az embe-
rek kedvét keressük és ne a világ tetszésére törekedjünk, hanem 
éljünk mindig józanul, a hitnek mértéke szerint, tudván, hogy 
az Isten is nem emberek mértékével ítél inajd bennünket. Adj ki-
tartást, hogy mindenkor hívek maradjunk mennyei Atyánkhoz és 
ne hajtsunk térdet senki más, mint egyedül az Isten előtt. Adj 
segedelmet a hűséges megállásra, hogy mindenben úgy viselked-
jünk, mint az Isten szolgái. Adj erőt, hogy sem élet öröme, sem 
élet szenvedése, sem az emberek ócsárlása, sem a dicsérete, sem 
bántás, sem jutalmazás meg ne tántorítson az Istenhez való gyer-
meki hűségben és engedelmességben. Adj erőt, hogy ne vettük 
légyen hiába az Islen kegyelméi, amelynek leljes valósága a mi 
örökélelre való mcgváltatásunk, záloga pedig ami alkalmas idő-
ben való ineghallgattatásunk. Megváltó Jézusunk, légy velünk, liogy 
a böjt maguiikhatérésre rendelt áldoil napjain megliszlúljon a 
szívünk és megerősödjék a lelkünk a hitben az örökélet üdvös-
ségére . . . 

Befejező oltári imádság. 
Ügy állsz előttünk, édes Jézusunk, inint minden erő és min-

den hűség isteni teljessége. S inidőn most a buzgölkodás e szent 
hajlékát elhagyni készülünk, arra kérünk, add ajándékul a te lelke-
det, hogy ugyanaz az érzület legyen bennünk, amely tebenned 
volt. Es add, hogy ez a tiszta, szent és diadalmas érzület tegye 
földi életünket Istennek tetszővé, nekünk pedig megelégedésben, 
békességben és boldogságban gazdaggá az örökélel reménysége állal. 
Anten. 

2 
Bojt 3. (R e m i η i s c e r e) vasárnapján. 

(Mt. 15, 21-28. — Thess. I. 4, 1-7.) 

Oltári imádság. 

Irgalmas Islen, mennyei édes Atyánk! Lelkünk minden terhével 
hozzád menekülünk, mert nehéz terhet hordoz a mi lelkünk. Nem-
csak a mindennapi élet ezernyi gondja és fájdalma, nemcsak a 
hántások és csalódások keserűsége, hanem még az önvád kínja is 
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reánk nehezedik, amelyei tulajdon hüneink és gyarlóságaink fel-
ismerése rak a lelkünkre. Azért menekülünk ma hozzád, irgal-
mas Isten, inert tudjuk, hogy egyedül csak te szabadíthatsz meg 
terhünktől, egyedül esak benned nyugodhalik meg a lelkünk. A 
világ bűnét is te törülted el és le adtál .Megváltói a bűn rab-
ságában sínylődő emberiségnek. Hozzád fordulunk azért mennyei 
Atyánk, emlékezzél meg irgalmasságodról, légy hozzánk kegyel-
mes, emelj fel és tisztíts meg minket szent Fiad, a Jézus Krisztus 
által. Alázattal kérünk, mai buzgólkodásunkal is tedd vígaszlalás-
ban és megnyugvásban gazdaggá nagy nevednek dicsőségéért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Áldunk és magasztalunk léged, édes Mesterünk és Megváltónk! 

Áldjuk és magasztaljuk jóságodat, hogy nem űzöd el magadtól 
vigasztalás nélkül, -aki buzgón és állhatatosan kéri segedelmedet. 
Ha próbára leszed is a hitét, végül mégis megjutalmazod kitartó 
bizodalmáérl. Alázattal kérünk, ha segítségért fordulunk hozzád, 
minket se űzz cl szent színed elől. Tekints ránk kegyelmesen 
és emlékezzél meg róla, hogy mi gyarló és esendő emberek va-
gyunk, hitünk nem bír ki annyi próbát, mint amennyivel a ka-
naáni asszonyt megpróbáltad. Ha pedig próbálni akarsz, kérünk, 
l e magad segíts minket, akik nevedről nevezzük magunkat, hogv 
az a pogány asszony bennünket meg ne szégyenítsen. És tégy 
bennünket alázatosakká, hogy kevéssel is megelégedve méltókká 
lehessünk kegyelmednek teljes bőségére. De tégy bennünket állha-
tatosakká is, akik nemcsak szóval, hanem élet cselekedeteivel teszünk 
vallást megtartó hitünkről. Add, hogy életünk minden egyes napja, 
de különösen a bojt lelket tisztító és hitet erősítő áldott ideje 
mind jobban megerősítsen minket mennyei Atyánk iránt való hűsé-
günkben és az ő akaratának készséges betöltésében. Add, hogy 
mindenki megértse ezen a világon, hogy az embert nein tisz-
tátalanságra, hanem szentségre rendelte az Isten. Kiváltképen pedig 
Krisztus megváltottaira nézve az az Isten akarata, hogv mind incg-
szentelődjenek. Adj azért erőt, megváltó Jézusunk, hogy minden 
tisztátalanságtól és minden bűntől megtisztítsuk magunkat. Adj erőt, 
hogy az önzésnek és a visszavonásnak, a haszonlesésnek és a 
szcretetlenségnek minden gyarlóságát ki tudjuk irtani lelkünkből és 
ne lakozzék abban más, mint csak a benned való hit és az 
Istennel való békesség és a mindenekre kiáradó emberszere te t . . . 

Befejező oltári imádság. 
Aki mindeneken könyörülsz jóságos szíved szeretete szerint, 

áldunk téged, világ Megváltója, édes Jézusunk! Áldunk, hogy előt-
tünk jársz a tökéletes élet szent példaadásával. Áldunk, hogy min-
denkor mellettünk állsz segítő jóságoddal. Kérünk, lásd ineg éle>-
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lünk vereségen, szívünk hánalail s lelkünk fájdalmait és könyörülő 
jóságod áldásaait ne vond meg soha mitőlünk, l ladd érezzük min-
dig reánk boruló nagy szerelmedet. És hadd legyen telve m i n -
dig a szívünk irántad való hálaadással és az Islen iránt érzelt 
boldog magasztalással. Ámen. 

A 
Böjt (0 c u 1 i) vasárnapján. 

(Luk. II. 11-28. - Ef. 5, 1-10.) 
Oltári imádság. 
.Mindenható Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! lÍüneink ter-

hével, gyarlóságunk keresztjével, megsegítő irgalmasságodha bízó 
bittel jöttünk ma fel szent hajlékodba. Olyanok vagyunk, mini a 
viharvert madár. Olyanok vagyunk, mini a letiport virág. Csak 
nálad nyerhetünk új erőt és új felvídulásl. Hozzád száll azért 
buzgó imádságunk: terjeszd ki ránk irgalmasságodat! Pihentesd meg 
szemeidet rajiunk! Lásd meg, milyen elhagyottak vagyunk. Lásd 
meg, hogyan viaskodunk a keblünkben fészkelő gonosz lélekkel, amely-
nek tábora légió s neve hitetlenség, zúgolódás, indulat és hűn. 
Istenünk, Atyánk! Beteg szívünket inost lerakjuk irgalmasságod 
ölébe. Légy hozzánk kegyelmes, orvosold ineg betegeinket. Szent 
Igédben nyújts gyógyúlást és erőt. Add, hogy mai liuzgólkodásunk 
neked szentelt pereeinek múlása megannyi erőforrása legyen csüg-
gedő szívünknek. Add, hogy a mai szent nap, melyet imádásod-
dal leszünk áldollá, erősítse meg bennünk a hitet s a veled és 
önmagunkkal való békességei, az Cr Jézus Kriszlus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Urunk és Istenünk, vallást teszünk e mai szent napon egy-

szülött szent Fiad ama kijelentésének örök igazságáról, hogy azok 
az igazán boldogok, akik az Igét hallgatják és megtartják. Mai 
buzgólkodásunk áldása is az, liogy megerősödtünk a benned való 
hilben és gazdagabbak lettünk a reád támaszkodó bizalom boldog-
ságában. Ugy érzi magái a lelkünk, mini a tavaszi barmaitól1 fel-
üdült virág. Mert megértettük szentséges Igédből, hogy minden 
gonosznál és ínég a kísértés világbíró fejedelménél is erösebb és 
hatalmasabb a békesség, a szentség és üdvösség királya, egyszü-
lött szent Fiad. Ks nekünk ő a királyunk, megváltónk, megtartónk 
és áldott Üdvözítőnk. Boldogok mi, hogy van kire támaszkodnunk, 
van kibe helyeznünk bizodalmunkat és reménységünket. Csak gyen-
geségünk érzete tölti el szívünket nyugtalansággal. Tudjuk, hogy 
szép rendeltetésünk és a keresztségben magunkra vett elkötelczé-
sünk az, hogy Isten gyermekei legyünk és maradjunk a földön 
és a mennyben egyaránt. Tudjuk, hogy Jézus is azérl adla magát 
ér!ünk ajándékul és áldozatul, hogy bennünket a le gyermekeiddé 
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és örökkévaló boldogságod részeseivé legyen. Tudjuk, bogv senki-
nek sincs öröksége szent országodban, aki nem teljesen a tiéd. 
Tudjuk, liogy nekünk úgy kell járnunk ezen a világon, ininl a 
világosság gyermekeinek. Tudjuk, liogy mi csak azt helyeselhetjük, 
ami neked tetszik. Azonban ha végig nézünk életünk iolvásán és 
mérlegre véljük cselekedeteinket, mélységes bűnbánattal kell be-
váltanunk, hogy nem tudunk úgy élni, amint méltó volna az Isten 
gyermekeihez. És azzal mentegetjük gyarlóságainkat és azzal igyek-
szünk igazolni bűneinket, hogy nem bírunk megküzdeni a sátán-
nak bennünk munkáló hatalmával. Pedig tudnunk kellene, hogy 
minden halalmal le lehet győzni még nagyobb hatalommal. Na-
gyobb hatalom pedig nincs, mint az Istenbe vetett hit világ-
meggyőző ereje. Ezérl a diadalmas hilért könyörgünk most hozzád, 
mindenható Isten. Tégy erőssé bennünket a hitben, hogy meg-
állltassunk minden kísértésben és megvívhassuk a hit nemes har-
cát az ö r ö k é l e t r e . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
.Mindenható Istenünk és Atyánk! Aggodalmas szívvel és nyo-

masztó érzésekkel tértünk be szent templomodba s most bizakodó 
szívvel és megvigasztalva távozunk belőle. .Mert Igéd tanításából 
megismertük, hogy mindenkor itt állsz mellettünk segíteni kész 
atyai szerelmeddel. Megismertük, hogy szent Fiad, az Cr Jézns 
Krisztus is mindig meleg szívvel jár incllcilünk az élet lilain. 
Add, Atyánk, hogy ez a boldogító hit megtartson minket az élet 
küzdelmeiben és diadalmasokká legyen a hűn és a gyarlóság ellen 
folytatolt harcainkban, szent nevednek dicsőségére. Ámen. 

u 
Böjti). ( L a e t a r e ) vasárnapján. 
(Ján. 6, 1-15. — (lal. 4, 21-31.) 

Oltári imádság. 
Hálás szívvel zarándokoltunk szc i t színed elé, irgalmas Istenünk, 

aki az Cr Jézus Krisztusban üdvösségei és örökélelet ajándékoztál 
nekünk nagy kegyelmesen. Áldunk, hogy nem hagytál a bűn szol-
gaságában elepednünk, hanem szent Fiad áldozatában szabadulást 
adlál minekünk. Meglartó kegyelmed bizonyságain álmélkodó lel-
künk magasztalással telik ineg e napon. Milyen jóságos és ke-
gyelmes vagy te, mennyei Atyánk, hogy nein veted el orcád elöl 
bűnbe merült földi gyermekeidet! Atyánk, adj nekünk igaz buz-
góságot, hogy e szent órában méltó módon áldjuk irgalmasságodat. 
Igéd hirdetését tedd ma is áldottá, hogy hitünkben megerősödjünk 
és a megtérés tisztító fürdőjében megújult szívvel legyük magun-
kat méltókká reánk kiáradó kegyelmességedrc. Urunk, Istenünk, 
hallgass ineg és áldj meg ma minket, szent Fiadért, az Cr Jézus 
Kriszlusérl. Ámen. 
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Igehirdetés utáni imádság. 
Úgy állunk most előtted, lelkünk Megváltója Ur Jézus Krisz-

tus, inint egykor a galileia tenger partján az éhező sokaság, amely 
tőled várta kielégítését. De sőt úgy állunk körülötted, mint íiz 
a sokaság, amelyet szerelő gondoskodásod áldásaival már kielé-
gítettél. Mert szent Igéd mennyei eledelével tápláltad ma lelkün-
ket. Vigasztalást szomjúhozó szívünknek üdítő italt nyújtottál ma 
szent törvényed feltárásával. Az élet pusztaságában elfáradt tes-
tünknek pihenést adtál. A küzdelmeken megernyedt hitünket ismét 
megerősítetted. Áldjuk jóságodat, hogy el nein hagyod azokat, akik 
hittel köréd sereglenek. Áldjuk irgalmadat, hogy megpihenteted a 
megfáradtakat. Áldjuk gondviselő szereteted hűségéi, liogy magadtól 
senkit el nem boesátasz vigasztalás és kielégítés öröme nélkül. 
Mi tudjuk és valljuk erős hittel, hogy valóban le vagy az a 
próféta, aki eljövendő volt erre a világra. Ezért életünk feje-
delmévé, hitünk királyává, szívünk és lelkünk minden gondola-
tának urává szeretnénk lenni téged, Megváltó Jézusunk. Ne térj 
ki előlünk, ne távozz el tőlünk. Nélküled rabszolgák és ínséges 
földönfutók vagyunk. Egyedül csak benned van reménységünk, hogy 
felszabadítasz földi életünk bajainak és gondjainak, sőt még bűneink-
nek és gyarlóságainknak rabságából is. Urunk, Megváltónk, hozzád 
vágyakozunk, melléd sereglünk szívbéli bizalommal és erős re-
ménységgel! Úgy borulunk szerető kebledre, mint fáradt gyermek 
az anyja ölébe. Adj nekünk megváltó szereteted állal megújhodást, 
életnek újiílásál. Add, hogy a böjt komoly önvizsgálást kö-
vetelő és lelket tisztító napjai minden hívőt hozzád gyűjtsenek. 
Emeld magadhoz és tisztítsd meg a magad számára az egész vi-
lágot, háladalos, hívő, igaz és megváltásra érdemes n é p e d d é . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Hála és magasztalás minden hozzánk való jóságodért, világ 

Megváltója, édes Jézusunk! Ilála és magasztalás szent Igédben ma 
nyújtott drága vígasztalásaidért. Hála és magasztalás hűségedért, 
mellyel rólunk kegyesen gondoskodok Add, hogy ez a hála és 
magasztalás soha meg ne szűnjék ajkainkon. Add, hogy a hozzád 
való hűségben ne csak itt az imádás szent hajlékában, lianeni] a 
mindennapi életben is mindenkor állhatatosak és megállók ma-
radjunk. Te magad légy azért és maradj velünk mindörökké, sze-
rető szíved jósága szerint. Ámen. 

Böjt 6. ( J u d i c a ) vasárnapján. 
(Ján. 8, 46-59. Zsid. 9. 11-15.) 

Oltári imádság. 
Mennyei szent Atyánk! Szívünkben alázatos bűnbánattal, aj-

kunkon esdő imádsággal járulunk ina szent színed elé. Alá-
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zaltal kérünk, ne ítélj ínég minket szoros igazságod, liancm 
atyai szíved irgalmassága szerint. Mert mi bűnös emberek 
vagyunk, akik ítéleted igazságát el nein bírhatjuk. Légy azért 
hozzánk irgalmas és kegyelmes, mint ahogyan eddig is csak 
hosszútűrő atyai irgalmasságod tartott meg minket az élőknek 
földjén. De mi az örökélet boldogságára vágyakozunk, mennyei 
Atyánk. Olyan a lelkünk, mint a napsugár után kúszó növény, 
ainely ösztönösen érzi, hogy neki a világosság az élet és a 
virulás forrása. Ragyogtasd fel azért megtartó kegyelmed égi fé-
nyét ina is lelkünk előtt, hogy buzgólkodásunk legyen gazdag ví-
gasztalásban és legyen gazdag a benned való megnyugvás édes 
örömében. Istenünk, Atyánk, tekints reánk kegyelmesen és ma-
radj velünk mindörökké, szent Fiad, az Cr Jézus Kriszlus érdemé-
ért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mélységes hálával áldjuk irgalmasságodat, mindenható Iste-

nünk és Atyánk, aki nein sújtod szigorú ítélettel a bűnös világol. 
Mikor bűne és hitetlensége olyan tengerré dagadt, melyben már-
már örökre elmerült, megkönyörültél rajla és szabadítására el-
kttldölted egyszülött Fiadat. Cj szövetségnek lett ő fejedelme, aki 
tulajdon vére szent áldozatával megváltolt és lisztára mosott 
minket az örökéletre. Heád térjen azért minden áldás, hogy el-
küldted őt nékünk, irgalom Istene! Téged magasztal szívünk 
dicsőítő éneke, hogy egyetlen igaz és szent főpapunk, a Jézus 
Krisztus ériünk áldozalul adott szentséges vérével szereztél 
nekünk engesztelést nagy kegyelmesen. Áldunk és magaszta-
lunk, hogy akiben bűnt senki sem találhatott és akit sem 
égen, sem földön senki bűnnel meg nein vádolhatott, az a mi 
bűneink átkát, szégyenét és vereségét magára vette, csakhogy 
nekünk megszerezze eget nyitó, bűnbocsátó kegyelmed örömét. 
Istenünk, Atyánk, ini jól tudjuk, hogy életünk kezeidben van. 
Jól tudjuk, hogy a földön és az égben egyaránt te vagy a mi 
megtartó Istenünk, szent Fiad, a Jézus Krisztus által. Kérünk 
azért, forraszd össze mindnyájunk lelkét és szívét szent Fiad-
dal, hogy vele, benne és általa ini is mindnyájan osztályosai 
és birtokosai legyünk az örökéletnek. Add, hogy szent Fiad 
áldozata ne legyen hiábavaló. Add, hogy mindnyájan meg-
tartsuk Jézusnak tanítását és mindenkor híven és rendületlenül 
kövessük az ő szent példáját. Add, hogy hűségesen megőrizzük 
és mindenkor ingadozás nélkül valljuk az ő evangéliumát. Add, 
hogy az ő beszéde megszentelje lelkünket és megtisztítsa szívün-
ket az örökéletre . . . 
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Befejező oltári imádság. 
Urunk, Istenünk, hálál adunk neked, hogy ismét szollal hozzánk, 

lelkünket féllő atyai szeretettel. Ismét lanítoltál minket örökéletre 
hívogató szent parancsolataiddal. Ismét elénk állítottad a legszen-
tebb főpapot, lelkünk főpászlorál és megtartóját, az új szövetség 
királyát, az Űr Jézus Krisztusi. Kérünk, adj nekünk erőt, hogy 
mindenkor igaz követői lehessünk a mi Megváltónknak. Adj erőt, 
hogy nieglarlsuk az ő szenl Igéit, megmaradjunk az ő útján hű-
ségesen és el ne szakadjunk tőle soha örökké. Erősíts meg minket, 
hogy méltók maradhassunk atyai szerelmedre és szent Fiad értünk 
hozott nagy áldozatára, egykor pedig hadd nyerjük el kegyelmed-
ből az örökéletet a ini Urunk a Jézus Krisztus érdeméérl. Amen. 

Böjtben alkalmas bibliai helyek: 
Ha jól cselekszel, emel t fővel já rhatsz , ha pedig nem jól 

cselekszel, a bűn az a j tó előtt leselkedik és reád van vágyódása, 
de te u ra lkodjá l r a j t a . (Móz. I. 4, 7.) 

Nem átkozom meg többé a földet az emberé r t , mer t az e m b e r 
szívének gondolata gonosz az ő i f júságától fogva. (Móz. I. 8, 21.) 

Kisebb vagyok minden jó té teményeidnél és minden hűségednél , 
melyeket szolgáddal cselekedtél. (Móz. I. 32, 10.) 

Szentek legyetek, mer t én az Ür, a ti Is tenetek szent vagyok. 
(Móz. III. 19, 2.) 

Az Ür késedelmes a haragra , nagy irgalmasságú, megbocsát 
hamisságot és vétket, de a bűnöst n e m hagyja büntet lenül , meg-
büntet i az atyák álnokságait a f iakban. (Móz. IV. 14, 18.) 

Most pedig mit kíván az Ür, a te Is tened tőled? Csak azt, 
hogy f é l j e d az Urat, a te Is tenedet , hogy minden ő útain j á r j 
és szeresd őt és t iszteljed az Urat a te Istenedet tel jes szívedből 
és tel jes lelkedből. (Móz. V. 10, 12.) 

Váj jon a ha landó igaz-e Is tennél? Az ő t e remtő je előtt tiszta-e 
az e m b e r ? Íme az ő szolgáiban sem bízhatik és az ő angyala iban 
is talál hibát . Mennyivel inkább a sárházak lakosaiban, akiknek 
f u n d a m e n t u m u k a p o r b a n van és könnyebben szétnyomhatók a 
molynál?! (Jób 4. 17-19.) 

Ha az Istent buzgón keresed és a Mindenhatóhoz bocsánatér t 
könyörögsz, ha tiszta és becsületes vagy, akkor legott fe l serken 
ére t ted és békességessé teszi a te igazságod haj lékát . (Jób 8, 5-6.) 

Ha igaznak m o n d a n á m magamat , a szá jam kárhozta tna engem, 
ha á r t a t l annak : bűnössé tenne engemet . (Jób 9, 20.) 

A gonoszok szemei e lepednek, menedékük eltűnik előlük és 
reménységük: lélek ki lehelése! (Jób 11, 20.) 

Amint cselekszik az embe r , úgy fizet neki az Ür és ki-ki 
az ő ú t j a szerint ta lál ja meg, amit keres. (Jób 34, 11.) 
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Vigyázz, no pár to l j a bűnhöz, noha azt a nyomorúságnál job-
b a n szereted. (Jób 36. 21.) 

Zengedezzetek az Űrnak, ti hívei! Dicsőítsétek szent emlékezetét . 
Mer t csak pillanatig tar t harag ja , de élethossziglan jóakara ta ; es te 
bána t száll be hozzánk, reggelre öröm. (Zsolt. 30,; 5-6.) 

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, óh Uram, 
hűséges Isten. (Zsolt. 31, 6.) 

Boldog az, akinek hamissága megbocsáttatot t , vétke elfedez-
tetet t ! Boldog e m b e r az, akinek az Ür bűnt nem tula jdoní t és 
l e lkében csalárdság nincsen! (Zsolt. 32, 1-2.) 

Vétkemet beval lám neked, bűnömet cl nem fedeztem. Azt mond-
t am: Bevallom hamisságomat az '"'rnak. És le elvet ted rólam bű-
n e i m n e k terhét . (Zsolt. 32, 5.) 

Az 51. zsoltár a maga egészében. 
Mindnyájan e lhaj lo t tak és valamennyien megromlot tak, nincsen, 

aki jót cselekedjék, nincsen csak egy is. (Zsolt. 53, 4.) 
Óh könyörgést meghallgató, hozzád folyamodik minden test. 

Bűneim erőt vettek r a j t am, vétkeinket te bocsásd meg. (Zsolt. 65, 
3-4.) 

F iam, ha a bűnösök el akarnak csábítani , ne fogadd beszé-
düket ! (Péld. 1, 10.) 

Én az engem szeretőket szeretem és akik engem szorgalmasan 
keresnek, megtalálnak. (Péld. 8, 17.) 

Minden cselekedetei az Isten í téletre előhoz, minden titkos do-
loggal, akár jó, akár gonosz legyen az. (Préd. 12, 16.) 

Miért ostorozzalak tovább, holott a bűnt növel i tek? Minden 
f e j be teg és minden szív erőtelen. (Ézs. 1, 5.) 

Mosódjatok, t isztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cse-
lekedetei tek gonoszságát, szűnje tek meg gonoszt cselekedni. Tanul-
jatok jót tenni. Töreked je tek igazságra, vezessétek jó ra az erőszakos-
kodót. Pár tol já tok az árvák és özvegyek ügyét. No jer tek , törvény-
kezzünk! azt m o n d j a az Ür. Ha bűnei tek skár lá tpirosak, hó fehérek 
lesznek és ha vérszínűek, mini a karmazsin, olyanok lesznek, mini 
a gyapjú. (Ézs. 1, 16-18.) 

Elvesznek a bűnösök és gonoszok egye temben s megemésztetnek, 
akik az Ural elhagyták. (Ézs. 1, 28.) 

J a j azoknak, akik a gonoszt jónak mondják és a jót gonosznak, 
akik a sötétséget világossággá s a világosságot sötétséggé teszik és 
teszik a keserű t édessé és az édest keserűvé. (Ézs. 5, 20.) 

Elveszti a halál t örökre és letörli az Isten a könnyhul la tás t 
minden orcáról és népe gyalázatát e l távol í t ja az egész földről, m e r t 
az Ür szólott. (Ézs. 25, 8.) 

Az Ür a mi b í ránk , az Ür a mi vezérünk, az Ur a mi királyunk, 
— ő tar t meg minket ! És nem mond ja a lakos: beteg vagyok. A 
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nép, amely b e n n e lakozik, bűnbocsánatot nyer . (Ézs. 33. 22 és 24.) 
Az Ür megváltottai megtérnek és u j jongás közt Sionba jön-

nek és örökkévaló öröm a fe jükön. Vígasságot és örömet találnak 
és eltűnik fá jda lom és sóhaj . (Ézs. 33, 10.) 

íme áldásul volt nekem a nagy keserűség és te szeretet tel ki-
vontad le lkemet a pusztulás verméből , mer t há tad mögé vetet ted 
minden bűneimet . (Ézs. 38, 17.) 

Megrepedt náda t nem tör el, a pislogó gyer tyabele t nem o l t j a 
ki, a törvényt igazán jelent i meg. ^Ézs. 42, 3.) 

Ne fél j , mer t megváltottalak, neveden hívtalak téged, e n y é m 
vagy. (Ézs. 43. 1.) 

Eltöröltem álnokságaidat , mint felleget és bűneidet , mint a 
fe lhőt : T é r j hozzám, mer t megváltottalak. (Ézs. 44, 22.) 

Betegségeinket ő viselte és fá jda lmainka t hordozá és mi azt 
hi t tük, hogy ostoroztatik, verettet ik és kínoztatik Istentől. És ő 
megsebesí t te te t t bűne inkér t , megronta to t t a mi vétkeinkért , békes-
ségünknek bünte tése r a j t a van és az ő sebeivel gyógyulánk meg. (Ézs. 
53, 4-5.) 

Egy rövid szempillantásig elhagytalak és nagy irgalmassággal 
egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdul tában e l r e j t em orcámat egy 
pillantásig előled és örök irgalmassággal könyörülök r a j t a d ! Ezt 
m o n d j a megváltó Urad. (Ézs. 54, 7-8.) 

Sokak előt ted a mi gonoszságaink és bűneink bizonyságot tesznek 
e l lenünk, m e r t gonoszságaink velünk vannak és vétkeinket i s m e r -
j ü k . . . (Ézs. 59, 12-15.) 

Jobbítsátok meg útaitokat és cselekedetei teket és veletek l a -
kozom. (Jer. 7, 3.) 

Még az eszterág is t ud ja a maga rende l t ide jé t az égben s. 
a gerlice, a fecske és a d a r u is megtar t ják , liogv mikor kell el-
menniök, de az én népem nem tud j a az Ür ítéletét. (Jer. 8, 7;) 

Fenyíts meg negem Uram, de mértékkel , nem haragodban, , 
hogy szét ne morzsol j engem! (Jer. 10, 24.) 

Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyul jak! Szabadíts m e g 
engem, hogy megszabadul jak , mer t te vagy az én dicsekedésem. 
(Jer. 17, 14.) 

Ha szólok egy nép ellen és ország ellen, hogy kigyomlálom, 
megrontom és elveszítem, de megtér az a nép az ő gonoszságaiból,, 
amely el len szóltam, én is megbánom a gonoszt, amelyet r a j t a 
véghez vinni gondoltam. (Jer. 18, 7-8.) 

Ha a gonosztevő megtér minden vétkéből, melyeket cselekedett é s 
meg ta r t j a minden parancsola t imat és törvény szerint és igazságot 
cselekszik: élvén él jen és meg ne hal jon. Semmi gonoszságáról , 
melyet cselekedett , emlékezés nem lészen, az ő igazságáért, m e -

48 



lyet cselekedett , élni fog. Hát kívánva kívánom én a gonosznak 
halálát"? Ezt m o n d j a az Ür Isten. Nem inkább azt-e. hogy meg-
t é r j en és é l j en? (Ez. 18, 2, 23.) 

Nem gyönyörködöm a meghaló ha lá lában, ezt m o n d j a az Úr 
Isten. Tér je lek meg azér t és é l je tek! (Ez. 18, 32.) 

Élek én, ezt mond ja az Ür Isten, hogy nem gyönyörködöm a 
hi let len ha lá lában , hanem, hogy a hi tet len meg té r j en ú t já ró l és 
é l jen! (Ez. 33, 11.) 

Adok nektek új szívet és ú j lelket adok belétek és e lveszem 
a kőszívet testetekből és adok nektek hús-szívet. És az én lel-
kemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én parancso la-
ta imban j á r j a tok és az én törvényei ne t megőrizzétek és betöltsétek. 
(Ez. 36, 26-27.) 

Mit zúgolódik az élő e m b e r ? Ki-ki a maga bűne ié r t bűnhődik . 
(Jer. sir. 3, 39.) 

Té r j e l ek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, 
s írással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruhá i to-
kat, úgy té r je tek meg az Úrhoz, a ti Is tenetekhez. Mert könyörülő és 
i rgalmas ő. Késedelmes a ha rag ra és nagykegyelmű és bánkódik a 
gonosz miatt. (Joel. 2, 12-13.) 

íme napok jönnek, azt m o n d j a az Ür Isten, és éhséget bocsátok 
e földre, nem kenyér u tán való éhséget, sem víz után való szom-
júságot, hanem az Úr beszédének hal lgatása után. És vándorolni 
fognak tengertől tengerig és északtól fogva napkeletig. Fu tkosnak , 
hogy keressék az Úrnak beszédét , de nem talá l ják meg. (Ámos 
8, 11-12.) 

Tudtam, hogy te i rgalmas és kegyelmes Isten vagy, nagy-
türe lmű és nagyirgalmasságú és a gonosz miat t is bánkódó. (Jón. 
4, 2.) 

Megjelentette neked, óli embe r , mi legyen a jó és mit k íván 
az Úr le tőled! Csak azt, hogy igazságot cselekedjél , szeressed az 
az irgalmasságot és hogy alázatosan j á r j a le Is teneddel . (Mik. 6, 8.) 

Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsá t ja a bűnt és el-
engedi öröksége maradékának vétkét?! Nem ta r t j a meg h a r a g j á t 
örökké, mer t gyönyörködik az i rgalmasságban! (Mik. 7, 18.) 

Azt mondom nektek : IIa a ti igazságtok nem tökéletesebb, mint 
az í rás tudóké és a far izeusoké, n e m mentek be a mennyek orszá-
gába. (Mt. 5, 20.) 

Ha böjlölsz, kend meg a fe jede t és mosd meg az orcádat , 
hogy ne az embe rek lássanak böjtölni, h a n e m a te Atyád, aki t i tkon 
van és a te Atyád, aki lilkon lát téged, megfizet neked. (Mt. 
6, 17-18.) 

Minden fa, amely jó gyümölcsöt nem terem, kivágatik és tűzre 
vettetik. (Mt. 7, 19.) 
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Nem mindenki , aki azl m o n d j a n e k e m : Uram, Uram, megyen be a 
mennyek országába, l ianem aki cselekszi az én mennyei Atyám 
akara tá t . (Mt. 7, 21.) 

Én nem azér t jöt tem, hogy az igazakat, hanem, hogy a bűnö-
söket h ív jam. (Mt. 9, 13.) 

Meglátván az útszélen egy fügefát , odament , de lombnál egyebet 
nem talált r a j l a . És mondá neki : Soha többé ne legyen gyümöl-
csöd! És a fügefa egyszerre elszáradt . (Mt. 21, 19.) 

Bizony, bizony mondom neked, aki nem születik víztől és lélek-
től, nem mehe t be az Isten országába. (Ján. 3, 5.) 

Jézus mondá : Í télet tar tás végett jö t tem e világra, hogy akik 
nem látnak, lássanak, akik pedig látnak, vakokká l e g y e n e k . . . Ha 
vakok volnátok, nem volna bűnötök, de mivel azt mond já tok : lá-
tunk ; megmarad a bűnötök. (Ján. 9, 39-41.) 

Róla tesznek bizonyságot az összes prófé ták , hogy az ő neve 
ál tal veszi el bűneinek bocsánatá t mindenki, aki benne hisz. (Ap. 
Csel. 10, 43.) 

Az Is ten ha rag ja megnyilvánul az égből azoknak az embereknek 
minden hi te l lenségére és igaztalanságára, akik az igazságot igaz-
talansággal fogják le. (Róm. 1, 18.) 

Meg van í rva : n incsen igaz egyet len egy sem. (Róm. 3, 10.) 
Az Is ten igazsága pedig a Jézus Krisztusban való hit által 

mindazokba és mindazokra kiárad, akik hisznek . . . (Róm. 3, 21, 25.) 
Amint egynek bűnbeesése mial l minden e m b e r r e kárhozat , úgy 

egynek igazvolta mial l minden e m b e r r e életadó megigazulás (jött). 
(Róm. 5, 18.) 

Ti is úgy tekintsétek magatokat , hogy a b ű n r e nézve meg-
háltatok, éllek pedig az Is tennek Jézus K r i s z t u s b a n . . . (Róm. (5, 
11-13.) 

Tudom, hogy nem lakik bennem, vagyis tes temben a jó, mivel 
meg van ugyan bennem az akarás , de a jó véghezvitelét nem ta-
lálom. (Róm. 7, 18.) 

Amivel a test törődik, az halál , amivel e l lenben a lélek törő-
dik, az élet és békesség. Ezér t a test törekvése el lenségeskedés 
az Istennel , mivel az Isten törvényének nem véli alá magát , de 
nem is képes. (Róm. 8, 6-7.) 

Aki a tu la jdon fiát sem kímélte, h a n e m ér tünk mindnyá junké r t 
odaadta , hogyne a jándékozna nekünk vele együtt mindent ! (Róm. 
8, 32.) 

A kereszt igéje azoknak, akik elveszendők, bolondság, nekünk 
el lenben, akik üdvözülendők vagyunk, az Isten e r e j e . . . (Kor. I. 1, 
18-25.) 
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Az érzéki e m b e r nem fogja fel az Is ten lelkének d o l g á t . . . a 
lelki e m b e r e l lenben mindent megítél, de őt magát nem ítéli meg 
senki . (Kor. I. 2, 14-15.) 

Nem tudjátok-e, hogy lestetek a bennetek lévő Szentlélek temp-
loma, a k i t az Istentől vettetek és hogy n e m vagytok a magatokéi? 
(Kor. I. 6, 19.) 

Azért hal t meg mindenkiér t , hogy akik élnek, többé ne önma-
guknak é l jenek, h a n e m annak, aki é r tük meghal t és fe l támadt . (Kor. 
II. 5, 15.) 

Ha valaki Krisz tusban van, ú j t e remtmény az: a régiek el-
mul tak , íme, ú j j á lett m i n d e n . . . ''Kor. II. 5, 17-19.) 

Ne legyetek fe lemás igában hi tel lenekkel , mer t mi köze egy-
máshoz az igazságnak és a gonoszságnak? Vagy miben közösködik a 
világosság a sötétséggel? (Kor. II. 6, 14.) 

Mivel ilyen ígéreteink vannak, szeret teim, tisztítsuk meg ma-
gunkat a testnek és a léleknek minden szennyétől, szentesülést 
végezvén az Isten fé le lmében. (Kor. II. 7, 1.) 

Az Isten szerint való szomorúság soha meg nem bánha tó meg-
té rés t hoz lé t re az üdvösségre, a világi szomorúság e l lenben halál t 
szerez. (Kor. II. 7, 10.) 

ßn Krisztussal keresztre vagyok feszítve, élek pedig m á r n e m 
én , hanem Krisztus él bennem. Amit pedig most élek a testben, 
az t az Isten F i ában való h i tben élem, aki engem szeretet t és önmagát 
a d t a é r tem. (Gal. 2, 20.) 

Krisztus megváltott minket a törvény átkától, maga lévén á tokká 
é re t tünk . (Gal. 3, 13.) 

Mikor betel t az idő, az Isten elküldte Fiát , aki asszonytól 
lett , törvény alatt állt, hogy a törvény alatt lévőket kiváltsa, 
hogy visszakapjuk a fiúságot. (Gal. 4, 4-5, v. ö. Ef. 1, 3-7.) 

Az Isten gazdag lévén i rgalmasságban amaz ö nagy szeretete ál-
tal, mellyel minket szeretet t , mikor a vétkek miat t halot tak vol tunk: 
Krisztussal együt t é le t rekel te t t és Krisztusban az égiek közé he-
lyezett , hogy az e l jövendő időkben megmutassa kegyelmének túl-
á r a d ó gazdagságát az ő hozzánkvaló jóvoltában Krisztus Jézusban. 
(Ef. 2, 4-7. V. ö. 5, 1-10.) 

Nem sa já t igazságom van, amely a törvényből való, h a n e m 
amely Krisztus hi téből való: az Is tenből való igazság a hitből. (Fii. 
3, 9.) 

Ügy tetszett, hogy benne lakozzék minden te l jesség és hogy 
ál tala engesztel je ki magával a mindenséget , békét szerezvén ál tala 
az ő kereszt jének vérével mindennek, ami aká r a földön, aká r az 
égben van. (Kol. 1, 19-20.) 

Nem ha rag ra rende l t minket az Isten, hanem, hogy e lnye r jük 
az üdvösségei a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt é r tünk , 
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liogy aká r éb ren vagyunk, a k á r alszunk, egyarán t vele együtt é l j ünk . 
(Thess. I. 5, 9-10.) 

Igaz beszéd ez és te l jes h i te l re méltó, hogy Jézus Krisztus, 
azér t jött a világra, hogy üdvözítse a b ű n ö s ö k e t . . . (Tim. I. 1, 15.) 

A mi üdvözítő I s t e n ü n k . . . azt aka r j a , hogy minden e m b e r üdvö-
züljön és e l jusson az igazság megismerésére . (Tim. I. 2, 4.) 

Igaz ez a beszéd, hogy ha meghalunk vele együt t , élni is fo -
gunk vele; ha ki tar tunk vele, uralkodni is fogunk vele; ha meg-
tagadjuk őt, ő is megtagad minket ; ha l iütelenek leszülik, ő mégis 
hü marad , mer t nem tagadha t ja meg önmagát . {Tim. II. 2, 11-13.) 

Önmagát adta é r tünk , hogy megváltson minket minden bűntől 
és tu la jdon népet tisztítson magának, amely jócse lekedetekre igyek-
szik. (Tit. 2, 14. V. ö. 3, 7.) 

Nem olyan főpapunk van, aki nem tudna együt térezni gyengesé-
geinkkel, hanem olyan, aki hasonlóképpen mindenben kísértést szen-
vedett , de bűn nélkül . (Zlsid. 4, 15.) 

ö r ö k r e üdvözítheti azokat, akik általa já ru lnak az Istenhez,, 
mer t örökké él, hogy esedezzék ér tünk. (Zlsid. 7, 25.) 

Függesszük szemünket h i tünk e lkezdőjére és bevégzőjére, J é -
zusra, aki a r eává ró öröm helyet t , a gyalázattal n e m törődve, e l -
tűr te a keresztet és az Is ten királyi székének j o b b j á r a ült. (Zsid. 
12, 2.) 

Nem is bakok és tulkok vérével, hanem a sa já tvé réve l ment be· 
egyszer a szentélybe, örök váltságot szerezve. (Zsid. 9, 12. V. ö. 
Pét. I. 1, 18-19.) 

Egy áldozata örökre tökéletessé tette a megszentelődőket. (Zsid. 
10, 14.) 

Krisztus is meghalt a bűnökér t , az igaz az igaztalanokért , hogy 
elvezessen minket az Istenhez. (Pét. I. 3, 18.) 

Legyetek józanok, vigyázzatok! Ellenségetek, az ördög, m i n t 
ordí tó oroszlán körü l já r , keresvén, akit e lnyel jen . (Pét. I. 5, 8.) 

Ha világosságban j á runk , amint ő világosságban van, akkor 
közösségben állunk egymással és Jézus Krisztusnak, az ő F i á n a k 
vére minden bűntől megtisztít bennünket . (Ján. I. 1, 7.) 

IIa valaki vétkezett, van szószólónk az Atyánál: az igaz Jézus 
Krisztus, ő az engesztelés a mi bűne inkér t , sőt nemcsak a mieinkér t , 
h a n e m az egész világ bűne ié r t is. (Ján. I. 2, 1-2.) 

Abban nyilvánult meg az Isten szeretete hozzánk, hogy az ő 
egyszülött Fiát küldte az Isten a világba, hogv é l jünk általa. (Ján. 
I. 4, 9.) 

Ö szeretet t minket és bűneinktől tu la jdon vérével megmosott , ki-
rálysággá tett minket , papokká az ő Is tenének, az ő Atyjának. Neki 
legyen dicsőség és hata lom örökkön örökké. Amen. (Jel. 1, 5-6.) 
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b) Húsvét utáni vasárnapok. 
Húsvét u. 1. ( Q u a s i m o d o g é n i t i ) vasárnap. 

(Ján. 20, 19-31. - Ján. I. 5, 4-10.) 

Oltári imádság. 
Feltámadásnak és éleinek fejedelme, Ür Jézus Krisztus! Dicső-

séged meglátására jöttünk nta fel az imádkozás szent hajlékába. 
Arra vágyódunk, hogy megteljék itt a lelkünk hittel, bizalommal. 
Azt kérjük tőled, hogy megerősödjünk a bozzádvalő liüség boldog 
érzésében. Jelenj meg most nekünk, állj meg itt közöttünk és kiáltsd 
bele az élet gondjaival birkózó és zúgolódásra hajló szívünkbe: 
Békesség nektek! Mi téged keresünk. Mindnyájunk lelke hozzád vá-
gyakozik, meri mindnyájan békesség nélkül szűkölködünk. A liuz-
gólkodás e szent óráján azért jöttünk hozzád, hogy töltsd ineg szí-
vünket azzal az üröminél, amely tanítványaid szívét elárasztotta, 
amikor megjelentél közöttük és ők bizonyságot nyertek arról, hogy 
a Mester él és uralkodik a földön és az égen mindörökké. Urunk, 
jöjj azért és szenteld meg buzgölkodásunk minden percét a te bé-
kességet árasztó szíved szeretetével. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Szentséges Istenünk, te azt akarod, liogy ne legyen ezen a föl-

dön senki hilellen, hanem hívő. í:s mi tudjuk, hogy a hitben világ-
meggyőző hatalmas erő van. Azért könyörgünk, hogy űzd ki belő-
lünk az emberi szív egyik legnagyobb átkát, a kétkedést, amely 
nem engedi, hogy lelkünk szabadon szárnyaljon a magasságokba. 
Bevalljuk, Atyánk, hogy mi a Tamások nemzetségéből valók va-
gyunk, akik csak akkor hiszünk, ha látunk. Könyörgünk, gyógyíts 
ki bennünket hitetleuségünkböl. Könyörgünk, küldd el hozzánk is a 
feltámadott és örökké élő Krisztusi, hadd hirdesse a mi lelkünknek 
is az igaz békességet. Küldd el őt hozzánk, hadd lehelje ránk szent 
lelkét, amely bölcseséget és nyugalmat ád gyarló emberi lelkünk-
nek. Küldd el őt hozzánk, hogy Igéje világosságánál megismerjük 
büntörlő isteni életének áldozatai és megváltásának isteni dicső-
ségét. Neveld és liszlísd hitünket, hogy lia cl tudjuk fogadni az 
emberek bizonyságtélelét, a le bizonyságtételed előtt is meghajol-
junk. Mert ini tndjuk, hogy aki nein fogadja el a le bizonyságtéte-
ledet, hanem kételkedik abban, hogy csakugyan Jézus a Krisztus, 
az hazuggá lett hiletlenségével léged, az ég és a föld hatalmas Is-
tenét. Könyörgünk azért, irtsd ki belőlünk a kételkedést és adj 
igaz, erős hitet, ainely legyen bennünk világmeggyőző erő. Azaz 
erő, amellyel az apostolok meghódították a világot. Az az erő, amely-
lye l a reformátorok új életre támasztották Krisztus evangéliumát. 
Az az erő, amely szentjeidet a sálán és a hűn felett való diadalhoz 
segíti . A törhetetlen hit e diadalmas ereje vezessen el minket a 
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mulaundóság világán át az örökkévalóság világába, a ini Urunk, Jé-
zus Krisztus á l t a l . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, liogy szenl házadban ma 

is áldásokat közöltél velünk. Hálát aduuk, hogy lelki szemeinkkel 
megláttuk a fellámadoll és örökké élő Megváltói. Hálát adunk, hogy 
niucs többé szükségünk semmiféle bizonyságtételre, mert elhittük 
és megismertük, hogy csakugyan Jézus a Krisztus, a világnak üd-
vözítője. Add, liogv ez a bit a földön békességet, a földi élet után 
pedig örök üdvösséget szerezzen nekünk, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tus által. Ámen. 

Alkalmas bibliai helyek. 
Elveszti a halál t ö rökre és letörli az Ür Isten a könny-

hullalást minden orcáról . (És. 25, 8.) 
Megelevenednek halot taid és hol t testeim fe lkelnek: s e rken je t ek 

föl és énekel je tek , akik a p o r b a n lakoztok, m e r t ha rma tod az 
élet h a r m a t a és visszaadja a föld az árnyakat . (És. 26,19.) 

Megtudjátok, hogy én vagyok az Űr, mikor megnyi tom sír-
ja i tokat és kihozlak t i teket s í r ja i tokból én népem. És adom az én 
le lkemet belétek, hogy megéledje tek és leteszlek titeket a ti földe-
tekre és megtudjá tok , hogy én, az Űr szóltam és megcselekedtem. 
Ezt m o n d j a az Ür Isten. (Ez. 37, 13-14.) 

Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában , felserkennek,, 
némelyek örökéletre , némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló u t á -
latosságra. (Dán. 12, 2.) 

Miért vagytok így megzavarodva és miér t fogja el szíveteket a-
kétség? (Lk. 24, 38.) 

Ne háborod jék fel a ti szívetek; higyjetek az Is tenben és. 
higyjetek bennem is. (Ján. 14, 1.) 

Hála az Is tennek, aki megadta nekünk a diadal t a mi Urunk. 
Jézus Krisztus által! (Kor. I. 15, 57.) 

Mikor m a j d a ti életetek, Krisztus megjelenik, akkor vele együtt 
ti is meg fogtok jelenni dicsőségben. (Kol. 3, 4.) 

Maga az Űr parancsszóval , arkangyal hangjával és az I s t en 
ha r soná jáva l fog leszállni az égből és elsőbb azok támadnak fel r 

akik Krisz tusban e lhunytak . (Thess. I. 4, 16.) 
Áldott legyen az Is ten és a mi Urunk Jézus Krisztus Aty ja r 

aki az ő nagy irgalmassága szerint ú j jászül t minket élő r e m é n y s é g r e 
Jézus Krisztusnak a halot takból való fe l t ámadása által. (Pét. I. 1, 3.) 

Ne fél j , én vagyok az első és az utolsó, az élő s b á r hol t tá 
leltem, de íme élek örökkön-örökké és enyém a ha lá l és a pokol 
kulcsa. (Jel. 1, 18.) 
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Húsvét u. 2. ( M i s e r i c o r d i a s D o m i n i ) vasárnap. 
(Ján. 10, 11-16. — I'ét. I . 2, 21-25.) 

Oltári imádság. 
Lelkünk hü pásztora, Cr Jézus Krisztus, hozzád vezet ina tel-

künk vágyódása. Hozzád menekül fáradt életünk. Mert olyanok va-
gyunk, iniut az eltévedt juh, amelyet egy-egy ízesebb falat, egy-
egy illatosabb virág elszakasztott a nyájtól, amelynek te vagy 
őriző pásztora. Alázatlal kérünk, téríts vissza minket magadhoz és 
légy nekünk ezután is őriző pásztorunk. Bocsásd meg hűtlensé-
günket. I'ásztorbotod tereljen vissza az igazán hívők nyájának kő- -
rébe. Hallasd velünk ma is hívogató szavadat: Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik fáradtak és megterheltek vagytok, majd én meg-
nyugvást adok nektek! Megváltó Jézusunk, megnyugtatásért kerestük 
fől az imádság házát, bizalommal kérünk, hallgasd meg most buzgó 
fohászunkat és tedd áldoltá, vígasztalásban és megnyugvásban gaz-
daggá itt időzésünk minden egyes percét, neved dicsőségére. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Lelkünk jó pásztora, Cr Jézus Krisztus, magasztalva borulunk 

le előtted, aki életedet adtad nyájad juliaiért. Magasztaljuk jóságo-
dat, hogy hívogató szavaddal most is magadköré gyűjtöttél b e n -
nünket. Magasztaljuk hűségedet, hogy pásztorunk vagy akkor is, 
mikor tesli szemeink balgatag útjaira térünk és elszakadunk tő-
led. Hálás szívünk teljes alázatosságával kérünk, ne engedj nyá-
jadtói eltévelyednünk. És ha eltévedtünk, terelj vissza ben-
nünket, hogy oltalmad alatt nyugodt és áldott legyen loldi vándor-
lásunk. Alázattal kérünk arra is, világosítsd meg a benned hívők 
nyájának minden tagját. Értesd meg velük, hogy nem te alkottál 
különböző nyájakat, hanem csak az emberi balgatag bölcselkedés 
különíti el egymástól megvállotlaid táborát. Értesd meg minden 
híveddel, hogy csak egy pásztor és egy nyáj van ezen a világon. 
Az egyetlen pásztor te vagy és az egyetlen nyáj azok közössége, 
akik Igéd üdvösségre vezérlő szavára hallgatnak. Értesd meg min-
denkivel, hogy csak azok jutnak be a mennyek országa ajlaján az 
örök üdvösségbe, akik pásztori szavadra hallgatva rajiad keresztül 
igyekeznek az örök boldogságra. Áldjuk és magasztaljuk hozzánk-
valő szerelmedet, hogy bennünket Igéd birtokosává teltél és evan-
géliumod népévé méltattál. Áldunk és magasztalunk. híjgy nem va-
gyunk már eltévedt juhok, hanem a reformációban megtérliinli 
lelkünk főpásztorához és felvigyázójáliozA tehozzád, Urunk, akinek 
legyen dicséret és dicsőség mindörökké . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Magasztalással áldjuk dicsőséges nevedet, lelkünk Ilii pásztora, 

édes Megváltónk! Áldunk, hogy könyörülő és irgalmas vagy inilioz-
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zánk és uiés akkor sein fordulsz el tőlünk, inikor rólad elfeledke-
zünk és a benned igazán hívők boldog seregétől eltévedünk. Kérünk, 
légy nekünk ezután is mindörökké kegyes jó pásztorunk, hogy ná-
lad nyugodalmai találhassunk, egykor pedig eljuthassunk vezér-
lésed alatt az örökélel boldogságára. Ámen. 

Alkalmas bibliai helyek. 
Tudd meg, hogy az Ür a te Is tened, ő az Isten, a liívséges 

Isten, aki meg ta r t j a a szövetséget és az irgalmasságot ezeríziglen 
azok iránt , akik őt szeretik és az ő parancsola ta i t megta r t j ák . 
{Móz. V. 7, 9.) 

Én leszek neki Atyja és ő lészen nekem fiam, aki mikor 
gonoszul cselekszik, megfenyí tem őt ember i vesszővel és embe rek 
fiainak büntetésével . Mindazáltal i rgalmasságomat nem vonom meg 
tőle. (Sám. II. 7, 14-15.) 

Uram te könyörülő és i rgalmas Isten vagy, késedelmes a ha-
ragra , nagykegyelmű és igazságú! (Zsolt. 86, 15.) 

Az én kegyelmemet nem vonom meg tőié és az én hűséges 
vol tomban nem hazudom. (Zsolt. 89, 34.) 

Amilyen könyörülő az atya fiaihoz, o lyan könyörülő az Űr 
az őt félők i ránt . (Zsolt. 103,* 13.) 

I rgalmas és könyörületes az Űr, késedelmes a ha rag ra és nagy-
kegyelmű. (Zsolt. 145, 8.) 

A hegyek eltávoznak és a ha lmok megrendülnek , de az én 
irgalmasságom tőled cl nem távozik és békességem szövetsége meg 
nem rendül ! Igv szól könyörülő Urad. (És. 54, 10.) 

ö rökkévaló szeretet tel szeret telek téged, azért te r jesz te t tem r e á d 
az én irgalmasságomat. (Jer. 31, 3.) 

Legyetek irgalmasok, miként a ti Atyátok irgalmas. (Lk. 6, 36.) 
Nem ti választottatok engem, h a n e m én választottalak t i teket 

és a r r a rendel te lek, hogy e lmen je tek és gyümölcsözzetek és a ti 
gyümölcsötök megmarad jon . (Ján. 15, 16.) 

Kegyelemből üdvözültetek hit által és ez nem tőletek van, 
h a n e m az Isten a jándéka . (Ef. 2, 8.) 

A minden kegyelem Is tene pedig, aki minket Krisztus Jézusban 
az ő örökségére meghívott, rövid szenvedés után maga fog m a j d 
minket elkészíteni, megszilárdítani és megalapozni. (Pét. I. 5, 10.) 

Boldogoknak mond juk a kitartókat . Jób ki tar tását hallottátok 
és az Űr végzését lát tátok, mer t i rgalmas az Űr és könyörületes . 
(Jífk. 5, 11.) 

Az Űr nem késik az Ígérettel, mint ahogy némelyek késlekedő-
nek gondolják, hanem türe lmes hozzájuk, mivel nem aka r j a , hogy 
némelyek elvesszenek, hanem hogy mindnyá jan megtérésre jus-
sanak* (Pét. II. 3, 9.) 
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Húsvét u. 3. ( J u b i l a t e ) vasárnap. 
(Ján. 1G, 16-23. — Pét. I. 2, 11-20.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes Isten, mennyei édes Atyánk! Λ kísértések ostromló 

liareában megfáradt szívünk idehozott ma szent házadba, hogy ir-
galmazó jóságod ölén megpihenjünk, .lói tudjuk. Atyánk, hogy ezen a 
földön csak zsellérek és jövevények vagyunk. Tudjuk azl is, hogy 
ránk égi hajlékok várnak. Tudjuk, hogy szent Fiad áldozata örök-
élet boldogságát szerezte meg mindazoknak, akik az ö nyomdokain 
járnak. Örvendező szívünk teljes hálájával magasztaljuk ezérl szent-
séges nevedet. De könyörgünk is hozzád bizalommal, crősílsd meg 
hitünket, tisztítsd meg a lelkünket, szenteld meg az akaratunkat, 
hogy míg ezen a földön járunk, meg tudjuk magunkat őrizni tisztán 
az örök élet boldogsága számára. Ε boldogság reménységének édes 
örömével lölts el ma is minket, hogy áldott és boldogságos legyen 
buzgólkodásunk, a mi Urunk Jézus Kriszlus állal. Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
A lelki örvendezés titkának feltárásáért magasztaljuk nagy jó-

ságodat, megváltó Jézusunk! Mert mi annyira gyarlók vagyunk, 
hogy sokszor azl tartjuk siratnivalónak, amin örvendeznünk kellene 
és sokszor annak örvendezünk, amil meg kellene siratnunk. A te 
lábaidnál azonban megismerjük, hogy nein a hirtelen támadt és 
ideig óráig larlő fájdalom okoz az ember lelkének igazi bánatot 
és nem az elröppenő örvendezés hirtelen múló órái szereznek 
igazi örömei. Nálad megtanuljuk, hogy bánal méhéből születik 
az igazi öröm. A magábanéző szív és a tűrő lélek tudja egyedül, 
hogy az Isten kegyelme iniiidcii szomorúságot örömre tud fordítani. 
A valódi és üdvösséges öröm pedig az, ha a hívő ember tisztán 
látja Megváltóját és követi őt és vele jár, vele él, hűséges lélek-
kel s bizakodó szívvel. Alázattal könyörgünk hozzád Megváltónk 
Jézusunk, add ineg szívünknek ezt az igazi örömet. De adj erőt is, 
hogy tartózkodjunk a testi örömök hajszolásától, amelyek a lélek 
öröme ellen harcolnak. Adj erőt a példás és tiszta élei folytatására, 
hogy életünk szép cselekedetei láttára még a hitellenek is dicsőítsék 
meiuiyei Atyánkat. Értesd meg velünk, hogy ezen a földön mind-
nyájan csak zarándokok és jövevények vagyunk. Ezért az életlel járó 
szenvedések, megaláztatások és fájdalma': nem zavarhatják mi>g 
benned élő lelkünk boldogságát. Adj erőt, hogy mindenkor megma-
radjunk az Isten szolgáinak, akik kötelességeikel mindenkivel szem-
ben készséggel teljesítik. És ha épen az Tgaz és istenes élet hárítana 
reánk itt e földön szenvedést és bánatot, akkor is maradjunk meg 
hűségedben, hogy miként le az egekben dicsőséget nyertél, mert 
luí vollál, úgy mi is elnyerhessük majdan általad, hűségünkért az 
örökélel l io ldogságál . . . 
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Befejező oltári imádság. 
Hála és magasztalás ének« csendül most ajkainkon, midőn 

szent házadból eltávozunk, kegyelmes Istenünk! Hála és magasztalás 
imádságával áldjuk szent nevedet, hogy ma is l'ellártad előttünk az 
igazságnak és a szentségnek útjait, amelyeken hozzád juthatunk az 
örökélet boldogságára. Kérünk, tarts meg minket kegyelemmel ezeken 
ez útakon mindörökké, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. 
Aiuen. 

Alkalmas bibliai helyek. 
Szent ez a nap a mi Urunknak , ne bánkódja tok , mer t az 

Úrnak öröme a ti erősségiek. (Neh. 8, 10.) 
ö rü lök és örvendezek tebenned, zengedezem, óh Magasságos 

a Le nevedet ! (Zsolt. 9, 3.) 
A te kegyelmedben bíztam, ö rü l jön a szívem a le segítségednek j 

h a d d énekel jek az Űrnak, hogy jót tett velem! (Zsolt. 13, 6.) 
Hadd vigadjak és örü l jek a le kegyelmednek, amiér t meg-

látod nyomorúságomat és megismered a háborúságokban le lkemet . 
(Zsolt. 31, 8.) 

Csak őbenne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében 
bízunk! (Zsolt. 33, 21.) 

Örülnek és örvendeznek mindazok, akik léged keresnek. Azt 
mond ják mindazok, akik szeretik a te szabadí tásodat : Magasztal-
tassék fel az Űr! (Zsolt. 40, 17.) 

Hadd men jek be az Isten ol tárához, vígasságos ö römömnek 
Is tenéhez és hadd d icsér je lek téged citerával, Is ten, én I s t enem! 
(Zsolt. 43, 4.) 

Íme Is tenünk, akit mi vár tunk és aki megtar t minket! Ez az 
Ür, akit mi vár tunk, ö rü l jünk és örvendezzünk szabadí tásában Γ 
(És. 25, 9.) 

Örvendezvén örvendezek az Úrban, ö rü l jön lelkem az én Is te-
nemben, m e r t az üdvnek ruhá iva l öltöztetett fel engem, az igazság 
palás t jával vett engemet körül. (És. 61, 10.) 

Egyed vígsággal a le kenyerede t és igyad jószívvel a te bo-
rodat , mer t i m m á r kedvesek Is tennek a te cselekedeteid. (Préd. 9, 9.) 

Lehete t len , hogy ne szólnék azokról, amiket lát tunk és ha l -
lottunk. (Ap. csel. 4, 20.) 

Ez a mi mostani ideig-óráig való könnyű szenvedésünk a di-
csőség mérhe te t l en örök tömegét szerzi meg nekünk·, ha nem a 
lá tha tókra , hanem a lá tha ta t lanokra figyelünk. (Kor. II. 4, 17-18.) 

Örül je tek az Úrban mindenkor , ú jból mondom, örü l je tek! (Fii. 
4, 4.) 

Mit se fél j a r eádváró szenvedésektől . . . Légy hű mindhalál ig 
és neked adom az élet koronájá t . (Jel. 2, 10.) 
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C) PÜNKÖSDI ÜNNEPKÖR. 

Cantate vasárnap. 
(Ján. 16. 5-15. Jak. 1, 16-21.) 

Oltári imádság. 
Ilozzáil vágyódik a lelkünk, kegyelmes mennyei Alyánk, hogy 

éneket zengjünk dicsőítésedre. Te hívtál minket e földi életre, le 
tartasz ineg ebben minket nagy kegyelmeddel. De sőt elhívtál 
minket az örökélet dicsőségére is, hogy az egek-egében majdan 
veled örvendezzünk mindörökké. Ezért jöttünk néked hálákat zen-
geni, kegyelmes Istenünk! >Iinden, ami nckiink örömet szerezhet, 
minden, ami megnyugvással ajándékozhat meg, onnét felülről száll 
alá mireánk, mint hozzánkvaló szerelmed bizonyságtélele. .Most is 
lelki ajándékokat kérni jöttünk szent hajlékodba. Kérjük, hogy 
Igéd igazsága újjászűljön minket az örökéletre. Kérünk, hogy igaz-
ságaid befogadására és parancsolataid követésére Szentlelked hassa 
át a mi emberi lelkünket. Kérünk, hogy a mai szent órán olyan 
buzgóság szálljon a szívünkbe, hogy ne csak hallgatói, hanem 
cselekvői is lehessünk a te szent Igédnek. Mennyei Atyánk, tedd 
áldottá és gyümölcsözővé mai buzgólkodásunkal, hogy áldásaid-
ért mindörökké zengjük nagy neved dicsőségéi. Ámen. 

Igehirdetés uláni imádság. 
Megváltó Jézus, lelkünk királya és üdvözítője! Esedezve ké-

rünk, ajándékozz meg bennünket vigasztaló Szentlelkeddel, hogy 
vezérünk, támaszunk, világító szövetnékiink legyen földi vándor-
lásunkban. Mert mi gyarlók vagyunk nagyon. Nein ismerjük fel 
a bünt, mikor lelkünkben megfogan. Xeni ismerjük fel akkor sem, 
mikor behálóz és hatalmába ejt. Még akkor is, mikor már rab-
szolgái vagyunk, azt gondoljuk, hogy az Isten elhagyóit bennünket, 
holott minden bajunk okozója az, hogy nem fogadtuk be szent-
séggel a belénkoltott Igét, amelv képes volna megtartani lelkünket 
az örökéletre. Esedezve kérünk azért, küldd le hozzánk vígasztal· 
lelkedet, hogy megtanítson minket minden igazságra. Arra az igaz-
ságra is, hogy lelkünk egyetlen pásztora és királya a mennyekben 
van, ahonnét figyeli és bölcsen igazgatja földi életünket. Szent-
lelked értesse meg velünk, hogy mi nem lehetünk ezen a földön 
szolgáivá sem embereknek, sem ösztönöknek, sem bün hatalmá-
nak, mert mi az Isten népének juhai és a szentek örökös társai 
vagyunk, akikre örökélet üdvössége vár. Értesd meg velünk, hogy 
le kell vetnünk minden tisztátalanságot és minden gonoszságot, 
hogy itt ezen a földön is tieid maradhassunk mindenkor. Ese-
dezve kérünk, küldd el hozzánk vigasztaló lelkedet, hogy meg-
értesse velünk az ítélet ama nagy törvényét, hogy az Isten nem 
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borsát be senkit a maga liotdog országába, aki nem születeti 
njjá az igazság Igéje állal. Ez a törvény már megítélte a világ 
fejedelmét, inerl soha nem láthatja meg színről-színre az Isten 
orcáját. I)e nem lállialja meg senki sem, aki a világ fejedelmét 
vallja itt urának. Esedezve kérünk azért, Megváltó Jézusunk, küldd 
el hozzánk Szentlelkedel, hogy megtanítson minket minden igaz-
ságra és megtartson a te hűségedben mindörökké . . . 

Befejező oltári imádság. 
Ilálát zeng a lelkünk jóságod magasztalására, mindenható szent 

Isten, mennyei Atyánk! Igéd üzenetéből megismertük, hogy kifogy-
hatatlan vagy a lesti és lelki ajándékok osztogatásában. Áldjuk 
és magasztaljuk liazzánkvalő atyai szerelmedet. De adj nekünk 
I ram hálás szívet, hogy mi is kifogyhatatlanok legyünk szent neved 
dicséretében és inéllók maradjunk legszentebb ajándékod elvéte-
lére, az Cr Jézus Krisztusban adoll üdvözítő kegyelmedre. Ámen. 

9 
Alkalmas bibliai helyek. 
Üj éneket adott szá jamba, a mi Is tenünknek dicsére té t ! Sokan 

lát ták és megfélemlet tek és bíztak az Űrban. (Zsolt. 40, 4.) 
Énekel jetek az Ürnak új énekeket , mer t csodadolgokat cse-

lekedet t : Megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges kar ja . 
(Zsolt. 98, 1.) 

Énekeljetek az Ürnak ú j éneket és dicséreté t a földnek ha-
tárairól , ti, a tenger ha jósa i és teljessége, a szigetek és azoknak 
lakói. (És. 42, 10.) 

Vígan énekel j az Ürnak le egész föld! Szolgáljatok az Ürnak ör-
vendezéssel; menje tek e lé je vígassággal. (Zsolt. 100, 1-2.) 

Íme, én veletek vagyok minden napon, a világnak végeztéig! 
-(.Ml. 28, 20.) 

Bizony, bizony mondom nektek, hogy e l jön az idő és m á r 
itt is van, mikor a halot tak meghal l ják az Isten f iának szavát 
és akik azt meghal l ják , élni fognak. (Ján. 5, 25.) 

A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit ; a be-
szédek, amelyeket én mondot tam nektek , lélek és élet. (Ján. G, 63.) 

Mi is szüntelenül hálá t adunk az Istennek, hogy az Isten 
tőlünk hallóit igéjét befogadván, azt nem úgy veltétek, mint e m b e r 
igéjét, hanem ami valósággal is, mint igéjét az Is tennek, aki ben-
netek, hívőkben munkálkodik is. (Thess. I. 2, 13.) 
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Rogate vasárnap. 
(Ján. 16, 23-30. Jak. 1, 22-27.) 

P l l á r i imádsáa . 
Mennyei szent Atyánk! Örvendezett bennülik minden érzés, 

mikor megcsendült lelkünkben a liivó szózat: Jer, menjünk fel 
az Crnak házába, ahol az Isten Igéjét hallhatjuk, fts most itt 
vagyunk szent templomodban, hogy szívünkbe fogadjuk szent iiir-
vényedcl. Atyánk, ini tudjuk, hogy Igéd tükör, amelyben meglátjuk 
lelkünk ábrázatát. Meglátjuk azt is, amit rejtegetni szoktunk még 
magunk előtt is: gyarlóságainkat, hibáinkat és bűneinket is. Mert 
Igéd mindent feltár és mindent megmutat. Légy áldott mindörökre, 
hogy feltárja nemcsak életünk fogyatkozásait, hanem a te irgal-
masságodat is. És ha elrettent és megszomorít bennünket a ma-
gunk lelkének szégyenletes képe, szomorúságunkat megenyhíti és 
rettegésünket eloszlatja az kép, amely irgalmasságodról sugárzik 
szívünkbe: a te képed, mennyei Atyánk. Kérünk, tedd ina áldotta 
ünneplésünket, hogy szent Igéd hallgatása teremtsen bennünk új 
életet, a mi Urunk Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
örvendező szívvel teszünk ma vallást szent hitünkről, hogy 

Jézus a Krisztus, aki kijött az Atyától, hogy hozzá vezesse a bűnös 
világot. Örömmel maradunk ineg azokban, amiket kezdettől fogva 
hallottunk, amikre tanítottak, amik megszerezték lelkünk nyugalmát, 
megteremtették bitünket és békességünket, hogy az Cr Jézus Krisz-
tusban megvalósult az Atyának ígérete és előttünk most már nyitva 
áll a menny. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy szent Igédl bir-
tokában nincsen többé szükségünk cinberi bölcsesség tanításaira. 
Krisztus evangéliuma megtanított minket a bitnek minden titkára 
és feltárta előttünk mennyei Atyánk kijelentéseit, hogy azok meg-
ismerése és megtartása állal elnyerhessük az örökéletel. Megváltó 
Jézus, léged kérünk, maradj meg velünk mindörökké, hogy evan-
géliumi szent hitünkben és szent Igéd tiszta vallásában megma-
radhassunk tántorodás nélkül mindörökké. Állj mellénk és erősíts 
meg minket, hogy hitünkéi semmiért cserébe ne adjuk, el ne 
tékozoljuk és ineg ne szégyenítsük, mert ez a mi örök1 kincsünk 
a földön és az égben egyaránt. Áldunk ezért a szent hitért, meg-
váltó Jézusunk, meri ennek a hitnek birtokában bizalommal for-
dulhatunk szent nevedben mennyei Atyánkhoz. És ludjuk, hogy 
amit a te nevedben kérünk az Atyától, megadja azt nekünk nagy 
kegyelmesen. Mert aki a te nevedben kér, az a le lelked elgon-
dolását és a te szíved óhajtását tolmácsolja az Isten előtt. És 
ebben a tolmácsolásban megtisztul az ember szíve, megnemesedik 
minden vágya és megszentelődik ajkának beszéde. Urunk, Meg-
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vallónk, lanils meg minket a te nevedben imádkozni, hogy ké-
résünk meghallgatásából szívünkre öröm, az Isten nevére pedig 
dicséret és dicsőség szálljon mindörökké , , . 

Befejező ol tár i imádság. 
Áldjuk szent nevedet, irgalom Islcne, hogy szent Igédben az 

igazság tükrét állítottad elénk, amelyben nemcsak a magunk lel-
kének, hanem a le szerető atyai szívednek a képét is meglát-
hattuk. Kérünk, légy hozzánk jóságos és kegyelmes mindörökké. 
Küldd le reánk az igaziság és a szentség mindeneket megítélő isteni 
lelkét, hogy elváltoztassa lelkünk ábrázatát a te képedre és meg-
szentelje egész életünket, a mi Urunk, a Jézus Krisztus állal. 
Ámen. 

Alkalmas bibliai helyek. 
Mutasd meg nékünk Uram a te kegyelmedet és a te szabadí-

tásodat ad jad mi nékünk! (Zsolt. 85, 8 és következő versek 14-ig.) 

Mindazok te r eád néznek, hogy megad jad e ledelüket a lka lmas 
időben. (Zsolt. 104, 27. és következő versek 35-ig.) 

116. zsoltár a maga egészében alkalmas. 
Mert a hegyek el távoznak és a ha lmok megrendülnek , de az 

én irgalmasságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége 
meg nem rendül , így szól könyörülő Urad. (És. 54, 10.) 

Így lesz az én beszedem, amely számból kimegy, nem té r 
hozzám üresen , hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés 
lesz ott, ahová küldöt tem. (És. 55, 11.) 

Bizony így szól az Űr az Izrael házához : Engem keresse tek 
és éltek! (Am. 5, 4. és 5-6 versek.) 

És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, m e r t 
azok szeretnek a zsinagógákban és az u tcasarkokon megállva imád-
kozni, hogy az e m b e r e k n e k fe l tűn jenek . (Mt. 6, 5.) 

Ha tehát ti, 
gyarló emberek , tudtok jót adni a ti gyerme-

keiteknek, mennyivet inkább ád jókat a ti mennyei Atyátok azok-
nak, akik őt e r r e kérik. (Mt. 7, 11.) 

Bármit kérnétek hívő lélekkel a ti fohászkodástokban, meg-
kapnátok. (Mt. 21, 22.) 

Kér je tek és adatik nektek, keresse tek és találtok, zörgessetek 
és megnyittat ik nektek. (Mt. 11, 9.) 

Ha, valamit az én nevemben kér tek, én megteszem azt, hogy 
megdicsőíttessék az Atya a Fiúban. IIa valamit kér tek az én ne-
vemben, megteszem. (Ján. 14, 13-14.) 
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Karol já tok fel egymást , mint ahogyan Krisztus magához foga-
d o t t t i teket az Isten dicsőségére. (Róm. 15, 7.) 

Mindenkor minden imádságban és könyörgésben lélekkel ese-
dezzetek és legyetek abban éberek te l jes kitartással és esedezéssel 
.az. összes szentekért . (Ef. 6, 18.) 

Mindenekelőtt a r r a kérlek, tar tsatok könyörgéseket , imádkozá-
sokat , esedezéseket és há laadásokat minden emberé r t . (Tim. I. 2. 1.) 

Hit nélkül lehetet len tetszeni, mer t aki az Is tenhez já ru l , annak 
h innie kell, hogy van és megjuta lmazza azokat, akik őt isinerik. 
(Zsid. 11, 6.) 

Ha valamelyitek nélkülözi a bölcseséget, ké r j e az Istentől, aki 
mindenkinek ád készségesen és fe lhányás nélkül és megadatik neki . 
K é r j e azonban hittel, mitsem kételkedve, mivel a kételkedő a 
t enger szélfodrozta imbolygó hul lámához hasonlít . (Jak. 1, 5-6.) 

Valljátok meg egymásnak bűnei teke t és imádkozzatok egymásér t , 
hogy gyógyulást nyer je tek . Az igaznak buzgó imádsága hatásos. 
(Jak. 5, 16.) 

Tanácsolom, hogy vegyél tőlem tűzben megpróbál t a ranyat , 
hogy meggazdagodjál és f e h é r ruhá t , hogy felöl tözködjél és ne 
lássék meztelenséged szégyene és kend meg szemedet í r ral , hogy 
láss. (Jel. 3, 18.) 

Exaudi vasárnap. 
(Ján. 15, 26. — 16, 4. Pét. I. 4, 8-11.) 

Oltári imádság. 

Lelkünk igaz ürömével és szívünk bizakodó reménységével 
jöttünk fel szenl házadba, kegyelmes Istenünk! örvendezve áld-
juk jóságodat, hogy szerelmed irgalmasságával elfedezted bűneink 
sokaságát és nem büntetés életirtó haragjával, hanem a megbo-
csátás életadó kegyelmével tekintesz reánk. Bizakodó reménység-
gel telik ineg a szívünk, hogy mindörökké megdicsőíted rajiunk-
csodálatos nagy kegyelmedet. Könyörgünk hozzád, Urunk, Istenünk, 
éreztesd ma is velünk szerelmedet. Légy hozzánk irgalmas és ke-
gyelmes. Ajándékozz meg Szenllelkeddel, a hitnek és az igazság-
nak, a tisztaságnak és a békességnek lelkével, bogv neked tetsző, 
nekünk pedig boldogságban gazdag legyen életünk itt c földön. 
Közöld velünk kegyelmed drága ajándékail, hogy azokkal meggaz-
dagodva neked éljünk és neked szolgáljunk mindörökké, a mi Urunk 
a Jézus Krisztus állal. Ámen. 
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Igehirdetés utáni imádság. 
A vigasztaló Szentlelket várjuk tőled, Megváltónk, Jézusunk, 

hogy bizonyságot tegyen terólad. Tegyen bizonyságot bennünk és 
általunk, hogy ma is élsz és uralkodol ezen a világon. Tegyen 
bizonyságol, hogy ha felincnlél is az egek egébe, mindenható Atyád-
nak jobbjára, nem szűntél meg mégsem az élet igazsága és a szent-
ség fejedelme lenni. Tegyen bizonyságot, hogy igaz tanítványaid 
vagyunk és maradunk akkor is, ha meggyűlölnek és kiüldöznek 
azok, akik nein ismernek téged és nein ismerik az, Istennek ben-
ned megjelent atyai kegyelmét. Megváltó Jézusunk, szentelj meg 
minket, hogy amint kiki velle tőled a kegyelem ajándékait, azok-
kal sáfárkodjék híven embertársai javára és a mennyei Atya di-
csőségére. Lássa meg a világ, hogy akik benned hisznek, azok-
ban, mint az Isten sokféle kegyelmének sáfáraiban, megszólal az 
Isten Igéje, alkotó erővé válik az Isten hatalma, vezérlő törvény 
lesz és éltető igazság marad a boldogító szeretel, amely elfedezi 
a gyarlóságoknak és a vétkeknek sokaságát. És ha így megáldasz 
minket Szentlelkeddel, nem kérdezzük többé, hová mentél és hová 
helyezted királyi székedet! Hitünk állal tudjuk, hogy az Isten 
jobbjára ültél és onnét kormányozod szent Igéddel a világ lelki-
ismeretét. Önnél vezetsz az evangéliummal minden hívőt a tisz-
tulás és a szenlesűlés áldoll ösvényeire, amelyeken eljuthatunk 
az örök boldogságra. Megváltó Jézusunk, könyörögve kérünk, bo-
csásd ki ránk vigasztaló és üdvösségre vezérlő lelkedet, hogy meg-
tartson mindörökké a bennedvaló hűségben és az Istennel való 
b é k e s s é g b e n . . . 

Befejező oltári imádság. 
Szent neved inagaszlalásával távozunk el imádásod szentsé-

ges házából, mindenható Istenünk és Atyánk! Köszönjük a tanítást, 
amelyben ma részesítettél. Köszönjük a vigasztalást, amelyet ma 
adtál. Köszönjük a boldog reménységei, amelyet a Szentlélek el-
küldésének ígéretével ébresztettél bennünk. Istenünk és Atyánk, 
mindenért léged illet a hála és mi örökké magasztaljuk szent 
nevedet az tir Jézus Krisztus által, akinek legyen dicsőség é s 
halalom mindörökké. Ámen. 

Alkalmas bibliai helyek. 
Hová m e n j e k el a te lelked elől és a te orcád elől hová 

fussak? (Zsolt 139, 7.) 
Miért csüggedsz el le lkem és miér t riyugtalankodol b e n n e m ? 

Bízzál Is tenben, mer t még há lá t adok én néki, az én szabadítóm-
nak és Is tenemnek. (Zsolt. 42, 12.) 

Óh, va jha megszakasztanád az egeket és leszállnál, előt ted a 
hegyek elolvadnának, mint a tűz meggyúj t j a a rőzsét, a vizet fel-
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fo r r a l j a ; hogy nevedet el lenségeidnek megjelentsd, hogy előtted resz-
kessenek a népek . (És. 64, 1.) 

És lészen azután, hogy kiöntöm lelkemet minden testre és 
prófé tá lnak a ti fiaitok és leányai tok; véneitek álmokat á lmodnak ; 
i f ja i tok pedig lá tomásokat lá tnak. (Joel, 2, 28.) 

Aki bennem hisz, amint az írás mondja , élő víz for rása i buzog-
nak belsejéből . (Ján. 7, 38.) 

IIa szerel tek engem, az én parancsola ta imat megtar tsátok és 
éli kérni fogom az Atyát és ő más vigasztalót ád tinektek, hogy 
veletek m a r a d j o n örökre : az igazságnak azt a lelkét, akit a világ 
nem tud befogadni , mer t se nem lát ja , se nem ismeri őt. (Ján. 
14, 15-17.) 

János vízzel keresztelt , ti azonban rövid idő múlva Szent-
lélekkel foglok megkeresztel tetni . (Ap. csel. 1, 5.) 

A reménység pedig nem engedi, hogy megszégyenül jünk, mivel 
az Islen szeretete kiáradt a mi szíveinkbe a nekünk adot t Szent-
lélek által. (Róm. 5, 5.) 

Akiket az Isten lelke vezérel , mindazok az Isten fiai. Nemcsak, 
h a n e m mi magunk is, akik a lélek zsengéjét hordozzuk, mi is só-
ha j tozunk magunkban, várva-várván az istenfiúságot, testünk meg-
váltatását . (Róm. 8, 14, 23.) 

Ha tehát Krisztussal új é le t re keltetek, az odafenn valókat 
keressétek, ahol Krisztus van, »az Isten j obb ján iilve.« (Kol. 3, 1.) 

A lelket ki ne oltsátok. (Thess. I. 5, 19.) 
Lehetet len, hogy akik egyszer megvilágosításban részesültek és a 

mennyei a jándéko t megízlelték és Szentlelket vettek és az Is ten 
jó beszédét és az e l jövendő világ erőit megkóstolták s mégis 
e lbuknak, ismét megú ju l j anak a megtérésre , mivel ú j r a megfeszít ik 
önmagukban az Is tenfiát és megcsúfol ják őt. (Zsid. 6, 1-6.) 

És aki megta r t j a az ő parancsola ta i t , az benne m a r a d és o is 
abban. És a nekünk adott lélekről i smer jük meg, hogy bennünk 
marad . (Ján. I. 3, 24.) 

Szentháromsági vasárnapok. 
Szentháromság u. 1. vasárnapon. 

(Lk. 16. 19-31. — Ján. I. 4, 16-21.) 

Ollári imádság. 
Hálánk elmondására és könyörgésünk eléd tárására jöttünk 

fel imádásod szent házába, kegyelmes Istenünk! Hálát adunk, hogy a 
mai napra is felvirrasztottál és templomodba felhoztál bennünket. 
Ilálát adunk, hogy szentséges ház-idhan veled találkozhatunk és 
feltárhatjuk előlied szívünket. Ne nézd. Atyánk, hogy gyarló és 
bíínös emberek állnak itt előtted, csak arra nézz nagy kegyelmesen, 
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hogy léged kereső és liozzád vágyó gyermekeid gyiilekezlek össze 
szent színed elé. Kérünk, tekints reánk jóságos szeretettel. Kmcld 
magadhoz lelkünk minden gondolalát, hogy megteljünk igaz áhítat-
tal. Szenteld meg szívünk buzgóságát, hogy imánk kedves legyen 
előlied. Tedd áldoltá buzgólkodásuiik e szent óráját, hogy hitben 
meggazdagodva, bizalomban megerősödve, szívben megtisztulva hagy-
hassuk el szent templomodat. Taníts meg ilt mindnyájunkat Igéd 
igazságára, ragyogtasd előttünk bölcsességedet, keltsd fel lelkünkben 
az ellökélést, hogy igazságod útjain folytassuk földi életünket és 
így haladhassunk már is az örökélel boldogsága felé, amelyet ké-
szen tarl számunkra atyai kegyelmed, az Cr Jézus Krisztus állal, 
Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mennyei jő Atyánk! Szálljon áldás szentséges nevedre, hogy 

ma is lanítotlál bennünket szent Igéddel. Áldás szálljon szentséges 
nevedre, liogy Igédben feltártad előliünk a neked leisző emberi 
élet isteni törvényét a mindenkire kiáradó inelcg szeretetben. Abban 
a szeretetben, amely áldásaidat és jótéteményeidet azzal igyekszik 
meghálálni, hogy jót tesz mindenkivel. Urunk, Istenünk, tudjuk 
és érezzük, hogy te vagy maga az élő és mindeneket boldogtíő sze-
retet. Aki a tiéd, aki veled lélekben összeforrt, az a szeretetben és 
a szeretet jóllevő munkáiban éli le földi életét. Aki megértette aka-
ratodat és aki világboldogító céljaid titkát megismerte, az imJja. 
hogy a földi életet arra adta nekiink atyai kegyelmed, hogy bol-
dogítsunk, segítsünk és örömben fürösszünk meg minél több emberi 
lelket és ininél töbli elhagyott szívet ezen a világon. Hozzád való 
hálás szeretetünk is csak a jótetteket termő emberbaráti szeretet-
ben igazolódik egyedül. És ha majd egykor hívő szavadra meg kell 
jelennünk ílélőszéked zsámolya előli, földi éleliink szeretetben gaz-
dag jósága ád nekünk bizodalmat az ítélet napján, hogy nein a 
kárhozat kínja, liánéin az üdvösség öröme várakozik reánk. Taní-
tásod befogadására és törvényed megtartására le magad adj azért 
nekünk erőt, jóságos Istenünk. Hadd értsiik meg mindnyájan, akik 
az önzés gyarlóságának rabláncát hordozzuk, hogy egyedül az ir-
galmasok boldogok, mert ők nyernek irgalmasságot . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Alázattal borulunk le szent színed előli, mennyei Atyánk, liogy 

hálát mondjunk tanításodért. Crezziik, liogv erősebhek leltünk a 
hitben, gazdagabbak a szeretetben és őszintébbek a jóságra való 
törekvésben. Gyermeki bizalommal kérünk, tedd bennünk fogana-
tossá szenl Igédet, hogy tökéletes keresztyén élettel háláljuk meg 
hozzánk való nagy jóságodat. Mennyei Atyánk, tedd a szívünket 
szeretetben gazdaggá és a szeretel által boldoggá, szenl Fiad, az 
Cr Jézus Krisztus nevében kérünk, Ámen. 
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Szentháromság u. 2. vasárnapon. 
(Lk. 14, 16-24. — Ján. I. 3, 13-18) 

Oltári imádság. 
Hálát mondani jöttem ma fel szent templomodba, én Uram 

és én jó Istenem! Az élet zajos országútján járlomban lelkembe 
csendült hívogató szavad, hogy jöjjek el én is a szent lakomára, 
amelyet szeretettel készítettél a benned bízóknak. És én feljöttem 
és boldog vagyok, hogy itt tcsvéreimmel találkozhatom. Mert mi 
mindnyájan lelked áldott hívására jöttünk imádásod szentséges he-
lyére, hogy itt magasztaljuk nagy nevedet. Áldjuk jóságodat, hogy 
földi eleiünket kegyelmesen megtartod és megáldod. Áldjuk atyai 
gondoskodásodat, hogy szent Fiad evangéliumában bölcseséged fé-
nyét és igazságod szentségét ragyogtatod elöltünk. Hálát adunk 
kegyelmedéri, hogy bennünket az evangélium híveivé inéllatlál és 
az örökélet Igéjét ma is hirdetteted előttünk. Kérünk Atyánk, tedd 
lelkünket alkalmassá igazságod befogadására. Közöld velünk áldá-
saidat, hogy megleljünk Igéd bölcseségével. Add, hogy megtisztult 
szív szeretetével és hívő lélek huzgóságival szolgáljunk neked min-
denkor és szolgáljunk annak is, akit megváltásunkra küldöltél, az 
Űr Jézus Krisztusnak, Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Magasztaljuk szent nevedet, jóságos Istenünk, hogy földi gyer-

mekeidről el nein felejtkezel, hanem örök irgalmasságodból meg-
nyitod elöltünk kegyelmed gazdagságát, sőt megnyitod a mennyek 
országát is nagy kegyelmesen. Magasztaljuk szent nevedet, hogy 
nem szűnsz meg hívogatni minket, tékozló földi gyermekeidet. Még 
akkor sem fordulsz el tőlünk, mikor hálátlanok és figyelmetlenek 
vagyunk és nem hajtunk küldötteid hívogató szavára. Légy ál-
dott, kegyelmes Istenünk, liozzánk való jóságodért és velünk szem-
ben tanúsított hosszú tűrésedért. Légy áldott, bogy mennyei bol-
dogságod hajlékát benned hívő néppel töltöd meg, amely szavadnak 
engedelmeskedik és örömmel fogadja el kegyelmesen felkínált égi 
javaidat. Vond magadhoz a mi lelkünket is, hogy Igéd bíztató és 
hívogató szavát alázatos szívvel meghallgassuk és engedelmes lé-
lekkel kövessük. Adj bölcseségct annak belátására, hogy a világ, 
amelynek kedvéért elmellőzzük szent országodal, nem adhat ne-
künk tiszta örömöket és tartós boldogságot. Képmutatás, gyűlöl-
ködés, szeretetlenség uralkodik ezen a világon. A benned hívők 
és a neked engedelmeskedők nyomában kell ezen a földön új 
éleinek támadnia, amelyben az emberek nem szóval, hanem cse-
lekedettel és valósággal szeretik egymást. Ezérl keli nekünk elfo-
gadnunk hívásaidal. Ezért kell örömmel felkeresnünk hajlékodat, 
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hogy lelked boldogságot szerző készsége szívünkben is a jóllevő 
szerelet hajlandóságát növelje a inagunk és mások lioldogítására . . . 

Befejező oltári imádság. 
I r a m , leborulunk még egyszer kegyelmed trónjának zsámo-

lyánál és alázatos szívvel könyörgünk, erősítsd meg benned vetett 
hitünket, buzdítsd fel hívogató szavad követésére lelkünket. Hadd 
lakozzunk már ezen a földön is veled és hadd maradjunk min-
denkor egészen a liéid. Hadd járjunk már itt is a le úlaiilon, hogy 
egykor örökre nálad maradhassunk az örök hajlékokban, az egek 
egében, a mi Urunk, a Jézus Krisztus érdeméért, Ámen. 

Szentháromság u. 3. vasárnapon. 
(Lk. 15, 1-10. — Pét. I. 5, 6-11.) 

Oltári imádság. 

Hálát adunk neked, szentséges Isleiiünk, hogy ina is megnyíl-
tak előttünk templomod kapui, ahol szívünk és lelkünk minden 
érzését kiönthetjük. Vallási teszünk előtted gyarlóságainkról és bű-
neinkről, amelyek bennünket igazságod útjairól eltérítenek es a 
benned hívők hűséges táborától elszakítanak. I)e annál inkább áld-
juk és magasztaljuk jóságodat, hogy mégis irgalmas és kegyelme» 
vagy hozzánk mindenkor. Naponként megújítod rajiunk áldásaidat 
és kereső szíved jóságos szeretetével utánunk nyúlsz és a tévely-
gést útjáról magadhoz térítesz bennünket. Most is, ebben a szent 
órában vonj magadhoz mindnyájunkat, megtartásunknak áldott Is-
tene és vezess ál a megtértek boldog ösvényére. Vedd kedvesen kö-
nyörgésünket és hallgasd meg buzgóságos esedezésiinket. Hajolj 
hozzánk atyai szíved szeretetével és dicsőítsd meg rajiunk szent 
nevedet, hogy mai buzgólkodásunk legyen áldott és üdvösséges,, 
szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mélységes hálával áldjuk szcul nevedet, kegyelmes Istenünk; 

liogy mindenkor jóságos és kegyelmes vagy hozzánk. Áldjuk szent 
nevedet, hogy gondos szeretetlel és el nein fáradó hűséggel jársz 
a veszendőbe lérő ember lelke után. Áldjuk szent nevedet, hogy 
nemi akarod a bűnösnek halálai, hanem azt akarod, hogy meg-
térjen és éljen. Az eltévedt juhot nyomon követed, míg meg nem ta-
lálod, az elgurult drahmát pedig felveszed a porból. Szálljon reád 
minden áldás, könyörülő szeretet áldott Istene, hogy így szereled 
földi gyarló gyermekeidet. Tiéd legyen minden dicséret és dicső-
ség, akinek szentséges akarata, hogy minden lélek örökéletre 
jusson az egek egébe. Mi is reád bízzuk magunkat és reád vetjük 
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minden gondunkat, mennyei Atyánk. Kérünk, vigyázz reánk és god-
viselő jóságoddal fedezz be bennünket. Ha igazságod útjáról elté-
vedünk és szentséged ösvényéről letérünk, könnyen megejt a reánk 
leselkedő sátán, hogy a bűn hálójával magának szerezzen ineg min-
ket és elveszítse lelkünket a kárhozatba··. Adj erői, hogy magunk 
is tudjunk magunkra vigyázni. Adj böleseséget, hogy tudjunk őr-
ködni gondolataink, érzéseink, ösztöueink és indulataink felett, hogy 
azok soha meg ne tévesszenek és el ne szakítsanak tőled, mennyei 
Atyánktól. Ue sőt adj erős lelket, hogy másokra is tudjunk vi-
gyázni és a hilellenségbe merült, vagy a tiszta erkölcs útjáról 
letévedt felebarátainkat visszavezessük hozzád és így szaporítsuk a 
benned hívők szent nyájál, amelynek pásztora egyszülött Fiad, az 
Cr Jézus Krisztus . . . 

Befejező ollári imádság. 
Kegyelmes mennyei Atyánk!, aki maga vagy az őrködő gond-

viselés, maga vagy a hűséges szerMst, mélységes alázattal imádjuk 
hozzánk való nagy jóságodat. Szent áldozatként rakjuk le lábaid 
zsámolyához hálaadó és könyörgő imádságunkat. Légy áldott min-
den jóságodért. Légy áldott atyai szíved szereteléért. I>c kérünk 
is, hogy jóságodat és szerelmedet lartsd meg irániunk mindörökké, 
(•ondviselésed védő szárnyai alalt legyen nyugodt és bátorságos 
földi vándorlásunk, egykor pedig legyen áldott mennyei országodba 
való bemenetelünk, az Ür Jézus Krisztus állal, Ámen. 

Szentháromság u. 4. vasárnapon. 
(Lk. 6, 36-42. — Róni. 8, 18-23.) 

Ollári imádság. 
Mennyei édes Atyánk! A földi élet poros országúljáról tériünk 

be imádásod hajlékába, liogy lábaidnál megpihenjen a lelkünk és 
megtisztuljon a szívünk. Ünnepi ruhát öllött fel a leslünk, ünnepi 
érzések köntöséi vetle magára lelkünk, inert ilt veled találkozunk. 
Vágyakoztunk hozzád, mint ahogyan ösztönösen utánad eped az 
egész teremtett világ. Ezért kúszik fe! a magasba a rélnek virága, 
ezért párázik ég felé a reggeli harmat, óh de látjuk Uram, hogy 
míg szent templomod küszöbéig jöttünk is, rászállt ruháinkra az 
úlnak pora. Mint ahogyan lelkünkre is rátelepedtek az élet gyarló-
ságai. Érezzük, hogy nem vagyunk méltók hozzád, a tökéletesség 
és szentség örök Istenéhez. Kérve kérünk azérl, hogy a liuzgőlko-
dás e szent óráján tisztíts ineg bennünket. Hajolj le hozzánk ke-
gyelmesen és ölelj magadhoz szeretettel. Add itt reánk az igazi ün-
nepi köntöst, a megtérés fürdőjében megtisztult szív ünnepi köntösét. 
Szent házadban való időzésiinkel tedd áldotlá és maradj nekünk 
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mindenkor kegyelmes és szerelő édes Atyánk az Úr Jézus Krisz-
tusban, Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
A mélységből kiállunk hozzád, mennyei édes Atyánk! A bűn 

és a gond, a gyarlóság és a keserűség mélységéből, ahol irgal-
madért sőhajtoz a lelkünk. És velünk együtt sóvárog az egész 
teremtett világ, várván várva megtartó kegyelmed kinyilvánulását. 
Ezernyi rajtunk az élet próbája, mert ezernyi bennünk a gyarló-
ság. Meg nem szűnik bennünk a keserűség, mert örökös a Iliin. 
Csalódások és gondok vesszőzése alatl jajgat a szívünk, inert egy-
másnak vállaira rakjuk a keresztet. Mennyei Atyánk, te jól ismered 
szánalmas életünket, hallod sóhajtásainkat, látod könnyeinket. Hoz-
zád fohászkodunk azért a szabadításérl. És velünk együtt fohászko-
dik az egész teremtett világ, mert minden és mindenki tőled várja 
a megszabadítás szentséges örömét. Azt az örömet, amely a lelki 
boldogság teljes dicsőségébe öltözteti az egész teremtetlsége!, mi-
kor majd felderíted kegyelmed kedves esztendejét a benned hívőkre. 
Akkor szabad és boldog lesz minden és mindenki ezen a világon! 

Kegyelmes Isten, alázatosan kérünk, add meg nekünk ezt az 
örömet! I>e sőt azt is kérjük, huzdílsd fel mindnyájunk szívét, 
hogy minden igazságban megerősödjünk és minden jónak cselek-
vésében kitartók legyünk. Adj erőt, hogy gyarlóságunkat levetkőz-
zük. Ne kárhoztassuk, hanem segílsük és építsük egymást szere-
tettel. Ne ítéljünk egymás hile, gondolkodása, meggyőződése, ér-
zése és élete felelt, hanem inkább megértő jósággal födözzük el 
felebarátaink gyarlóságait. Legyünk jóságosak, irgalmasok, meleg-
szívüek és örömszerzök, hogy mindenki meglássa és megszeresse 
bennünk az Islen gyermekeit, akik Jézus nyomdokán már a töké-
letesedés örökéletre vezérlő útjaira térlek. Adj öuuralinat, hogy 
józanok legyünk, akik nem ütközünk bele minden kis szálkába, 
amelyet felebarátaink szemébe felfedezünk, hanem a mi mennyei 
Atyánk ellen elkövetett bűneink eüávotítására és megbánására irá-
nyít juk lelkünk minden figyelmét és vigyázásunk minden éberségét... 

Befejező oltári imádság. 
Nehéz szívvel léptük át templomod küszöbé!, mennyei Atyánk 

és most felvidulva és megvigasztalódva távozunk belőle. Hálát 
adunk megvígaszlalásodnak, tanításodnak és bíztatásodnak áldásaiért! 
Hálát adunk az útmutatásért, amelyből megismertük, hogy az em-
beriség életének egyetemes boldogságát egyedül csak a jóság, a 
szeretet és a megbocsátó gyöngédség gyakorlásával teremthetjük 
meg és tarthatjuk meg ezen a földön. Édes jó Atyánk, alázattal ké-
rünk, adj nekünk e szent munkára erőt, kitartást, készséget és áldást, 
íiogy megláthassuk az élők földén kegyelmed kedves esztendejének 
felvirradásál! Amen. 
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Szentháromság u. 5. vasárnapon. 
(Lk. 5, 1-11. — Pét. I. 3, 8-15.) 

Oltári imádság. 
Megjelentünk szent házadban, inindenhalú Isten, mennyel 

Atyánk, hogy néked tisztességet tegyünk. Lelkünk hálája hozott fel 
bennünket. Érezzük, hogy meg kell köszönnünk hozzánk való nagy 
jóságodat és az egymást felvállő napokkal rajtunk folytonosan meg-
újuló áldásaidal. Tudjuk, Atyánk, hogy mi gyarló és esendő embe-
rek vagyunk, inéllallanok megtartó kegyelmedre. De le mégis gond-
viselő szerelmed palástjával takargatsz és irgalmad áldásait pa-
zarlód reánk. Légy áldott jóságodért, mennyei Alyánk! Légy áldott 
hosszútűrésedéri! Légy áldott bűnbocsátó kegyelmedért! Légy ál-
dott gondviselésedéri! De légy áldoll különösen azérl, hogy szent 
Igéd világosságát állandóan fényieted előttünk és hogy evangéliumod 
bölcsességével soha meg nein szűnsz tanítani igazságaidra! Szentelj 
meg most minket és áldj is meg, mennyei Atyánk, hogy áldott és 
kedves legyen házadban való időzéstink és ma is az evangélium 
igazságaival teljék meg a szívünk. Urunk és Istenünk, légy moslan 
velünk és erősítsd meg hitünket az Cr Jézus Krisztus által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Jóságos Istenünk és Atyánk! Hálál zengünk szenl nevednek, 

hogy nemes és szent elhívásra méltattál bennünket. Hálát adunk, 
hogy örökéletre hívtál és rendeltél minket szent Fiadban, az Cr Jézus 
Krisztusban. Hálát adunk, hogy ina is az égre irányítottad figyelmün-
ket. Mert megismertük Igédből, hogy nem földi, hanem égi kincsek 
megszerzésére kell fordítanunk élelüitk napjait. Megismerlük és még-
is értettük, hogy életünket nein azért indítottad el a földi vándor-
úira, hogy a mindennapi szükséglelek, javak és örömök csalóka 
értékeit gyűjtsük halomra, hanem hogy emberi szívekel és örök-
életre hívott emberi lelkeket gyűjtsünk neked az örök üdvösségre. 
Megtartásunk hatalmas Istene, adj nekünk erre a szent munkára 
igaz buzgóságot, adj emelkedett gondolkodást, adj tiszta szívet és 
szerelő lelkei. Hadd lássuk be, hogy a lelkeket inenlő munkát csak 
jósággal, szeretettel, nemes és tisztult érzésekkel végezhetjük ezen 
a földön. Szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus is erre adotl példát nekünk, 
meghagyva, hogy az ő nyomában járjunk. Adj igaz buzgóságot, 
Atyánk, hogy mindnyájan a Megváltó lelki hálóját vessük bele az 
élet tengerébe és így gyűjtsünk minél több hívet országod szá-
mára, De adj józanságot is, hogy a magunk lelkéről se felejtkez-
zünk el, nehogy inig másoknak igazságokat prédikálunk, magunk 
gonoszélelűek maradjunk. Szenteld meg azért akaratunkat, hogy 
egvelérlők, együttérzők, szeretőszívűek, igazak és megbocsátok le-
gyünk mindenkivel szemben, mert az Cr szemei az igazakon vannak 
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és gazdag kegyelein örömével julalinazza meg azokat, akik az ő 
igazsága szent útain járnak . . . 

Befejező oltári imádság. 
Mielőtt elhagynánk szentséged hajlékát, mindenható szenl Is-

ten, gyermeki alázattal kérünk, tedd Igéd hirdetését áldoltá és gyü-
mölcsözővé életünkben. Add, hogy a hallod Igék megtisztítsák ér-
zéseinket, megnemesítsék gondolkodásunkat, áldoltá és neked tet-
szővé tegyék egész eleiünket. Atyánk, te vagy minden igazság és 
minden szentség élő valósága, te vagy minden erő és minden meg-
segítés örök szent forrása, hozzád* fordulunk azérl megáldatásunk-
ért, hogy kegyelmed legyen és maradjon velünk mindörökké.. 
Ámen. 

Szentháromság u. 6. vasárnapon. 
(ML 5, 20-26. — Róm. 6, 3-11.) < 

Oltári imádság. 
Téged keres a lelkünk, megváltó Jézusunk! Téged keres a 

lelkünk, hogy nálad megnyugvást találjon. Mert úgy érezzük, hogy 
tieid vagyunk. Tieiddé tett a szent keresztség, amelyben követésedre 
köteleztük magunkat. Tudjuk, hogy le vagy a békességnek, a sze-
retetnek és a megváltásnak örök fejedelme. És nekünk békességre, 
szeretetre és megváltásra van szükségünk. Itékességre, hogy ne ti-
porjuk egymást. Szeretetre, hogy ne keserítsük egymást. Megvál-
tásra, hogy el ne vesszen a lelkünk a gyarlóságok és a bűnök ten-
gerében. Megváltó Jézusunk, kegyes Üdvözítőnk, tudjuk és érezzük, 
hogy segítséged nélkül nein tölthetjük be ezen a földön azt a 
szép hivatást, amelyre a keresztség üdvösséges szövetségének fel-
vételekor elköteleztük magunkat. Azért könyörgünk hozzád aláza-
tos szívvel és szent bizalommal, jöjj ina közénk és a buzgólkodás 
e szent óráján nyisd meg lelkünk szeméi, hadd lássuk meg Igéd 
fényénél kötelezettségünket és ezzel szemben végzetes és bűnös 
tévelygéseinket. Légy ma is velünk és lárd fel szívünket igazságod 
befogadására, hogy megerősödjünk a Iliiben és a veled való békes-
ségben. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Áldunk léged, mennyei királyunk, lelkünk Megváltója, hogy 
Igédben ma is feltártad előliünk emberi hivatásunk igaz útail. 
Áldunk, hogy evangéliumodban új élet törvényét közülied velünk. 
Azt a törvényi, amely isteni életedben váll diadalmas megváltó 
erővé. Diadalmassá még a halálon is. » m e s a k magadnak, aki 
feltámadtál a halálból, hanem nekünk, híveidnek is, akik előli 
megnyitottad az üdvösség mennyei kapuit. Engedd, hogy a mi éle-
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liiukbcn is ez a törvény diadalmaskodjék mindörökké. Adj erőt, 
hogy akik híveidé keresztelkedtünk, halálod bíínlörlő erejének is 
birtokosaivá lehessünk. Adj kegyelmei, hogy amint megváltó halá-
lodban meghalt a bűn és feltámadt az élei, úgy mi is, mikor a ke-
resztségben a régi emberünket eltemettük, sírba tellük legyen a 
bűnt is mindörökre, fis amint le fcllrmadlál új örök éleire, úgy 
mi is új élei ösvényére tértünk legyen a szenl keresztség felvétele-
kor. Megváltó Jézus, tőled kérünk erőt, hogy a hün igája alól fel-
szabaduljunk. Tőled kérünk segítséget, hogy veled együtt éljünk 
új, igaz életet mostantól fogva mindörökké. Kérünk, alakítsd át 
gondolkodásunkat, lisztísd meg szívünket, szenteld meg érzéseinkel, 
hogy elváltozzék egész életünk. Add, hogy embertársainkkal szem-
ben jóindulattal viseltessünk. \ e keserítsük meg egymás életét. Lát-
tasii be velünk, hogy aki híveddé lelt, nein kárhoztathatja fele-
barátját. Aki bűnbocsánat kérésével közeledik kegyelmed széké-
hez, annak szívében nem lakhatik gyűlölet, ajkán nein ülhet átok, 
lekében nem élliel nyugalmat bontó szeretetlenség. A te tanítványaid 
csak a jóság, a liszlaság és a boldogílás áldott úlain járhalnak. 
Szenteld meg a benned veteti hilet, hogy az egész világot újjá ala-
kítsa az a boldog meggyőződés, amely szerinl a keresztségben ne-
ked szentelt élet csak békességet, jóságot és szeretelet sugározhat 
ki magából, ininl ahogyan a le életed sem volt más, mint békesség 
szerzése, jóság osztogatása, szeretet hintése mindörökké . . . 

Befejező oltári imádság. 
Mindenható Istenünk és Atyánk! .Mösl, hogy elhagyni készü-

lünk szenl Icmplomodal, lerakjuk itt, kegyelmed székénél, gyarló-
ságainkat, bűneinket és emberi indulatainkat. Add, hogy úgy tá-
vozzunk szent oltárod mellől, ininl akik méltó gyermekeid vagyunk, 
kuert újjásziilcltünk a Jézus KriszlusbaH. Add nekünk az újjászü-
letéshez igazságod és szentséged mennyei lelkét, hogy életünket legye 
neked tetszővé, az örökélet üdvösségének kegyelmére pedig méltóvá 
az Űr Jézus Kriszlus által. Amen. 

Szentháromság u. 7. vasárnapon. 
(Mk. 8, 1—9. — Hóm. 6, 19-23.) 

Oltári imádság. 
Téged magasztal ajkunk éneke, téged dicsőít liáladó imánk, 

áldásoknak örök szent Istene, mennyei Alyánk! Meri te vagy az 
áldás, te vagy a gondviselő szeretet élő valósága. Te vagy az irgal-
mazó kegyelem örök szent forrása. N'eked köszönjük életünket és 
rajtunk annak folyamán naponként megújuló áldásaidal. Most is 
kegyelmed áldásaiéri könyörgünk hozzád. Kérünk, elégítsd ki les-
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lünk és lelkünk minden illendő szükségletéi. Adj nekünk tiszta 
örömöket, adj maradandó boldogság«!. Nyisd meg nekünk atyai 
szivedet. Ha letévedünk igazságod tökéletes útjáról, ba a hálállan-
ság és a hitetlenség ösvényére sodródva méllallanokká tesszük is 
magunkat kegyelmedre, kérünk, maradj nekünk akkor is, szerető 
Atyánk. Most is éreztesd velünk szíved szereielét. Tedd ezt a 
mostani szent órát, amelyet házadban eltöltünk, boldoggá. Tedd 
áldoltá a bitben, erőssé és gazdaggá a megtérésben, hogy atyai 
jóságod áldásaira és bűnbocsátó kegyelmed iidvözílésére ne váljunk 
érdemetlenekké. Áraszd ki ránk most is atyai irgalmasságodat a 
mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Áldások Istene, jóságos Atyánk! Hálaadás magasztaló énekével 

dicsőítjük szent nevedet, hozzánk való irgalmasságodérl. Nap napnak 
beszéli, éj éjnek hirdeti szerető szíved jóságát és gondviselő hű-
séged soha meg nein szűnő bizonyságait. Testünk szükségleteiről, 
lelkünk békességéről, erőnk megújításáról és életünk örömeiről örök 
hűséggel te gondoskodol. A jó napokban megelégedést, a próbás 
időkben segedelmet, a keserűségekben vigasztalást, ingyenvaló isteni 
kegyelmet te adsz minekünk. Az éleinek sokszor sivár és kietlen pusz-
taságán örökké rajtunk nyugtatod vigyázó szemedet. Mellettünk állsz 
mindig, bár nein látunk. Kielégíjesz mindenkor, bár nein érdemel-
meljük. Megvidámítasz, bár sokszor elfordulunk tőled. Állandóan 
hívogatsz, bár nem hallgatunk rád. Mikor lankadni kezdünk, meg-
erősítesz, bár hiábavalók ulán futkosunk. .Mikor a gondok és csaló-
dások terhe alatt roskodozuiik, megfogod kezünket, bár mi nem 
a le kezedet keressük akkor sem, mennyei Atyánk! Légy áldolt 
hozzánk való minden jóságodért! Légy áldott rólunk való gondoskodá-
sodért! Légy áldott felettünk való vigyázásodért! Légy áldott szent 
Fiadnak elküldésééri, liogy örökélet eledelével táplálja és örökélet 
ilalával elégíti meg a mi lelkünket! Légy áldott, hogy nemcsak meg-
elégíti, hanem meg is tisztítja azoknak a lelkét, akik hozzá sereglenekv 
Atyánk, alázattal kérünk, vezess el minket is szenl Fiadhoz és 
tarts meg mellette mindörökké! Hadd tisztítsa meg a ini szívün-
ket is, hogy tagjainkat oda tudjuk adni az igazság szolgálatára! 
Hadd változtassa meg lelkünket, hogy szentek és tiszták tudjunk 
maradni a földi életben! Hadd érezzük mindnyájan, hogy fel va-
gyunk szabadítva a bűn alól és az Istennek leltünk szolgáivá! 
Hadd lássék meg rajtunk, hogy mi nein a mulandó javakra és. 
nem a test kielégítésére törekszünk, hanem lelki táplálék után 
epedünk! Hadd érjük el így életünknek igazi célját: a földön a 
megszentelődésl, a földi élet után pedig az üdvösséget! Ezért a 
kegyelmi ajándékért könyörgünk ma hozzád, mennyei Atyánk! Tel-
jesítsd alázatos kérésünket az Cr Jézus Krisztus é r d e m é é r t . . . 
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Befejező ol tár i imádság. 

Kegyelmes Istenünk, ne bocsáss el minket szent házadból, 
amíg kegyelmed szerint meg nem áldasz bennünket! Áldj meg 
igaz hittel, amely hozzád vezet. Áldj meg igaz szeretettel, amely 
boldogságot osztogat és boldogságot szerez. Áldj meg bűnbánó szív-
vel, amely a megtérés útján újjászületéshez vezet. Áldj meg hálás, 
köszönő lélekkel, amely minden jóért a te szent neved dicsőségét 
zengi. Áldj ínég kegyelmed teljes gazdagságával, hogv mi is örökké 
áldjuk és magasztaljuk szent Felségedet a mi Urunk, a Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

Szentháromság u. 8. vasárnapon. 
(Mt. 7, 15-23. — Bőm. 8, 12-17.) 

Oltári imádság. 
Hozzád siet a lelkünk, mennyei Atyánk, hogy kiöntse előtted 

fohászkodó tiszta érzéseit! Ilálát mondunk gondviselésedért. Hálát 
mondunk, hogy magad elé engedsz minket, bűnös gyermekeidet. 
Hálát mondunk, hogy gyermeki bizalommal feltárhatjuk előtted gon-
dolatainkat és érzéseinket. De különösképpen magasztaljuk szent 
kegyelmedet, hogy te is feltárod előttünk akaratodat és hirdet-
teted nekünk szent Igédet. Kegyelmes Istenünk, lelkünk a te lel-
keddel együtt bizonyságot tesz arról a boldogító kiváltságról, hogy 
mi gyermekeid vagyunk, te pedig Atyánk vagy az Űr Jézus Krisz-
tusban. Add, hogy ennek a fiúságnak ne csak a méltóságát, ha-
nem a kötelezését is érezze a lelkünk. Áldd meg Igéd hirdetését, 
hogy elvezessen mindnyájunkat az igazságnak, a tisztaságnak és a 
szentesülésnek boldogságos úljára. Áldd meg Igéd hallgatását, hogy 
mindnyájunkat közelebb vigyen Megváltónkhoz, aki az egyszülött 
Fiú méltóságával és életet megszentelő hatalmával járt köztünk e 
földön. Add, hogy az ő példája tanítson meg minket az istenfiúság 
áldott éleiére. Az ő lelkével szentelj meg most minket, hogy buz-
gólkodásunk e szent órája is legyen áldott a le megtartó kegyel-
medből. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Szentségnek és tökéletességnek hatalmas Istene, mennyei Atyánk!' 

Mélységes alázatossággal borulunk le szent színed előtt és e se -
dezve kérjük atyai segítségedet. Érezzük, hogy tökéletlen és bűnös 
emberek vagyunk: nem bírjuk megtagadni a lesiet és annak kíván-
ságait. » i n bírjuk az élet kísértései közt lelked vezérlését követni 
ingadozás nélkül. Nem bírjuk levetni a szolgaság szégyenletes igá-
ját, amelybe a bűn számára az ösztönök nyűgözlek. Gyakorta és 
gyorsan elfelejtkezünk arról a felséges méltóságról, amelyre ke-
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gyelmedből elhívtál bennünket, hogy a mennyek országa javainak 
elnyerésében legyünk egyszülött Fiadnak örököstársai. Mennyei 
Alvánk, állítsd mellénk az Cr Jézus Krisztust, hogy ő tartson meg 
minket az istenfiúság méltóságában a nagy örökségre, amely kegyel-
medből a mennyekben várakozik reánk, ő vezessen rá az igazság 
útjára és ő támogasson a szentség áldott ösvényein. Szent Fiad 
őrizzen meg a hamis prófétáktól, akiknek hitető szavát olyan köny-
nyen megszívleljük és magunkba fogadjuk, ő adjon erőt a szí-
vünkbe, hogy a bűn és a sátán minden csábításának ellene áll-
hassunk. ő öntözze meg az isteni igazság éltető vizével életünknek 
fáját, hogy jó és nemes gyümölcsöket teremjen az örök életre, 
ö szentelje meg lelkünk hitét, hogy ne csak ajkunkon éljen az ür 
sztnt neve, hanem az Isten akaratának hűséges teljesítése által élel-
szenlelő erővé váljék mibennünk. Ö tegye egész földi életünket 
az Istenről és a lienne vetett hitről való igaz vallástétellé, hogy 
cgykor a mi kegyes Megváltónk is örömmel tehessen vallást rólunk 
mennyei Atyánk e l ő t t . . . 

Befejező ol tár i imádság. 

Hálával teli meg a szívünk, mennyei Atyánk, liogy Igéd i g u -
ságait ina is hirdettetted minekünk. Mennyi biztatás, mennyi erő-
sítés, mennyi böleseség és mekkora kegyelem sugárzott ma is ránk 
szent Igédből, jóságos Atyánk! Kérve kérünk, tedd rajtunk ál-
doltá és tedd gyümölcsözővé Igéd hirdetését. Hadd teremtsen ben-
nünk igaz hitet, tiszta szívet, hogy földi életünk neked tclsző legyen, 
egykor pedig elnyerhessük hűségünkért az örökélel boldogságát az 
Ür Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

Szentháromság u 9. vasárnapon. 
(Lk. 10, 1-9. — Kor. I. 10, 6-13.) 

Oltári imádság. 

Megjelentünk szent házadban, szentséges Islen, hogy magasz-
talva áldjuk szent nevedet. Áldunk az áldásokért, amelyekkel na-
ponként elhalmozol bennünket. Áldunk a jóságért, amellyel gond-
jainkat felveszed. Áldunk a kegyelemért, amellyel gyarlóságunk kár-
liozatos bűneit elfedezed. Ki mindent látsz, mindentudó Isten, látod, 
liogy a szívünkben nemcsak gyarlóságokat, hanem emésztő vágyat 
Is hordozunk. Szerelnénk jók és igazak lenni. Szeretnénk újjászületni. 
Alázatosan kérünk, mennyei Atyánk, hogy az áhítatoskodás ez áldott 
óráján pihentesd meg szemeidet lelkűnkön. Ne csupán csak a gyarló-
ságokat lásd meg benne, hanem töredelmes bűnbánalunkal is mél-
tasd figyelmedre. Cs erősítsd fel hűnbánalunkat egészen a meg-
térésig, hogy igazzá tisztuljon a szívünk, hűséges szolgálatoddá vál-
jék az életünk és ineg tudjunk maradni mindörökké hűséges gver-
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nu keidnek, kegyelmi ajándékod iga/ és liszlalelkii sáfárainak. Urunk r 

mennyei Atyánk vezesss minket igazságod szent ösvényein és tarts 
mrg atyai kegyelmedben, szent Fiad, az f r Jézus Krisztus állal. 
Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Alázattal állunk meg előlied, szentséges Isleniink! ISáukódik és 

szégyenkezik a mi lelkünk, mert úgy érezzük, miiilha mi is azok 
közé a hamis sáfárok közé tartoznánk, akik a le javaiddal a maguk javát 
és a maguk biztonságát igyekeznek munkálni, llizony mi m^nd a te ja-
vaiddal sáfárkodunk. Mindenünk a tied. Semmit sem hozlunk ide 
magunkkal és semmit sem viszünk el a földről, ha hivő szavadra 
egykor majd hozzád megyünk a nagy számadásra. Antit magunkkal 
hozlunk: az emberi nemes hivalásl és az annak eléréséhez adotl 
kegyelmi ajándékaidat, azokról kell majd egykor szántót adnunk. 
A számadásnak ezt a kötelezettségéi visszük csak magunkkal szent 
színed elé. Mégis hányszor elfelejtjük, hogy nti mind csak sá-
fáraid vagyunk! Hányszor elfelejtkezünk a ránk váró komoly szám-
adásról! És ínég elhitetjük magunkkal, hogy bölcsek vagyunk! Még 
dicsekszünk, hogy okosak vagyunk! Pedig mikor azt hisszük, hogy 
állunk, akkor esünk cl. Elesünk, meri nem az igazság egyenes 
útján járunk. Elesünk, mint a puszlában vándorló nép, amely Is-
tenéhez való hűségében megingott. Elesünk, mert balgatagul azl 
hisszük, hogy nemcsak tebenned, hanem másban is van segítő erő, 
kegyelmes Istenünk! Azért könyörgünk ma hozzád alázatosan: tégy 
bennünket okosakká, hogy ne a világ fiai, hanem a világosság fiai 
maradjunk. Tégy bölcsekké, hogy soha incg ne kisértsük a mi 
megtartó Urunkat, Krisztusunkat, nehogy a pusztulás martalékává 
legyünk. Maradj mindenkor kegyelmes édes Atyánk, aki a szaba-
dítást minden kísértésben készen larlod számunkra. Erősíts ínég 
minket, liogy hűséges sáfárai legyünk e földön az életnek, az élei 
javainak és atyai szíved szerint az éleire nekünk adott ajándékaid-
nak. Oltsd belénk azl az indulalol, amely egyszülött szeul Fiadban 
volt, aki egész életét és isteni lelke minden szent ériékét mások 
boldogílására és a te inegdicsőítésedre használta fel. Scgíls, Atyánk, 
liogy ebben is hű kövelői legyünk szent F i a d n a k . . . 

Befejező oltári imádság. 
Kegyelmes mennyei Atyánk! Hálás szívvel köszönjük a mai 

napon e szent órában velünk közölt lelki ajándékaidal. Hálásan kö-
szönjük Igéd lanílását. ltoldogok vagyunk, bogv szeretettel vezet-
getsz minkéi azon az úlon, amely hozzád vezet. í:des jó Atyánk, 
adj nekünk bölcseséget, hogy tanításaidat javunkra fordítsuk, hoz-
zánk való atyai szereteted áldásaira pedig ne legyünk solia mél-
tatlanok. Add, hogy minden áldásoddal hűségesen sáfárkodjunk má-
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soknak javára, neved dicsőségére, magunknak pedig üdvösségére, 
az Úr Jézus Krisztus által. Ámen. 

Szentháromság u. 10. vasárnapon. 
(Lk. 19, 41-48 — Kor. I. 12, 1-11.) 

Oltári imádság. 
Λ pihenés napján szenl templomodba jöttünk, szentséges Isten, 

hogy hálával adózzunk hozzánk való kegyelmességedért. Λ pihenés 
napját te magad szentelted meg, világteremtő hatalmas Istenünk. 
Dli pedig neked és szenl neved imádásának szenteljük ezl a napot. 
Idetelepszünk lábaidhoz, meggyújtjuk lelkünkben a hil szövétnekét 
és várjuk áldásaidal. Várjuk az útmutatást, várjuk a tanítást, Igéd 
üzenetét, lelked vezetését. Mert mi magunkra hagyatva nagyon bal-
gatagok vagyunk. A kegyelmedből nekünk ajándékozol! földi élet 
napjait is múló javak és hiábavaló örömök megszerzésére pazaroljuk 
el. Ezérl szomjúhozza magával elégedetlen lelkünk Igéd üzenetéi. 
Erőnkel, képességeinkel, ludásunkal s kegyelmi ajándékaidnak bő-
ségét is legtöbbször úgy használjuk fel, hogy azokból is békételenség 
árad magunkra és embertársainkra. Azért jövünk szenl templo-
modba, mennyei Atyánk, hogy megismerjük, amik békességünkre 
valók. Nyisd meg bölcseséged isteni tárházát előttünk és taníts 
ma is bennünket józan és igaz életre. Nyisd meg lelkünket is 
Igéd befogadására, hogy buzgólkodásunk e szenl órája legyen áldott 
az Ür Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Hálával áldjuk nagy jóságodat, irgalmas Islen, hogy nem szűnsz 

-ineg lanílani bennünket. Hálával magasztaljuk kegyelmedet, liogy 
szeretsz bennünket, földi gyermekeidet és meg akarod menteni 
lelkünket az örökélelre. Ezért tanítasz és ezért állítasz elénk be-
szélő példákat. Es mi tudjuk, hogy amiket megírtak, azokat a mi 
tanulságunkra írták meg. Kiválasztott néped szomorú sorsa elret-
lenlö példa minden népnek és inindcn embernek, hogy aki elfordul 
löled és szent céljaid szolgálatáról megfeledkezik, azl a magaválaszloli 
úlja csak a pusztulásba vezetheti. Nem azérl, mintha te elvetetted 
volna, hanem azért, inert ő hagyolt el tégedet. Mindenhaló szenl 
Islen, alázattal könyörgünk hozzád, adj nekünk szilárdságot, hogy 
szolgálatodban mindenkor hűségesek, buzgók és kitartók maradjunk. 
Adj hálás szível, hogy ha Krisztus megvállásál elfogadtuk, szegőd-
jünk is mind szolgálalába és maradjunk hozzá hívek mindhalálig. 
Adj hűségei, hogy neki szolgáljunk azokkal a kegyelmi ajándé-
kokkal, amelyeket nekünk értékesítésre adott szenl jóságod. Add 
belénk az önmegtagadás leikél, hogy amit bárki közülünk a Szent-
lélek állal ajándékul vett, engedjük azt munkálkodó isteni erővé 
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lenni bennünk embertársaink holdogilására. Hadd legven egész földi 
életünk vallástétel Krisztusról és liadd legyen minden cselekede-
tünk tanúbizonyság arról, hogy megérleltük az Crr tanításait és 
figyelmeztetéseit és az ő népe akaruuk és ludunk is maradni mind-
örökké . . . 

Befejező oltári imádság. 
Áldások Istene, jó Atyánk! Kegyelmedből ezernyi áldás árad 

ki reánk naponkint. Féltő szerelmed ezernyi ajándékkal halmoz el 
bennünket. A ma nekünk adott kegyelmi ajándékért zeng neked 
szívünk hálaadó énekel, jóságos Istenünk. Fogadd kedvesen bála-
adásunk szavát. De fogadd kegyelmesen kérésünk esedezését is. 
Arra kérünk, engedd elvinni templomodból az atyai irgalmasságodba 
vetett hitet, lelkednek mindeneket megszentelő erejét, a szívedből 
sugárzó szeretet melegét, liogy legyen életünk neked tetsző és bol-
dogságos élet a mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

Szentháromság u. 11. vasárnapon. 
(Lk. 18, 9-14. — Kor. I. 15, 1-10.) 

Oltári imádság. 
Hálát zengünk jóságod magasztalására, mennyei Atyánk! Hálát 

zengünk áldásaidért. Hálát zengünk életünkért. Hálát zengünk, hogy 
ezen a szent napon is magad elé bocsátasz bennünket és meghall-
gatod imádságunkat. Hálát zengünk rajiunk naponként megújuló 
kegyelmedért. Ez a kegyelem a mi földi életünk minden örömének 
és minden megsegíttetésének isteni forrása. Ez a kegyelem fedezi el 
gyarlóságainkat és nézi el megbocsátó irgalommal bűneinket. Ez a 
kegyelem küldte el megváltásunkra a világ üdvözítőjét. Ez a ke-
gyelem készíti elő számunkra a mennyeknek örök boldogságát. Ez 
a kegyelem tárja szét atyai karjaidat, hogy magadhoz ölelj a Jézus 
Krisztusban, ürünunel teszünk azért vallást megtartó kegyelmed gaz-
dagságának örök valóságáról és neved magaszlalásával hirdetjük 
e napon is, hogy az Isten kegyelméből vagyunk, amik vagyunk. 
Édes jó Atyánk, a buzgólkodás e szent órájában is áraszd ki ránk 
alyai kegyelmedet. Igéd hirdetése hadd juttasson hozzád közelebb. 
Ililünk hadd nyerjen ilt új erőt. Szívünk hadd liszluljon meg szenl 
színed elölt. Hozzád kiáltunk, Atyánk, s kiállásunk szava hálaadó 
magasztalás és esdeklő fohász. Hallgasd meg kiállásunk szavát örökké-
való kegyelmedből, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
.Minden tökéletesség örökkévaló Istene, mennyei Atyánk! Az alá-

zatosság lelkéért imádkozunk ma hozzád. Mert minket kegyelmed 
hívott éleire, kegyelmed lart meg és kegyelmed áld meg az életben. 
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Nincsen semmink ezen a földön, amil nem kaptunk volna ingyen-
való ajándékul lelöled. Még az örökélel boldogságát is kegyelmedből 
várjuk, mindenható Isten. Kegyelmed által vagyunk, amik vagyunk 
és már akkor is a tökéletesedés útján mozgunk, ha arra igyekszünk, 
hogy atyai kegyelmed ne legyen rajiunk hiábavalóvá. Ne engedj 
hát elbizakodnunk, jóságos Atyánk. Tégy alázatosakká, hogy ma-
gunkat másoknál sem tökéletesebbnek, sem hibátlanabbnak ne tart-
suk. Hiszen tapasztaljuk, hogy az ember együtt születik a bűnnel 
és együll él a gyarlóságokkal. Tégy azért bölcsekké bennünket, 
óli Atyánk, hogy ha az önhillség és a felfuvalkodás ösztöne erőt 
venne rajiunk, ne az emberek ítélete, hanem a te lelked józanító 
megalázása térítsen a helyes úlra bennünkel. Meri csak az alá-
zatosak találkoznak Jézussal már e földi éleiben. Csak a lelki sze-
gényeknek jelenik meg a feltámadt Krisztus. Mert ő nem igazaknak, 
hanem bűnösöknek jött megváltására. Azért boldogok, akik magukat 
megalázzák és bűneik terhét alázatosan Jézus elé rakják, mert azok 
nyerik el az Ür megvígasztalásál és bíiiilörlő örök szent k e g y e i m é i . . . 

Befejező oltári imádság. 
Kegyelmes mennyei Atyánk, hálál mondunk jóságodért, hogy 

Igédet ma is hallgathatjuk és igazságod követésére ma is buzdítottál 
bennünkel. Alázatosan kérünk, tedd tanílásodal foganatossá miben-
nünk. Világosítsd meg Igéddel azokat is, akik még nem ismerik evan-
géliumod világosságál. Vezesd rá azokat is igazságod útjára, akik-
letértek róla, hogy az egész teremtett világ megismerje és magasz-
talja hozzánk való nagy jóságodat. Nekünk pedig add az alázatos-
ságnak és a háladalosságnak leikél, hogy megtartson a te félelmed-
ben és igazságaidnak kövelésében szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus 
állal. Ámen. 

Szentháromság u. 12. vasárnapon. 
(Mk. 7, 31-37. — Kor. II. 3, 4-9.) 

Oltári imádság. 

Magasztalásodra nyíllak meg templomod kapui, mennyei Atyánk 
és mi örömmel leplük ál küszöbét, hogy énekbe zengjük és imád-
ságba foglaljuk hódoló hálánkat. Valami titkos hang szólalt meg 
lelkünkben, amely azt mondta: Effala, nyílj ineg! A hozzád vágyó 
hitűek, a gyermeki szeretetnek és a hálás tiszteletnek titkos hangja 
volt ez. És mi készséggel engedelmeskedtünk e belső hangnak, mert 
úgy érzi a lelkünk, hogy illő dolog megnyílnia és hálát mondania 
kegyelmed csodás gazdagságú áldásaiért. Illő dolog a mindentudó 
Isten elölt megnyitni szívünket, amely lelve van hálával és hódoló 
magasztalással. Illő dolog megnyílni ajkunkat, melyből ellenállha-
tatlan erővel tör ki a dicsérelmondás buzgó éneke. .Mennyei Atyánk,. 
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kérünk, fogadd kedvesen lelkünk hálaadásai! I)e könyörgünk is 
hozzád, irgalmas Istenünk, te is nvisd meg atyai szívedet és légy 
hozzánk irgalmas és kegyelmes! "Nyúlj le hozzánk, érintsd meg 
lelkünk sajgó sebeit, amelyeket rajta az élet gondjai és csalódásai 
ütöttek. Enyhítsd meg szívünk fájdaímá', amely az élet harcaiban 
naponként megújul. Nyisd meg számunkra szerelő szíved csodá-
latos jóságát, hadd áradjon ki belőle reánk, könyörgő gyermekeidre, 
most is áldás és békesség, jóság és kegyelem a mi l'runk, Jézus 
Krisztus érdemeiért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Áldásoknak szentséges Istene, mennyei Atyánk! Hálát adunk 

kegyelmedért, hogy minket az új szövetség szolgálatára elhívtál és 
alkalmassá erősítesz a lélek szerint való élei dolgainak elvégzésére. 
Hálát adunk, hogy örök igazságok mélységes titkait tártad fel előt-
tünk az Űr Jézus Krisztus evangéliumában. Hálát adunk, hogy 
mellénk állítottad egyszülött Fiadat, akinek érintése emberi szép 
rendeltetésünk meglátására megnyitja szemünket. Az élet múló örö-
mein merengő szemünk azonban sokszor becsukódik észrevétlenül 
is és szent útjaidat nem figyeli. Olyankor küldd el hozzánk mindig 
a Megváltót, vagy minket vezess el hozzá, mennyei Atyánk, hogy 
megnyissa ismét szemeinket. De oldja meg nyelvünket is örökkévaló 
igazságaid hirdetésére, jóságod áldására, kegyelmednek magasztalá-
sára. Állasd mellénk égi Mesterünket, aki folytonosan tanítson és 
intsen bennünket, hogy kegyelmed igyenvaló ajándékát ne csak 
elfogadjuk, hanem úgy éljünk azokkal, amint örökéletre szánt gyer-
mekeidhez méltó. Hadd mondják el rólunk az emberek az igazoló 
bizonyságtételt: Mindent jól cselekedett! Sőt úgy járjunk Mesterünk-
nyomdokán, hogy az ítélettartás nagy napján te magad is elmondhasd 
felettünk: Mindent jól cselekedtél! Tudjuk, Atyánk, hogy mi erre 
magunktól nem vagyunk képesek, de tudjuk azt is, hogy segítő 
kegyelmed és jóságod minden jóra erőssé tehet bennünket a Jézus 
Krisztus által. Az erre irányuló bizodalmunk is Krisztusban van, 
aki az új szövetség népévé lett bennünket a hit állal. Kegyelmes 
Istenünk és Atyánk, ezt a mi hitünket tedd bennünk megtartó erővé, 
hogy úgy itt, ebben a mulandó világban, mint majdan az örökké-
valóságban is a tieid legyünk és maradjunk a mi Urunk, Jézus 
Kriszlus á l l a l . . . 

Befejező oltári imádság. 
Megvidámult szívvel hagyjuk el szenl templomodat, mindenható 

Istenünk és Atyánk! ltoldogok vagyunk, hogy kiönthettük előtted 
szívünket. Boldogok vagyunk, hogy te is feltártad előttünk atyai szi-
ved szeretetét, amelyből gyermekeiddé fogadtál bennünket az Űr 
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Jézus Krisztus állal. Kdes Istenünk, kísérjen el templomodból meleg 
otthonunkba és munkánk mezejére ez a le boldogító atyai szerelmed, 
hadd legyen itt ezen a földön minden gondolatunk neved magasz-
talása és hadd éljen ajkunkon mindenkor neved dicsérete az f'r 
Jézus Krisztus által. Ámen. 

Szentháromság u. 13. vasárnapon. 
(Lk. 10, .23-37. — Gal. 3,' 15-22.) 

Oltári imádság. 

Kegyelmes mennyei Atyánk! Megnyugvást keres a lelkünk, azért 
tértünk ma be szent templomodba. Nyugtalankodnék bennünk a 
lélek, ha hálát nem adnánk jóságodért, amely ezernyi áldásban 
naponként megújul mirajtunk. Hántana a hálátlanság tudata, ha 
le nem borulnánk dicsőség trónjának zsámolyához és nem zenge-
nénk dicsőítő énekel bűnbocsátó irgalinasságodért, amellyel kegyel-
mesen tűröd gyarlóságainkat és vétkeink miatt nein vetsz el minket 
szent orcád elöl. Kérünk, Atyánk, fogadd mindezért hálaadásunkat 
és hallgasd meg jóakarattal imádságunk szavát. Könyörgünk, nyug-
tasd meg most is elégedetlenül tépelődő szívünket. Mert tudjuk és 
érezzük, hogy nem járunk igazságod szentséges útain. Tudjuk, hogy 
akaratod és törvényed gyakorta való áthágásával mindjobban eltá-
volodunk igazságod áldott ösvényeitől. Magunkért és lelkünk üdvös-
ségéért nyugtalankodó szívünk megnyugtatását tőled kérjük és vár-
juk, kegyelmes Istenünk. Mutasd meg Igédben az utal, amelyen jár-
nunk kell. Tárd fel nekünk a boldog és üdvösséges élet szent tör-
vényét, amely irányítson. Nyugtasd meg lelkünket, hogy le szerelő, 
kegyelmes és jóságos Atyánk vagy és maradsz mindenkor, aki az 
emberek üdvözílésére tett igéreledet megtartod és meg is valósítod 
az Úr Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Légy áldott, kegyelmes Istenünk, hogy szent akaratodat ki-

jelentetted a világnak. Légy áldott, hogy közölted törvényedet, amely-
ben ha valaki mindvégig megmarad, tökéletes élet cselekedeteivel 
dicsőíti meg szentséges nevedet. Mi, gyarló emberek azonban nagyon 
hamar elfelejtkezünk törvényeidről. Nagyon hamar elfelejtjük, hogy 
minden törvény igaz valósulása a szerelet. Az a szerelel, amely 
nemcsak szívesen ád a magáéból másoknak, lianem amely önmagái 
adja azokért, akiket boldogoknak szerelne lálni. Az a szeretet, 
amelyben az ember lelke felolvad, hogy hozzád lehessen hasonlóvá 
és a tied maradhasson mindörökre. Az a szerelel, amely mások 
lioldogításában találja meg tulajdon boldogságai. Az a szerelel, 
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amelynek tökéletes élő valósága az Ür Jézus Krisztus, aki azért 
jött erre a világra, liogy a törvények törvényét a mindeneket boldo-
gító és megváltó szeretetben betöltse. Atyánk, add meg nekünk 
annak megismerését, hogy téged is a világ teremtésétől kezdve 
a világ megváltásáig minden munkádban a szeretet irányít és ve-
zérel. Ürtesd meg velünk, hogy szeretetből váltottad be reávonatkozó 
amaz ígéretedet, liogy elküldöd az idők teljességében a világ Meg-
váltóját, a hitében tieddé lelt Ábrahám ivadékát. Adj nekünk is 
erőt a szeretetre. Adj bölcseséget, hogy ne tudakolja löbbé tépe-
lődve a lelkünk, melyik legyen az igazi, a legnagyobb törvény. 
Irányítsd szemünket Jézusra, akinek élete maga volt a cselekvő és 
boldogító szeretet. Járjon ő előliünk s mi járjunk az ő nyomában 
és úgy löltsük be ezen a földön Krisztusnak törvényéi szenl neved-
nek d i c sőségére . . . 

Befejező oltári imádság. 

Szeretelnek örök fejedelme, megváltó Jézusunk! Midőn most 
az Isten magasztalásának e szent hajlékát elhagyni készülünk, alá-
zatos kéréssel fordulunk hozzád, jöjj el velünk te is földi küzdelmeink 
sokszor göröngyös útján és maradj mellettünk mindörökké. Mert 
kint az életben olyan kevés és olyan hamar múló a szeretet. Olyan, 
mint a hervadó virág. Csak te teheted azt élővé, le adhatsz neki 
állandó virulást. Jöjj hát velünk, megváltó Jézusunk, hogy isteni 
példád tanítson meg bennünket az igazán boldog és a mindeneket 
boldogító szeretetre. Nekünk pedig adj igaz hilet, soha meg ingó 
hűséget, hogy tieid maradjunk földön és mennyben egyaránt, mind-
körükké. Ámen. 

Szentháromság u. 14. vasárnapon. 
(Lk. 17, 11-19. — Gal. 5, 16-24.) 

Oltár i imádság. 
A hála érzése hozott ma fel iniádásod házába, jóságos Istenünk! 

Hálát adunk hozzánk való minden jóságodért. Hálál adunk áldá-
saidért. Hálát adunk megtartásunkért. Hálát adunk, bogv ina is feljö-
hclliink szent színed elé és lelkünk buzgó imádságával magasztal-
hatjuk szentséges nevedet. Ne is engedd, Atyánk, liogy valaha is 
hálátlanok legyünk a vett javakért. Nemcsak azokért, amelyeket 
kegyelmedből áldásul nyerünk, hanem azokért is, amelyekkel sze-
relteink és felebarátaink örvendeztetnek meg berniünkéi. Taníts há-
lásaknak lenni mindenért. Ne legyünk gyarlóbbak a földnél, amelyen 
élünk és amely virágok özönével hálálja meg a napsugarai és a 
permeteg esőt, amelyet a magasból hullat rá atyai jóságod. Ε mai 
szent órában is lárd fel nekünk irgalmazó jóságod teljes gazdagsá-
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gát, jóságod bőségét, kegyelmed fenségét, hogy liszlán álljon előt-
tünk atyai szíved mindenekre kiáradó szerelme. l)e álljon előliünk, 
lisztán kötelességünk is, amely naponként való hálára buzdítson 
bennünket. Áldások Istene, jó Atyánk, tetézd meg áldásaidat e mai 
szent napon lelkünk tanításával, szívünk inegvígaszlalásával és éle-
tünk megszentelésével, hogy áldott legyen buzgőlkodásunk, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Milyen jóságos és milyen melegszívű jóltevőnk vagy le nekünk,, 

üdvösségünk áldott fejedelme, Jézusunk! Lenyúlsz az elhagyotthoz 
és megújult élet szenl boldogságára megtisztítod a lelkét és a testét. 
Akiket az emberek kivetnek, akik tisztátalanságuk lílkelsorvasztó 
fertőjében inagukrahagyva elvesznének, te azokat is magadhoz öleled 
és a lelki megújhodás fürdőjében megtisztítva indítod el boldogabb 
jövendők útjain. Ezért a nagy inenlő szerelmedért, ezért a te min-
denkin segílő jóságodért hajolj le hozzánk és emelj magadhoz szent-
séges tisztaságba! Onts belénk is új leikel, amely a szentségnek és a 
háládatos hűségnek úlján tehozzád vezessen. A te lelkedet add 
nekünk, Urunk, amely uralkodni lud bennünk a lest törvényein, az 
öszlönök szenvedélyein és nyűgbe tudja vetni indulatainkat. Ilogy 
ne törjön a testünk tulajdon lelkünk ellen. És ha ellene lör, szenved-
jen vereséget minden bűnös cselekedetével és legyen diadalmas 
a lélek, amelynek áldott és kedves gyümölcsei ékesítsék földi éle-
lünket. Adj erőt, hogy a testet keresztre tudjuk feszíteni és meg-
haljon benne a bűn és minden gyarló és kárhozatos kívánság. Ma-
radj velünk megváltó Jézusunk és mondjad minden beteg és gyöt-
rődő, minden hitetlen és tisztátalan lelkű embernek a felszabadítás 
áldott igéit: Kelj fel és eredj el, a te hited megtartóit tégedet! 
És mi mind keljünk fel és járjunk a háládatos emberek útján,, 
mígnem rátérünk a legszentebb úlra, amely hozzád vezet, örökélelnek 
boldogságára. . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Mennyei édes Atyánk! Magasztalva áldjuk szent nevedet, hogy 

egyszülött szent Fiadat a földre küldted szabadílásunkra. Jól érez-
zük gyengeségeinket, jól tudjuk, hogy mi a test törvénye alatt 
vergődő rabszolgák vagyunk. Most is, amint elhagyjuk szent háza-
dat, már az ajtónál leselkedik ránk a bűn és kísértésbe ejt tulajdon 
lestünk ösztöne és vágya. Add azért mellénk égi útitársul szenl 
Fiadat, hadd nyújtsa ki felénk segítő kezét, ha megtántorodunk, hadd 
emeljen fel, ha elesünk és hadd vezessen rá az igazság és szentség 
útjára, ha arról letérünk. Mennyei szent Atyánk, te magad is 
őrködj feleltünk gondviselő kegyelmeddel, hogy tieid maradhassunk 
mindörökké. Ámen. 
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Szentháromság u. 15. vasárnapon. 
(Mt. 6, 24-34. — Gal. 5, 2 5 — 6, 10.) 

Oltári imádság. 
Imádásodra jültiink szent hajlékodba, hatalmas Isten, mennyei 

Atyánk! Imádjuk szent nevedet, aki hatalommal teremtetted a nagy 
mindenséget és gondviselő kegyelmeddel tartod azt fenn szíved min-
deneket boldogítani vágyó szeretete szerint. Imádjuk irgalmasságodat, 
amellyel elfedezed gyarlóságainkat és megbocsátod bűneinket. Imád-
juk jóságodat, amelynek testet és lelket megelégítő áldásait na-
ponként megújítod mirajtunk. Imádjuk bölcseségedet, amelynek mély-
ségeit és magasságait örökéletre vezérlő szent Igédben feltárod előt-
tünk. Vedd kedvesen imádásunkat, mennyei Atyánk és ma is 
taníts megérteni velünk való szent céljaidat. Taníts meg igazságaid 
megismerésére, az akaratodnak való kész engedelmességre, az útai-
don való járásra és atyai szent tetszésed keresésére. Érttesd meg 
velünk, hogy ha a lélek az, ami életet ád nekünk ezen a földön 
és életet ád majd az örökkévalóságban is, akkor nekünk a lélek útján 
kell járnunk. Érttesd meg velünk, hogy aki a te gyermeked, annak 
isteni célok szolgálalába kell állítania földi életét és mindenek-
felelt a te országodra és annak igazságára kell lörekednie. Minden 
segílség örök szent Istene, buzgólkodásunk e szent órájában emeld 
fel lelkünket magadhoz és szenteld meg minden vágyát és minden 
törekvését, hogy tisztábban lássuk életünk céljait és megszentelt 
akarattal törekedjünk azok elérésére. Hallgass meg azérl és segíls 
meg ma minket az Cr Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Megszégyenít bennünket szentséges beszéded, mennyei Alyánk! 

Mint fénylő liikörben, úgy látjuk benne magunkat és gyarlósá-
gainkat. .Milyen alacsonyan jár a mi életútunk! Milyen gyermekes 
a mi gondolatunk járása! Alig nézünk tovább, mint ameddig testi 
szemünk ellát. Csak az érzékeink szűk körében tévelyeg a lel-
künk. Eszünkbe sem jut ráeszmélni, hogy a földiekről való gondos-
kodásban emésztődő emberi élet mennyire alacsony és céltalan. 
Észre sem vesszük, hogy mikor nem a lélekre, hanem csak a teslre 
és annak szűkös3 de zsarnok indulataira és vágyaira bízzuk magun-
kat, mennyire megszégvenítjük emberi szép hivatásunkat! Magunkat 
szégyenítjük meg, hogy azokért törjük nagy balgatagon magunkat és 
azokért tiporjuk meg szeretetlenül embertársainkat, amikről atyai 
jóságod annigy is kegyelmesen és bőségesen gondoskodik. Es meg-
feledkezünk a legfőbb dologról, a le országodról és a legszebb em-
beri élelcélról, szent országod munkálásáról. Bízó hittel és alázatos 
könyörgéssel kérünk, mennyei Atyánk, hogy mai tanításod legyen 
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foganatos mibennünk. Légy áltloll, liogy feliáriad előliünk emberi 
életünk egyellen méltó célját és igaz hivatását, szent országod h ű -
séges inunkálását. Adj erőt, hogy küvellicssük igéd tanítását. Adj 
erőt a lélek szerint való életre. Tégy vigyázókká, liogy úlaidon jár-
junk hűségesen. De sőt légy vigyázókká felebarátainkkal szemben is. 
\ e engedjük elesni testvéreinket. IIa leroskad éleiének nehéz terhe 
alalt, vegyük át a terhel és támogassuk öl szeretettel. Taníts elnézők-
nek lenni s ha valakit mégis ítélni akarunk, legyünk az mi magunk,, 
hogy ne a test számára vessünk e földi életben, banein a lélek 
számára, hogy egykor a lélek vetéséből arathassunk majd örökélelet. 
Add nekünk, Atyánk, a vigyázó józanságnak lelkét és add nekünk 
a segítő szeretetnek lelkét, hogy ne földi, liánéin mennyei kincseket 
gyűjtsünk magunknak az örökéletre . . . 

Befejező ol lár i imádság. 
Áldunk és magasztalunk kegyelmes Istenünk, liogv az igazság 

Igéjének örökélelre vezérlő fényét ma is ragyogtattad elöltünk. 
Áldunk, hogy megismertük Igédből a földi élet felséges és boldogító 
rendeltetését. Könyörgünk hozzád, mennyei Atyánk, adj erői ren-
deltelésünk hűséges betöltésére! ftrködj felellünk és lábaink járása 
felett kegyelmesen. Igazítsd meg gondolatainkat és szándékainkat, ha 
igazságod útjáról letérnek. Segíts meg minden nemes feltélelünkben 
és minden liszla elhatározásunkban, hogy egész földi életünk örök-
életre való áldott magvetés legyen a te megsegítő atyai kegyelmed-
ből. Ámen. 

Szentháromság u. 16. vasárnapon. 
(Lk. 7, t l -17 . — Ef. 3, 13-21.) 

Ollári imádság. 

Az elmull hét munkái és törődései után hozzád vonzott lelkünknek 
vágya, jóságos Isten, mennyei Atyánk. A munkára le adtál erőt és ál-
dást, a törődések elviseléséhez te adhíl segítséget és türelmei. Iláia és 
magasztalás hozott fel szent házadba, mennyei Atyánk, hogy ill kö-
szönjük meg hozzánk való jóságodat. Hálánk annál mélységesebb,, 
mert érezzük és előtted be is valljuk őszinle szívvel, hogy nem va-
gyunk méltók megtartó és megáldó irgalinasságodra. A gyarlóság 
útjairól nein tudunk rátérni igazságod szent ösvényeire. Hiába jár 
előliünk a Krisztus a tökéletes élet és a teljes szerelet isleni példa-
adásával, nincs erők megmaradni hűségében, liogy a hit állal Krisz-
tus lakozzék a szívünkben. Alázatosan kérünk, kegyelmes Istenünk,, 
Igéd hirdetésével terelj minket ma Krisztus hűségére. Ingadozó hi-
tünket erősítsd ineg, beteg szívünket gyógyítsd meg, haldokló hi-
tünket lámaszil új éleire. Lelked erejével vonj magadhoz minket. 
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és atyai szívod irgalmával ölelj kebledre, hogv áldoll legyen buz-
gólkodásunk e szent órája, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Anten. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Magasztaló énekkel és dicsőítő imúdság mondásával adunk erő-

lelen emberi kifejezést csodálkozó liszteleiünknek, midőn reád te-
kintünk, élet fejedelme, Úr Jézus Krisztus, akinek még a halál is 
engedelmeskedik. Valóságos király vagy te mennyen és földön egy-
aránt, inert az Atya mindent lábaid alá vetett zsámolyul. Meg-
hajtjuk előlied térdeinket, inert bizonnyal látjuk és hisszük, hogy 
le mindent meglehetsz sokkal bőségesebben, mint ahogy kérjük, avagy 
elgondoljuk. Hívő bizalommal kérünk azérl, megváltó Jézusunk, jöjj 
el hozzánk is, érintsd meg lelkünket és ébreszd abban új éleire 
a mi belső emberünkel. Mert mi halottat hordozunk magunkban. 
Ilitünk az a halott és mi csak siratni tudjuk néma csendességél, 
miként a kesergő édes anyja siratta elhunyt gyermekét. Ha le 
meg nem könyörülsz rajiunk, bizony el kell temetnünk drága halot-
tunkat a feltámadás reménysége nélkül. Jöjj el azért hozzánk, édes 
Megváltónk és illés meg minden hervadozó szível, kelts úi éleire 
minden clhanyallö hitet, üdíts virulásra minden lankadó reményt, 
hogy lelked állal a belső emberre nézve mind megerősödjünk. Hadd 
sorakozzunk mindnyájan a szentek táborába, akik tudják, milyen 
mérhetetlen az isteni hatalom és erő mélysége és magassága. Hadd 
teljék meg a lelkünk az Isten megismerésének teljességéig és hadd 
üljön ajkunkon mindenkor dicsőségmondás éneke a gyülekezőiben 
nemzedékről nemzedékre mindörökké . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Hálát mondunk szenl Felségednek, mindenható Istenünk és 

Atyánk! Hálát mondunk a segítségéri, amely gyengeségeinket erővé 
változtatja kegyelmed állal. Hálát mondunk a vígaszlalásért, amely 
Igédből a szívünkbe árad. Hálát mondunk a jóságért, amellyel be-
takargatsz és megáldasz minket. Kérünk, Atyánk, ne vond el tő-
lünk soha kegyelmedet, gondviselésed szárnyait terjeszd ki felet-
tünk, hadd legyen nyugodt a pihenésünk, bátorságos a vándorlá-
sunk oltalmad alatt. És ha vándorlásunk a földön véget ér, talál-
junk nálad akkor is kegyelmet az örök boldogság hazájában, az egek 
egében, a mi Urunk, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 
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Szentháromság u. 17. vasárnapon. 
(Lk. 14, 1-11. — Ef. 4, 1-6.) 

Oltári imádság. 

Mindenható szenl Isten, földi gyarló gyermekeid kopogtatnak 
irgalmad és kegyelmed ajtaján! Nyisd meg nekünk ezt az ajtót, atyai 
szived szeretetének ajtaját és légy hozzánk kegyelmes és irgalmas! 
Mert érezzük, hogy méltatlanok vagyunk kegyelmedre s naponként 
halmozódó gyarlóságainkkal és vétkeinkkel irgalmadat sem érde-
meljük meg. Nemcsak, testi áldásaiddal élünk vissza, hanem lelki 
áldásaid felhasználásában is lélekbcvágó mulasztásokat követünk el! 
Te jól ismered vétkeinkel, mindentudó hatalmas Isten. Te tudod 
és látod, milyen sokszor vagyunk kíméletlenek és szeretetlenek, gőgö-
sek és fennhéjázok, ha nekünk adott áldásaid arra képessé tesznek, 
fgy válunk méltatlanokká áldásaidra. Azért könyörgünk hozzád alá-
zatosan, tárd fel itt előttünk szent Igédben akaratodat. Mutasd 
meg törvényedben igazi emberi ábrázatunkat, hadd szégyenítsen rá 
a helyes útra a te beszéded és hadd lépjünk rá mindnyájan a meg-
térésnek és az újjászületésnek amaz ösvényére, amelyen szent Fiad-
hoz juthatunk el az egek egébe örökéletnek boldogságára. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Mennyei édes Atyánk! Szégyen pírjába öltözik az arcunk, midőn 
most szenl Igéd megvilágításában nézzük életünket. Mennyire eltértünk 
igazságod úljától és mennyire megejtett bennünket az emberi gyarló-
ság és a világ csábító rossz szokása! Szégyennel valljuk be, hogy 
együtt járunk a képmutatókkal és az önhitt szeretetlen emberek tá-
borában érezzük jól magunkat. Flmellőzzük szent törvényedet, el-
pártolunk Mesterünktől, az Űr Jézus Krisztustól, aki a tökéletes 
és boldog földi élet isteni példájával jár előttünk és naponként hí-
vogat: Jertek, kövesseteik engemet! Tanuljatok tőlem, mer! én szelíd 
vagyok és alázatos és majd megtaláljátok inegnyugvástokat! Tudjuk 
ugyan, liogy azt várod valamennyi földi gyermekedtől, hogy járjon 
teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel a földi élet útjain 
mindenkor, mi mégis sokszor vagyunk fenhéjázók, kérkedők és tü-
relmetlenek. Te azt akarod, hogy amint egy a hit, mert egy az Islen, 
becsüljük meg és tiszteljük egymás hitét, de mi mégis gyűlölködünk 
egymással a hit miatt és így megszégyenítjük szent nevedet. Te 
azt várod, hogy amint egy a keresztség, inert egy a Megváltó, 
forrjunk össze mind a megváltottak szenl közösségében a békesség 
köteléke állal, de ini mégis a szétiiúzás útjain járunk és gőgösen 
elfordulunk azoklól, akikkel e földön a keresztség, a földi élet után 
pedig a megváltás kegyelme egyesít. Te azt szerelnéd, hogy az 
örökélelnek azonos reménysége azonos lelket, egyező érzést, egyesítő 
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szeretetet ébresszen bennünk mindnyájunkban, de mi még a keresz-
tyén anyaszentegyházban sem tudunk egyesülni neved imádására és 
akaratod szolgálatára. Xe ítélj meg minket gyarlóságaink és bűneink 
mértéke szerint, kegyelmes Istenünk, hanem adj erőt, hogy ne fele-
barátainkat ítélgessük, hanem magunkat, hogy a jézusi megalázkodás-
ban találjuk meg felmagasztatásunkal. Adj józanságot, hogy ne az 
emberek, hanem az Islen előtt való elsőbbséget keressük. Adj bölese-
séget, bogv ne az ítélgetés bírói székébe vágyakozzunk, hanem 
arra törekedjünk, hogy a te ítélőszéked előli megállhassunk. Taníts 
meg minkéi komoly önbírálatra és alázatos szerénységre, hogy egykor 
felmagasztalhass bennünket a te örök kegyelmességed s z e r i n t . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Megtanultuk Igédből, óh szent Isten, hogy az alázatos szív 

olyan kincs, amely itt ezen a földön békességet, a földi élet ulán 
pedig fclmagasztaltatásl hoz a hívő embernek. Adj hát nekiink 
alázalos szívet, hogy nyugodt, békességes és neked tetsző legyen 
földi életünk. Add, hogy ez az új szív ültesse ajkainkra a szeretet 
és a megértés szavál, ez leremje meg cselekedeteinket, ez tisztítsa 
meg gondolatainkat, ez tegye békességben és jóságban gazdaggá 
egész életünket. Most, ha szent házadból eltávozunk, add nekünk 
útitársul a le szent lelkedet« hogy az vezessen e földön az örök 
dicsőség felé, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Szentháromság u. 18. vasárnapon. 
(Mt. 22, 34-46. — Kor. I. 1, 4-9.) 

Oltári imádság. 
Megváltó Jézus, édes Üdvözítőnk! Hozzád vágyódik a lel-

künk, hogy lábaidhoz letelepedve hallgassuk bölcs tanítá-
sodat. Kint az élet nagy forgatagában cinbcri bölcsesség hi-
Ictő beszédei táplálják lelkünket. Tévelygő emberek példái 
vesztegetik meg szívünk anuigy is gyarlóságra hajló ösztöneit. Ezért 
a sok hiba, ezért a sok vétek, ezért a sok botlás és a tenger bűn, 
amelyek miatt pironkodnunk kell előtted. De tudjuk, hogy szívesen 
veszed közeledésünket. Tudjuk, hogy kész örömmel nyitod meg 
ajkad tanításra. Tudjuk, hogy ma is azért ébresztetted fel lelkünk 
hozzád vonó vágyát, mert kész vagy bennünket az igazság Igéjével 
táplálni és lábainkat az Ür törvényének ösvényeire irányítani. Lá-
baidhoz telepszünk hát, megváltó Jézusunk és kérve-kériink, taníts 
meg minket az Isten törvényére. Gyújtsd meg előttünk az Istenige 
ragyogó világosságát, hogy az legyen vezetőnk és irányítónk, míg 
e löldön élünk, az örökítélet nagy napján pedig az legyen igazoló tá-
maszunk előlied. Uram, hallgass m?g minket! Uram, taníts minkéi! 
Urain, áldj meg minkéi megváltó szived szeretele szerint. Ámen. 
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Igehirdetés utáni imádság. 
Mennyei szenl Atyánk! Ilálál zengünk azért a kegyelemért, liogy" 

most is közölted velünk szent törvényedet. Hálát zengünk, liogv ma 
is hirdetted evangéliumod üdvösséges igéit. Hálál zengünk, hogy 
egyszülött szenl Fiad feltárta előliünk a törvények törvényét a 
hozzád és embertársaink iránt érzett igaz szeretetben. Kérünk, szen-
teld meg értelmünket, hogy Igéd nyomán mind tisztábban alakuljon 
ki bennünk Krisztusnak, a szeretel égi fejedelmének a képe. Ké-
rünk, ailj igaz Iiilel, hogy mindnyájan megismerjük benne nem csupán 
Dávid fiát, megváltó ígéreted élő valóságát, hanem a le egyszülött 
szent Fiadat is, aki szeretetből szállt le az egek egéből és szerelettel 
váltott ineg bennünket az egek számára. Kérünk, adj világos látást, 
hogy felismerjük szeretetből reánk árasztott kegyelmedet, amelyet 
nekünk adtál Krisztus Jézusban. De alázatosan kérünk arra is, hogy 
gazdagíts meg minket mindenben a Krisztus által. Legyen ben-
nünk és rajtunk bőséges minden kegyelemadomány a mi hitünkben, 
hogy velük erősek legyünk egészen a célig, a mi Urunk Jézus Krisztus 
megjelenéséig. Áraszd ki reánk szíved szeretelét, liogy ha meghívtál 
minket Krisztus közösségébe, tartson is meg abban irgalmasságod 
nemcsak itt a földön, hanem majdan az örökkévalóságban i s . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Milyen jóságos és kegyelmes vagy le hozzánk, mennyei Atyánk,, 

hogy tanítómestert, megváltót és hűséges barátot adtál nekünk egy-
szülött Fiadban! IIa kétségek szánJják a lelkűnkéi, hozzá megyünk 
és ő beleveti lelkünk talajába az Ige magvát, hogy az békét, megnyug-
vást teremjen számunkra. IIa bánt a bűntudat, ölébe hajtjuk csüggedő 
szívünket és ő megtisztítja és megerősíti. IIa elhagyatva érezzük 
magunkat, keze után nyúlunk és ő kézenfogva vezet bennünket a 
megelégedés úljára. Most is bocsásd el öt velünk a mindennapi gon-
dok és törődések közé, hogy vele éljünk, vele munkálkodjunk és 
vele haladjunk az örök boldogság felé a le megtartó és megáldó ke-
gyelmedből. Ámen. 

Szentháromság u. 19. vasárnapon. 
(Mt. 9, 1-8. — Ef. 4, 22-28.) 

Oltári imádság. 
Xehéz teherrel jöttünk színed elé, kegyelmes Istenünk! Fel-

ébredt lelkiismeretünk rakla ránk ezl a terhel, ítéletei tartván 
életünk felett. Yádal emelt ellenünk, hogy nein ludunk megújulni 
Krisztus Jézusban. A gyarlóságok, az indulatok és a szenvedélyek 
rabszolgái vagyunk, azért járunk a bűnösök útján. Most is ezek 
útjáról tértünk be szent templomodba. Szerelnénk ill lábaidhoz le-
rakni bűneinket és Igédben megújiill szívvel távozni el szent színed 
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elől. Te mindent megtehetsz, mindenható Istenünk és Átválik. Te 
minket is újjászülhetsz szentséges Igéddel. Amire nekünk nincs 
erűnk, le egyetlen újjáteremtő szavaddal megleheted. És mi más 
emberekként hagyjuk majd el szenl házadal. mini ahogyan ide-
jöttünk. Azért alázatos bizodalommal könyörgünk, mennyei Atyánk, 
közöld! most velünk Igéd igazságát. Közöld velünk Szeiillelkedct. 
Áraszd ki ránk újjászülő kegyelmed teljes gazdagságát, hogy mai 
liuzgólkodásunk új élet kezdete legyen minekünk, szent nevednek 
(ledig legyen mindörökké dicsőséges e hálás szívekből hozzád emel-
kedő imádság magasztalása állal. Ámen. 

Igehirdetés uláni imádság. 

Mennyei édes Atyánk! Amilyen szép és dicsőséges, olyan nehéz 
is a hivatás, amelyre magunkat elköteleztük, mikor egyszülött szent 
Fiadnak híveivé leltünk. Teljes fenségében és teljes komolyságában 
érezzük e hivatás kötelezéseit. Tutijuk, hogy Krisztus követése új 
élet, új erkölcs, tisztull szív és jézusi lélek szerzésének és bírásának 
kötelezettségéi rójja ránk. Ε kölelezellség nagyságával szemben mi 
csak gyarlóságunk nagyobb voltál érezzük. Láljuk, hogy rajiunk 
legtöbbször a hullámzó indulatok és üszliinök uralkodnak. Szomo-
rúan tapasztaljuk, hogy mindennapi életünk cselekedelei alig kü-
lönböznek valamit a hilellen emberek cselekedeleitől. Krisztus lelke 
csak fuló vendég bennünk és mi nem tudunk vele egy egész életre 
összeforrni. Ezért nein bírjuk levetkőzni az ó-emliert és ezért nein 
bírjuk felöltözni az újat. És szégyenünkre tovább járunk a hazudo-
zás, a haraglartás, a inunkakerülés, a lélekronlás kárhozalos úlján, 
de az építésről, a segítésről, a szeretet bizonyságlévő áldolt mun-
káiról elfelejtkezünk. Ilozzád esedezünk azért, jóságos Islenünk, 
küldd el hozzánk most egyszülött Fiadal, hadd érinlse meg beteg 
szívünket és hadd bocsássa meg fájó bűneinkel. Hadd mondja el 
nekünk is a boldog vigasztalást: Hízzál fiam, ineg vaunak bocsátva 
a te bűneid! De sőt hadd fogja ineg a kezünket és hadd állilson 
talpra bennünket, mondván: Kelj fel és járj! óh segíls meg minket, 
meglarló Istenünk, hogy emberi gyarlóságaink kárhozalos puha 
párnáiról mielőbb felkeljünk és járjunk a le úlaidon, a mi Frimk 
.lézus Krisztus á l t a l . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Minden segítségnek és minden áldásnak örök szenl Islene! .Magasz-

talva áldjuk jóságodat, liogy a mai szenl napon nemcsak lílmulalást, 
hanem támaszt is adtál nekünk szent Igédben. Szenteld meg hi-
tünket, hogy Igéd lanílásál híven kövelhessük. Annak ereje tarJson 
ineg mindennapi munkánk törődései és gondjai közi békességben. 
Annak biztatása larlsa ébren szívünkben a reménységei, bogv igéd 
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vezetésével meg tudjunk maradni törvényed útjain. Ezeken az lilá-
kon támogass minket Szentlelkeddel, liogy egykor eljuthassunk ke-
gyelmedből az örökélet üdvösségére, az Cr Jézus Krisztus érdeméért. 
Ámen. 

Szentháromság u. 20. vasárnapon. 
(Mt. 22, 1-14. — Ef. 5, 15-21.) 

Oltári imádság. 
Mennyei szent Alyánk! .Meghallottuk lelkünkben megcsendülő 

szavadat, amellyel magadhoz hívsz lelki javakkal való táplá-
lásunk végett. Feljöttünk hát szent templomodba, hogy dicséretet 
zengjük atyai gondoskodásodért. FeljöllUnk, hogy letelepedjünk lá-
baidhoz és megragadjuk a kegyelemből nekünk felkínált alkalmai, 
amelyben meglöltheljük lelkünket Igéd igazságaival. Mert tudjuk, 
Atyánk, hogy igazi bölcseséget és okos szívet csak a le Igéd éb-
reszthet mibennünk. Most azért fogadj minket kegyelmesen. Ne nézd 
gyakorta való oktalan tévelygéseinket, ne ítélj meg gyarlóságaink és 
vétkeink szerint. Nyisd meg inkább előttünk igazságaid gazdag tár-
házát, hadd teljesedjünk meg szent lélekkel. És hadd zengjen itt 
neked a szívünk hittel való teljességéből örvendező éneket, áldá-
soknak örök nagy Istene! Atyánk hívtál és mi eljöttünk, hogy buz-
góságos odaadással meghallgassuk Igéd tanítását. Atyánk hívunk, 
jöjj most közénk és tedd áldotlá buzgólkodásunkat, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyelmes Islen, jóságos Alyánk! Magasztaló énekkel dicsérjiik 

nevedet, hogy arra a nagy lakomára, amelyet szent Fiad által a 
benned hívőknek készítettél, az egek egében, minket is szeretetlel 
meghívtál. Első meghívásod a szent keresztségben szólt hozzánk. 
Azóta pedig ineg nem szűntél soha megismételni hívogatásodat. Vala-
hányszor oltárodhoz hajt bennünket a lelkünk, valahányszor Igéd 
hallgatására vágyódik a szívünk, tudjuk, hogy mindig alvai gond-
viselésed és szereteted féltő meleg szava szólít hozzád bennünket. 
Légy áldott, Atyánk, hogy még akkor is utánunk kiáltasz, mikor 
nem vagyunk méltók meghívásodra, mert elfordulunk tőled. Légv 
áliiolt hosszútűrésedért, hogy atyai szemeid! vigyázását nem veszed 
le rólunk. Mai hívásodért is légy áldoll, incnnyciAlyáiik! Légy 
áldott a sok lelki jóért, amit nekünk adtál. Könyörgünk azonban, 
ne engedd, hogy valaha is süketek legyünk hívogató szavaddal szem-
ben. Adj józanságot, hogy küldötteidet megbecsüljük és kész enge-
delmességgel és szívbeli örömmel telepedjünk kegyelmed asztalához, 
szent hajlékaidban. Adj készséget, hogy lelkünk felöltözzék abba a 
menyegzői ruhába, amelyben nemcsak behocsálanak a nagy és szent 
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lakomához, hanem oll is tartanak mindörökre, egészen szent Fiad 
megdíesőítésének boldog napjáig. Adj höleseséget, hogy úgy járjunk 
ezen a földön, mint bölcsek! és nem mint balgatagok. Adj buzgó-
ságot, hogy magunkat is, felebarátainkat is Igéd hirdetésével, szent 
énekek zengésével, legfőképpen pedig akaratod teljesítésével ké-
szítsük elő és sarkaljuk a neked tetsző szent életre. Ébreszd fel ben-
nünk a kész engedelmesség lelkét, hogy szolgáljunk parancsolataid-
nak a magunk békességére, embertársaink boldogságára és a le szenl 
nevednek d i c s ő s é g é r e . . . 

Befejező oltári imádság. 

.lóságodat magasztalja szívünk, kegyelmes mennyei Alyánk, midőn 
most eltávozunk szent templomodból! Boldogoknak valljuk inagunkal,. 
hogy részesei lehettünk a lelki lakomának, amelyben most adlál a 
benned hívőknek. Kérünk, tedd áldollá rajtunk Igéd hirdetéséi. 
Annak igazsága hassa át lelkünket. Annak világossága irányítson az 
élet útain. Annak vezérletével úgy fussuk meg földi pályánkat, hogy 
neked tetsző legyen minden cselekedetünk. Igéd tegyen bennünket 
bölcsekké, hogy hívó szavadat mindig meghalljuk és örömmel kö-
vessük. Egykor pedig, ha majd a nagy számadásra szólítasz magad 
elé, Igéd igazolásával, irgalmadból megállhassunk íléleled mérő-
vesszeje alall, a mi Erünk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Szentháromság u. 21. vasárnapon. 
(Ján. 4, 46-54. — Ef. 6, 10-17.) 

Oltári imádság. 
Minden tökéletesség és minden hatalom örök valósága, mennyei 

Alyánk! A mulandóság öléről száll hozzád imádságunk, hogy magasz-
talja szent Felségedet. A gyarlóság és tökéletlenség hordozói jönnek 
eléd könyörgés szavával. Az erötelenek keresik nálad az erő forrását, 
a terheket viselők a megkönnyítést, a bánatosak a megvígaszlaltalást, 
az elesettek a felemeltetést. Köréd és hozzád gyülekezik az egész 
világ, liogy megerősödve, új küzdelmekre felvértezve, új munkára 
fellelkesítve távozzék földi hivatása további útjára. Áldások Islene, 
kegyelmes jó Alyánk, mint egykor szent Fiadhoz, az Cr Jézus Krisz-
tushoz a pusztában, úgy sereglett ma hozzád ez a gyülekezet. Tisz-
telet, hódolat, magasztalás, könyörgés ül ki a szemekben, amelyek 
reád néznek. Jóságos Atyánk, te miiidenkil meg ludsz elégíteni, 
te minden szívet meg tudsz nyugtatni, te minden életet meg tudsz 
áldani. Áldásaidért imádkozunk ina hozzád. Hallgass ineg bennünket 
és atyai szereteted szerint elégíts meg minkéi, az élet harcaira fegy-
verez fel bennünket, hogy házadban való időzésünk legyen lelki 
áldásokban gazdag, az Cr Jézus Krisztus által. Ámen. 
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Igehirdetés utáni imádság. 
Ür Jézus Krisztus, lelkünk megváltója, magasztaljuk jóságodat, 

amellyel a szomorkodókat megvigasztalod, az elesetteket felemeled, a 
betegeket meggyógyítod és még a hollakat is új életre támasztod a 
benned lakozó isteni erők teljessége szerint. Hálás szívvel és hódoló 
lélekkel valljuk, hogy tied a hatalom a mennyen és a földön egy-
aránt és te megáldod és boldoggá teszed azokat, akik benned bíznak. 
De tied a bölcseség is, amelyet szívünkbe oltasz szent Igéddel, fis 
mi e bölcseség birtokában megértjük, hogy nem a testi mcgáldatás és 
nem a külső megsegítés a legfőbb jó és a legnagyobb ajándék. 
Megértjük, liogv vannak lelki áldások is, amelyek becsesebbek, 
vannak lelki javak is, amelyek magasabbak a föld összes javainál és 
örömeinél. Igéd liölcsesége megérezteti velünk, hogy nekünk 
nein külső hatalmasságokkal, nem a halszerencsével, nem a 
betegségekkel és élelrontő nyomorúságokkal van igazában har-
cunk, hanem olyan hatalmakkal és olyan erőkkel, amelyek 
a lélek hitét és a szív tisztaságát igyekeznek bennünk meg-
ölni és eltiporni. Ezek ellen kérjük segítségedet, megváltó Jézu-
sunk. Hadd öltsük magunkra az Istennek minden fegyverzetét, hogy 
az ostromló gonosznak képesek legyünk ellenállni, sőt vele szemben 
mindenkor diadalmasan meg is állni, ltuházz fel diadalmas harcod 
minden fegyverével, liogy lelkünk hitéért és az örökéletért, szívünk 
nyugalmáért és tisztaságáért minden ellenséggel győzelmesen meg 
tudjunk küzdeni, fis ha előtted egykor megjelenünk, hadd teljesedjék 
be rajtunk amaz ígéreted: Λ győző fehér ruhába fog öltözni és 
nevét nem törlöm ki az élet könyvéből és vallást teszek az ö nevéről 
az én Atyám előtt és az ő angyalai e l ő t t . . . 

Befejező oltári imádság. 
Hálát mondunk lelki áldásaidért, mennyei édes Atyánk! Az 

élet harcának küzdőteréről térlünk be szent házadba megpihenni, 
fis le nemcsak pihenési, hancnit erősítést is adtál. Hálát adunk az 
erőért, mely szent Igédből áradt mireánk. Most, mikor napi küz-
delmeink fárasztó terére isméi visszatérünk, alázatosan kérünk, ne 
vond ineg tőliink támogatásodat, Fáncélozd fel hitünkéi igazságaid 
vérijével és adj nekünk győzelmet minden mi harcunkban, szent 
Fiad, az Ür Jézus Krisztusban vételt hit által. Ámen. 
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Szentháromság u. 22. vasárnapon. 
(Mt« 18, 23-35. Fii. 1, 3-11.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes Islen, mennyei szenl Atyánk! Mikor állépliik temp-

lomod küszöbét, hozzánk való minden jóságod és irgalmasságod 
eszünkbe jutoll. Eszünkbe jutóit az áldások végtelen gazdagsága. 
Eszünkbe jutoll kegyelmed ezernyi bizonyságtétele, amelyek minde-
nike mint öröm, vigasztalás, siker, kitartás és erő hullott a lel-
künkre. Mindezekéri csak hála éneke és magasztaló imádság ülhet 
ajkainkra. Alázattal kérünk, fogadd keservesen hálaadó énekünket és 
hallgasd meg szeretettel magasztaló imádságunkat. l>e szent templo-
mod falai közöli a magunk méltatlan volta is eszünkbe jutoll. Hogy 
mi mindezekre az áldásokra nem vagyunk inéllők, kegyelmes Is-
tenünk. Olyanok vagyunk veled szemben, mini a rossz adós, aki 
sohasem fizel, esak halmozza adósságai!. Jóságos Istenünk, alá-
zalosan kérünk, légy hozzánk irgalmas és kegyelmes! llosszútürésedet 
ne fárassza ki hálátlanságunk. Inkanh adj erőt a megtérésre. Adj 
segedelmet az újjászületésre. Adj lámogalást az igazságod úljain 
való járásra és a szenl élet ösvényén való megmaradásra. Mai buz-
gőlkodásunk e neked szenteli óráján is mutasd meg szent Igédben a 
hozzád vezető igaz ösvényt, hogy eljuthassunk majd egykor az 
örökkévalóság boldog országába, a mi Urunk, Jézus Kriszlus állal. 
Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Irgalmas Isten, szerető mennyei Atyánk! Igéd igazságának ra-

gyogó fényében mosl tisztábban áll elöltünk a magunk éleiének sok 
nagy gyarlósága. Most látjuk esak igazán, hogy jóságban, elnéző meg-
bocsátásban és boldogító cmberszeretelben milyen szegények va-
gyunk. Most látjuk csak, hogy olyanok vagyunk, mini az a szívtelen 
szolga, aki szolgalársával szemben nem ludoll és nem is akar! 
elnéző lenni. Akik naponként azérl könyörgünk hozzád, hogy Iégv 
nekünk kegyelmes és irgalmas, akik olyan buzgón szoklunk esedezni, 
hogy ne bűneink és ne gyarlóságaink, hanem atyai szíved szeretele 
szerint ítélj feleltünk: mosl szégyenkezve állunk meg előtted. Mert 
mi, ha megbántanak bennünket, keményszívű emberek vagyunk, de 
a magunk vétkeiéri, amelyekkel Istenünk szívéi búsítjuk, alázatosan 
könyörgünk irgaloínérl. Embertársaink apró hántásait és árlásait 
rovásra szedjük, de a magunk hilellenségeire és bűneire kegyelmed 
palástját szeretnénk rálioríttalni. Igaz hűnbánallal könyörgünk hoz-
zád, mennyei Atyánk, légy nekünk irgalmas! \ e űzz el bennünket 
szent színed elöl. Sől ölelj magadhoz és leheld belénk szent lelkedet, 
mint egykor, a teremtés hajnalán belénk lehelted, hogy valahány-
szor rólad emlékezünk, hálál adjunk szenl jóságodért. Xe csak 
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hálát adjunk pedig, hanem meg is maradjunk liláidon és embertár-
saink vétkeivel szemben mi is tudjunk jóságosak, irgalmasok, meg-
bocsátok lenni. Kérünk, mennyei Atyánk, le magad kezd el bennünk 
az újjászületés jó munkáját és te magad végezd is azt el a Krisztus 
Jézus napjáig. Te magad tarts meg minket tisztán és épen, az igaz-
ság gyümölcsével megtelilve az ítélet napjára és akkor is légy hozzánk 
kegyelmes és irgalmas, hogy elvehessük az örökélet koronáját, a mi 
Urunk, Jézus Krisztus é r d e m é é r t . . . 

Befejező oltári imádság. 
Irgalmazó kegyelmed vigasztaló égi sugara Itulloll ma lelkünkre« 

mennyei szent Atyánk! Merl ezt az irgalmazó kegyelmet szomjazza 
a lelkünk. Ezt szomjazza minden lélek ezen a világon. Nemcsak 
mi lőled, hanem embertársaink is mitőlünk. Taníts meg azért az 
irgalmazó kegyelem gyakorlására, hogy amint a te alvai szíved ke-
gyelmének nyomán békesség és üdvösség árad e bűnös világra, úgy 
a mi lelkünk jósága nyomán is terjedjen e földön a békesség és 
a nyugalom. Mindenért pedig szent nevedre szálljon áldás és dicséret 
mindörökké. Ámen. 

Szentháromság u. 23. vasárnapon. 
(Mt. 22, 15-22. — Fii. 3, 17-21.) 

Oltári imádság. 

Mennybéli szenl Isten, szerelő édes Atyánk a Jézus Krisztusban! 
Téged keres a lelkünk, utánad vágyódik a szívünk. .Mert úgy 
érezzük, hogy a mi nélkül szűkölködünk, azt nálad mind feltaláljuk 
bőségesen. Hiszen életünk minden napja jóságodat és szeretetben 
gazdag szíved kegyelmét hirdeti nekünk. Bűneink terhét hordozó éle-
tünk megvígasztalása és ajándékul nyeri megnyugtatása is irgalmas-
ságodról beszél csodadolgokat. Midőn testi és lelki áldásaid ránkhalmo-
zásáért hálás szívvel mondunk köszönelet, kérünk is egyúttal, jó-
ságos Atyánk, áraszd ki ránk ma is kegyelmedet. Meri érezzük 
fogyatkozásainkat. Tudjuk, hogy nem járunk igazságaid útján. Gyö-
nyörködünk ugyan szívünk igaz örömével Igéd ránksugárzö vilá-
gosságának fényében, de mégis csak más úlakon tévelygünk és 
törvényed áldott ösvényeit könnyelműen mellőzzük. Azért jöttünk 
ma is szent templomodba, hogy adj nekünk erői igazságod hű köve-
tésére. A szívünket tisztítsd meg, a lelkünket újítsd meg itt ben-
nünk, hogy ne járjunk úgy ezen a tiildön, mintha mi is Krisztus 
keresztjének ellenségei volnánk. Tedd áldottá biizgólkodásunkat, hogy 
meggazdagodjunk a Iliiben, a veled való békességben és a Jézus 
Krisztus követésének boldog készségében. Szenl Fiad nevében ké-
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riink, hallgass meg és áldj meg inosl bennünket a le atyai irgal-
masságod szerint. Amen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

.Mennyei édes Atyánk! Naponként megújul rajiunk gondviselő 
jóságod áldása és ha ezer nyelvünk volna, sein ludnánk méltó 
hálál zengeni nevednek! Naponként tapasztaljuk kegyelmedet és 
mégis olyan sokszor elfelejtkezünk rólad és a veled szemben tar-
tozó gyermeki hálánkról. Te örökké csak áldasz, mi pedig sokszor 
magunknak is érthetetlen módon még az egyszerű köszönet szavát 
is megvonjuk tőled. A földi fejedelmeknek sokszor tiszteletből sok-
szor félelemből, de mindig engedelmesen megadjuk, amivel tartozunk. 
Illik is a Krisztus híveihez, hogy a szereteten kívül senkinek semmi-
vei ne tartozzanak. IXe a királyok királyának, az ég és a föld minden-
ható Urának a legtöbb ember egész életén ál minden tartozásával 
adós marad. Pedig mindenünket lőleil vettük és ígv mindenünk 
a tied. fis ha mindenünkéi visszaadnánk is, hozzánk való szereletedért 
még' mindig adósaid maradnánk. De te csak a lelkünkre tartasz 
számot, mennyei Atyánk. Amit a porhói vettünk, a halandó tes-
tet, visszakéri és visszaveszi a föld. Amil azonban le leheltél belénk, 
a lelkünket magadnak akarod, l logy amiül veled volt földi ván-
dorlása előtt, veled maradjon földi vándorlása ulán is örökké. 
Szégyenkezve valljuk be, hogy mi ezl a lelket nem tudjuk olyan 
tisztán és szeplőtelenül visszaadni, ininl ahogyan kaptuk. De sőt 
még a Iliiét, a hozzád tartozás nemes öntudatát sem tudjuk meg-
őrizni ebben a földi életben. Legalább hát a bála és a dícsérelmon-
dás énekével és imádságával tudnánk megadni valamit abból, ami-
vel neked tartozunk! Isten, jó Atyánk, Szentlelket! bocsásd le reánk, 
hogy ludjunk ezen a földön is tetszésedre élni és veled szemben 
tartozó kötelességeinket teljesíteni az Cr .lézus Krisztus á l l a l . . . 

Befejező oltári imádság. 
Hálál adunk tanításodért, kegyelmes Isten, jóságos Atyánk! 

Hálát adunk az útmutatásért, amelyben ina részesítenél. Feliáriad 
előttünk a földi élet gyönyörű hivaiását, hogy éljünk ezen a földön 
is tetszésedre és az engedelmesség nckcdszolgáló lelkét kövessük 
egész életünkben. Gyengeségünk érzetében téged kérünk, mennyei 
Atyánk, tégy bennünket erősekké a megállásban, kitartókká a hű-
ségben és vond el figyelmünket a földiektől. Vezess rá Krisztus 
útjára és tarts meg az ő ösvényén, hogy egykor majd elváltoztassa 
a mi halandó Icstünkel is a maga dicsőségének hasonlatosságára 
az ő hatalmas ereje és jósága szerint. Ámen. 
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Szentháromság u. 24. vasárnapon. 
(Mt. 9. 18-26. — Kol. 1, 9-14.) 

Oltári imádság. 

Neved imádására tériünk be szent házadba, jóságos Islenünk! 
Cgv érzi a lelkünk, hogy hálát kell mondanunk áldásaidért. Nemcsak 
azokért, amelyekkel földi életünk szükségleteit kielégíted, hanem ínég 
sokkalta inkább azokért, amelyekkel lelkünk üdvösségéről gondos-
kodok Mert, tudjuk. Atyánk, liogy nem a föld a mi igazi hazánk. 
Tudjuk, hogy csak azért adlál nekünk életet ezen a földön, hogy le-
gyünk ill a le képed hordozói, akaratod végrehajtói, igazságod tel-
jesítői, akiknek szereletével és munkájával boldoggá akarod tenni 
az egész világot. Jóságos Atyánk, ne engedd, hogy erről a felséges 
emberi hivatásról valamikor is elfelejtkezzünk. Tartsd meg a magad 
hűségében a lelkünket és a neked való szolgálatban egész élelünkel. 
Lrősíls meg ebben az órában is a benned való Iliiben; mert hit 
nélkül lehetetlen megállni előtted és lehetetlen teljesíteni hivatásunk 
kötelességeit. Hitünk növeléséért könyörgünk ma hozzád, kegyelmes 
Istenünk, liogy életünk ezen a földön békességes legyen, a földi élet 
uíán pedig elnyerhessük löled a hűség koronáját, az örökéletet, a 
mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Minden erőnek és minden hatalomnak örök nagy Istene, ineny-

nyei Atyánk! Vallási teszünk rólad, hogy te vagy minden áldás-
nak dicsőséges forrása és adományozója. Vallást leszünk, hogy 
akaratod nyomán támad és múlik az élet. Vallást teszünk, hogy előt-
ted nincs halál és elmúlás, inert te inagad vagy az örökkévalóság. 
I>e vallást teszünk arról is, hogy te nemcsak halalinas, hanem jó-
ságos és kegyelmes is vagy. Szent Fiadal is azért küldted erre a 
világra, hogy általa végezd el atyai szíved szeretetének és kegyel-
mének könyörülő munkáit mirajtunk. És mi tudjuk, hogy aki hívő 
bizodalommal közelít a Megváltóhoz, azt életet újító erővel aján-
dékozza meg. Kegyelmes Istenünk, szent lelkeddel vezérelj minket 
Jézushoz, hogy nála megtaláljuk békességünket, tőle elnyerhessük 
hitünk földi julalmál, a megvigasztal lalás boldog öröméi. Szenl 
lelked tartson meg minket Krisztus hűségében! Iladd legyünk telje-
sek minden bölcseséggel és lelki meglátással. Hadd járjunk e földön 
az Űrlioz méltó módon a te tetszésedre. Hadd gyümölcsözzék az 
életünk olyan cselekedeteket, amelyek emberek boldogságára és 
szent neved dicsőítésére szolgálnak. Add nekünk szent lelked erejét, 
hogy legyünk kitartók minden jóbitt; a benned való bizodalomban 
csakúgy, mint a szeretet gyakorlásában és szent akaratod teljesítésé-
ben. Tudjuk és valljuk, zttyánk, hogv egyedül csak te tudsz bennünket 

98 



kiragadni a sötétség és a liíín hatalmából, azért kérünk gyermeki 
bizalommal: nyúlj utánunk, emelj magadhoz és menls meg minket az 
örök éleire, egyszülött szent Fiad, az Ür Jézus Krisztus á l l a l . . . 

Befejező oltári imádság. 
ttrömincl adunk hálát szent nevednek, kegyelmes mennyei Atyánk, 

liogy méltókká tettél bennünket arra a kiváltságos méltóságra, hogy 
a szenlek sorában részesüljünk a világosságban. Áldunk, hogy ezt 
a \ilágosságol felgyújtottad lelkünkben szent Igéddel és hogy ra-
gyogtatod előttünk az evangéliumban. í r u n k , Istenünk, alázatosan 
kérünk, larls meg minkéi Igéd világosságában mindvégig. Ne engedd, 
liogy evangéliumodtól valaha is elszakadjunk. Vezess velük a földi 
élelen át kegyelemmel. Egykor pedig vezess be általuk mennyei 
szent országod boldog dicsőségébe, az egek egének világosságába, az 
t r Jézus Krisztus érdeméérl. 

Szentháromság u. 25. vasárnapon. 
(Mt. 24, 15-28. — Thess. I. 4, 13-18.) 

Oltári imádság. 
Örök vígaszlalásnak szent Istene, mennyei Alyánk! Kint a ter-

mészet ölén lassanként az enyészet veszi ál az uralmai. Levelek 
hullása, virág hcrvadása, napsugár lankadása a mulandóság tör-
vényét hirdeli mindenütt. Kennünk is megszólal szenl Igéd szava, 
hogy mind csak zsellérek és jövevények vagyunk ezen a földön; 
nincs nekünk itt maradandó városunk, liánéin jövendőt keresünk. 
A mulandóság vándorútján megállunk azért egy rövid órára és itt 
szent házadban kebledre borulunk, inert tudjuk, hogy te vagy az 
örökkévalóság égen és földön uralkodó hatalmas Istene! Xálad nyu-
godhalik meg egyedül az életért epedő lelkünk. Meri, ha sokszor 
panaszkodunk is az éleire, mégis szereljük és féltjük azt, mennyei 
Atyánk! fis tudjuk, hogy ha inind?nkor melletted maradunk, ha 
tőled soha el nem szakadunk, veled egvüll élünk mi is mindörökké! 
Ebben a hitben erősíts meg ma minket. Ebben a hozzád tartó hű-
ségben tars meg ina is bennünket. Ε mai szent órán is világíts be 
Igéddel a múlandóságnak és az örökkévalóságnak nálad ölelkező Iii· 
kába, hogy megnyugodjék a lelkünk benned és akii megváltóul 
küldöltél hozzánk, szenl Fiadban, az Úr Jézus Krisztusban. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Mennyei szent Atyánk! Alázattal borulunk le szenl színed előli, 
hogy imádjuk örökkévaló hatalmadat és dicsőségedet ini, a földön 
élő porgyermekeid. A mulandóságnak világából hódolattal és imá-
dással tekintünk fel hozzád, az örökkévalóság mindeneken ural-
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kotló örök Istenéhez. I)e félelem nélkül és bizalommal lekinlünk 
reád, mert ludjuk, hogy bennünkel e földi élei után magadhoz 
vársz az örökéleír?, l'orsátorunkat enyészetre rendelted, inert föld-
ből véletell és földből él, míg e földön jár, de a lelkünk belőled 
való lélek, amelyre örökkévalóság várakozik. Vajha soha ne felejtené 
el a lelkünk azl a boldogságos jövendőt, amely kegyelmedből ké-
szen áll számára! Vajha mindig erre gondolna, míg ebben a testben 
tartózkodik. Mert a Megváltó hirtelen váratlan jelenik majd meg,, 
hogy ítéletet tartson a világ felett, mint ahogyan a villámlás ki-
lobban az égboltozaton. Vajha az igazság útján találna mindnyá-
junkat! De mi nem rettegünk, mert ludjuk, hogy Megváltónk az,, 
aki megjelenik és az ő kegyelnie, jósága, üdvözíleni vágyó áldott szíve 
is vele jön! Azzal vigasztaljuk magunkat, hogy akiben eddig hittttnk„ 
bíztunk, akitől üdvösségünkéi várjuk és reméljük, azzal egyesülünk 
majd az ítélettartás nagy napján örökre! Azzal vigasztaljuk magun-
kat, hogy ha szenvedéssel jár is a világok változása és ha fájdalma-
kat hoz is ránk az Űrnak szent ítél.'tlartása, a szenvedések fájdalmas, 
napjait a választottakért megrövidíti a mi jóságos mennyei Atyánk. 
Áldunk téged ezért a bizodalmas, áldott szent hitéri, jóságos Iste-
nünk és alázatosan kérünk, tarls meg ininkel ebben a holdogíüó 
szent hitben. Adj élő reménységet, ineg nem ingó bizodalmat, hogy 
készen és nyugodtan várjuk a mi Urunk, Jézus Krisztus eljövetelét,, 
akinek legyen dieséret és dicsőség mindörökké! . . . 

Befejező ol tár i imádság. 
Ilálát adunk neked, mindenható szenl Isten, aki még a mu-

landóság gondolaiának nehéz terhét is megkönnyíted földi gyerme-
keid aggodalmas lelkén. Hálál adunk neked, hogy az elmúlás tu-
datát is boldog reménység biztató fényével ragyogja be alyai ke-
gyelmed. Hálál adunk neked, hogy ma is megnyugvást öntöttéi 
szívünkbe. Ez a megnyugvás hadd kísérjen bennünket végig a földi 
életen és hadd erősítse meg bennünk azl a boldogító hitet, hogy ha 
el kell is hagynunk egykor a mulandó világ vándorútját, ösvé-
nyünk hozzád vezet az örökélel boldogságára. Ámen. 

Szentháromság u. 26. vasárnapon. 
(Mt. 25, 31-46. — Thess. II. 1, 3-10,) 

Oltári imádság. 

Minden igazság szentséges Istene, mennyei Atyánk! Lelkünkben 
aggodalommal, szívünk mélyén szorongató érzéssel kerestük fel imá-
dásod szentséges hajlékát. Megemlékezünk gyarlóságainkról, szemlét 
lartunk cselekedeleink feleli , átgondoljuk egész életünket és aggo-
dalom szállja meg a szívünket. A pihenőre térő anyatermészet már 
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lerakta eléd, sül megadta nekünk is számadását. Míg lüktetett benne 
az alkotó élet láthatatlan folyama, megállás nélkül lermelle a vi-
rágot és az életadó kalászt, Most, hogy pihenőre tér, nyugodtan 
tekinthet vissza a befutott útra, mert van miről számot adnia. Az 
ílélellartás mérlegén bizonyosan nem találja majd senki könnyűnek. 
Mi azérl menekülünk kegyelmed székéhez, irgalmas Istenünk, hogy 
kegyelmedet kérjük az ílélellartás nagy napjára. Taníts úgy élni, 
hogy megállhassunk előlied. Erősíls meg úgy, hogy cselekedeteink 
kiérdemeljék boesánatodal. Tárd fel ma is Igédben mindazt az igaz-
ságot, amelynek teljesítéséi várod mitőlünk. I)e tárd fel azt az 
igazságot is, amely megmenthet bennünket a kárhozal ítéletétől. 
Urunk, Istenünk, irgalmad és kegyelmed teljességét mulasd ineg' ma 
nekünk szenl Fiad, az Űr Jézus krisztus érdemében. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mindenható szent Isten! Szorongva vergődik bennünk a lélek, 

ha ítéletlarlásod napjára gondolunk. .Meri ludjuk, hogy hosszútűrő 
vagy ugyan, de igazságos is, mindenkinek cselekedetei szerint fizetsz. 
Várod megtérésünket, de szemmel is lariod bűneinkel. ítéleted mérő-
vesszeje állandóan olt van a kezedben és életünket, hitünkéi, gon« 
dolalainkal és tetteinket Igédben kijelenteti igazságoddal méred meg. 
És ini ludjuk, hogy nein vagy személyválogató. Tudjuk, hogy nem 
is bennünket ítélsz, hanem csak a bűnl, amely bennünk lakik és 
állalunk cselekszik. Tudjuk, hogy igazságod nem nézheti el, mert 
nem hagyhatja jóvá szerelellenségünk, türelmetlenségünk, önzésünk 
és kishitűségünk vétkeit. Tudjuk, hogy ezek felett az íléletlartásl 
igazságosságod köveleli. És mi belátjuk, hogy csak így teremthetsz 
új eget és új földet, amelyekben igazság lakik. Csak így valósulhat 
meg szenl országod, amelyet az igazán hívőknek boldog olthonul 
szánt atyai szíved. Kérünk azért, kegyelmes Istenünk, erősítsd meg 
hitünket, hogy az ítélettartás napján is reménységgel állhassunk meg 
elölted a Jézus Krisztus által. Erősítsd meg kilarlásunkat, hogy 
még itt e földön rójjuk múló vándorlásunk próbás napjail, a gonosz-
lélek semmiféle csalárdsággal meg ne tévesszen és el ne lérítsen 
tőled és attól, akit megváltásunkra küldlél, az Ür Jézus Krisztus-
tól. Adj erőt, hogy még a szenvedések és a szorongalások se tán-
torítsanak meg hűségünkben, hanem megmaradjunk mindvégig az 
igaz hilben és a valóságos szenl éleiben, mind a Jézus Krisztus el-
jövetelének napjáig. . . . 

Befejező oltári imádság. 
Irgalmas Islen, mennyei édes Alyánk! Ilálás szívvel vettük 

tanításodat, hogy úgy éljünk a jelenvaló világban, amint arra ben-
nünket az örökélet boldog reménysége kötelez. Hálával vetliik fi-
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gyehnezlelésedet, liogy igazság szerint megfizetsz majil egykor min-
denkinek az ő cselekedetei szerint. Mi kegyelemért könyörgünk 
hozzád, légy nekünk irgalmas az ítélet napján! I)e erőért is kö-
nyörgünk, hogy mikor a csalárd gúnyolódok, akik vágyaik szerint 
élnek, inajd azt hangoztatják: hol van az ö eljövetelének ígérete?,, 
mi megmaradjunk lántorodás nélkül hűségedben, hogy elnyerhes-
sük bűnbocsátó kegyelmedből az örökéletet, amit elkészítettél és 
meg is adsz a benned hívőknek az Ür Jézus Krisztus érdeméért.. 
Ámen. 

Szentháromság u. 27. vasárnapon. 
(Mt. 25, 1-18. — Thess. I. 5, 1-11. 

vagy: Mt. 21, 36-51. — Rom. 3, 21-28'.) 

Oltári imádság. 
Mennyei édes Atyánk! Megnyugtatást, békességei és bizodalmas 

hitel keres nálad a lelkünk. Megnyugtatást, hogy még bűneink sein 
változtatják el szerető alyai szíved hűségét irániunk. Békességet,, 
hogy le nem hagyod a kárliozatban elmerülni földi gyermekeidet, 
hanem megmutatod nekik üdvözítő irgalmasságodat az Ür Jézus 
Krisztusban. Bizodalmas hitet kérünk tőled, jóságos Istenünk, hogy 
szent Fiad eljövetele napján ne a félelemnek és a rettegésnek két-
ségbeesésével, hanem az ítéletedben megnyugvó bizalomnak remény-
ségével várjuk ítéleted. Tudjuk és érezzük, mennyei Atyánk, hogy 
bűnös gyermekeid vagyunk és ez a ludat félelemmel tölti el le l-
künket. De azt is tudjuk, hogy szerető szíved irgalmazó kegyelnie 
minden bűnt elfedez a Jézus Krisztus megváltó érdemével. Tudjuk,, 
hogy minkéi nem a sötétség és nem az éjszaka számára teremtettél,, 
kérünk tehát, adj nekünk erőt és segedelmet, hogy világosságban jár-
junk addig is, míg az örök nappal fénye felragyog majd reánk ir-
galmasságodból. Töltsd ineg inost a lelkünket Igéd világosságával,, 
ébreszd élelújíló erőre hitünkéi, liogy az örökélel boldog reménysé-
gében erősödjünk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
1. Mennyei édes Atyánk! Hálával áldjuk szent jóságodat, hogy 

megüzented a mindennapi élet gondjaiban és örömeiben magáról' 
gyakorta megfeledkező lelkünknek a komoly figyelmeztetési: Vigyáz-
zatok, mert az Emberfia eljövetelé iek sem a napját, sein az óráját 
nem tudjátok! Hálál adunk, hogy szent Igéd példázatában megmu-
tattad, mi a sorsa az éber és vigyázó lelkeknek és mi vár azokra, 
akiknek szívéből kifogyott a hitnek olaja. Könyörgünk, jó Atyánk,, 
légy bennünket vigyázókká, hogy bármikor jön is el szent Fiad,, 
készen találjon bennünket és bevezethessen az örök hajlékokba. ftr-
lesd meg velünk, liogy egész földi életünknek folytonos vigyázásnak 
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és készülésnek kell lenni az Irral való egyesülésre. Vésd a szi-
vünkbe, hogy akár ő jön hozzánk, akár mi megyünk hozzá, mindig 
készen kell lennünk a fogadására. Érttesd meg velünk, liogv mi a 
nappal gyermekei vagyunk. Azé a nappalé, amelynek világító sugár-
özüne atyai szíved szeretetéből árad ki ránk a Jézus Krisztus állal. 
Ezért kell mindig józanoknak lennünk. Ezért kell vigyáznunk nem-
csak magunkra, hanem testvéreinkre is, hogy építsük egymást a hit-
ben és az irániad való hűségben az üdvösség közös e l n y e r é s é é r t . . . 

2. Megváltó Jézus, hozzád száll fohászunk, hozzád emelkedik 
könyörgésünk szava! Aki azért jöttél, hogy megtartsad, ami elve-
szendő vala, légy áldott, hogy leszálllál dicsőséged hajlékából és 
megmutattad nekünk az Istenhez vezető utakat. Megjelentetted az 
Isten igazságát, amely nein törvényből való, de amelyről a törvény 
és a próféták lesznek bizonyságot. Ez az igazság a te megváltó éle-
ledben áll előliünk, ahol mindnyájan lálhatjuk és megérthetjük azl. 
Világosítsd meg lelkünket, hogy valóban megismerjük és megértsük, 
hogy az ember nem a törvény cselekedeteiből, hanem egyedül a 
hit által igazul meg az Isten előtt. Ama liit állal, amelynek teljes 
valóságát és boldog igazságát azzal a kijelentéseddel tártad fel 
előttünk: Én és az Atya egy vagyunk! Boldog ember az, aki az 
Alyával és az Atya akaratával egybeforrasztó hűségei megtanulja 
tőled! Boldog ember az, aki tudja, hogy ingyen nyilvánítja őt az 
Isten igazzá bűnbocsátó atyai kegyelméből a megváltás állal, amely 
a Jézus Krisztusban van! Boldog ember az, aki az engesztelésül ki-
ontott véredben megtisztul és lelke teljes hűségével jár veled az 
Islen igazságának szent ösvényein! Boldog ember az, aki hűséggel 
szolgál és mindig csak szolgál lenéked, mert bármikor jösz is 
vissza íléleltarlásra, mint hű szolgál, mindig lisztében találod eljárva! 
Megváltó Jézusunk, alázattal kérünk, adj nekünk is igaz hűségei 
a szívünkbe, hogy éberen vigyázzunk, inert nem tudjuk, melyik 
órában jelensz meg közöttünk a számonkérés nagy í t é l e t é r e . . . 

Befejező oltári imádság. 

.Megérleltük Igéd lanílásából, mindenható szent Isten, hogy 
földi életünk csak akkor bölcs és áldolt igazán, ha szakadatlan ké-
szülődés az előtted való komoly számadásra. Megértettük, hogy ha 
a földön élünk is, nekünk mindig az örökélet üdvösségének elvételére 
kell gondolnunk. Kegyelmes mennyei Atyánk, világoltasd előliünk 
mindenkor Igéd világosságát, hogy örök rendeltetésünket ne té-
vesszük soha szemünk elől. Tégy evangéliumod igaz híveivé, tégy 
evangéliumi anyaszentegyházunk igaz gyermekeivé, hogy így igaz 
követői lehessünk szent Fiadnak és vele együtt örököslársak meny-
nyei szenl országod boldogságában. Amen. 
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Az iinneptelen, vagyis szentháromsági félév utolsó vasárnap já t 
sok helyen a hatol tak vasá rnap jának tekintik és ezér t fekete vasár-
napnak is nevezik. Ebben az ese tben a következő bibliai he lyről be-
szélhetünk. 

Fekete vasárnap. 
(Jdn. 5, 24. - Kor. II. 4. 17-18.) 

Előfohász: óh Isten, milyen drága a le kegyelmességed! Az 
emberek l'iai a le szárnyaidnak árnyékába menekülnek! Zsolt. 30,8.) 

Oltári imádság. 

Yigaszlalásnak áldott Isten?, jóságos Atyánk! Szívünk gyászál, 
lelkünk bánatát hoztuk ma szent színed elé. Te látod, milyen nehéz 
fájdalom ül a lelkűnkön. Te tudod, milyen leverő gyászba üllözöll 
a szívünk. Szemünkben a bánat könnye csillog, ajkunkon panaszos 
zokogás szava csendül. Kedveseinkről emlékezünk, akikel szeret-
tünk és akik minket szerettek. Kedveseinkről emlékezünk, akik szent 
akaralod hívő szavára ill hagylak bennünket és ill hagyták e nniió 
világot. Helyükben csak bánatos gyász maradt. Es ezl a gyászt 
hordja most magán a lelkünk. Alázatosan kérünk, ne ítélj meg 
könnyeinkért, irgalmas Istenünk, inert szent inindeii könny, amelyei 
a szeretet sajtol a szemekbe. Kérünk, tekints reánk és töröld le 
könnyeinket vigasztaló jósággal és fájdalmat enyhítő édes szere-
tettel. Szent színed elé boztuk bánatunkat, meri hitünk azt vallja, 
hogy le vagy a megvígasztalásnak, békességnek és gyógyításnak örök 
szent forrása. Jöjj azérl, Atyánk, gyógyíts meg és vigasztalj meg 
hennüiikel, a mi lTrunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Yígaszlalásunknak kegyelmes Istene! Hálával magasztaljuk szent 

nevedet, hogy Igéd tanításával megintesz és figyelmeztetsz ben-
nünket, ne szomorkodjunk úgy, mint ahogyan azok szomorkodnak, 
akiknek nincsen reménységük. Magasztalunk azérl a boldog remény-
ségért, hogy szent Fiad, aki legyőzte a halált, életet ád mindazoknak, 
akik benne hunytak el. Magasztalunk azért a boldogító kijelen-
tésért, hogy az Isten nem1 holtaknak, hanem élőknek Istene. Légy 
áldott, Atyánk, hogy irgalmad a koporsók bánatos csendjébe is 
bevilágít és Igéd a sírok felett is hirdeti azt az igazságot, hogy aki 
az Cr beszédét hallgatja és hisz annak, aki ől e világ megváltására 
elküldte, örökéletet nyert az f r Jézus Krisztustól és átment a ha-
lálból az éleire. Ε vigasztaló hittel nem olyan fájdalmas többé 
rágondolni elhunyt kedveseinkre, akik lőlttnk a Megváltóhoz, a mu-
landóság hazájából az örökkévalóság országába költöztek, mert oll 
velük, hitünk szerint, egykor ismét találkozunk. Mindenható szent 
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Islen, alázattal kérünk, legyen ez a Iii) mindenkor vígasztalásunk és 
békességünk! Legyen áldása ez a Imii minden koporsónak. De legyen 
tanítómesterünk is a tiszta és szent földi életre. Iladd értse meg 
a koporsók melleit minden ember, hogy a mulandóság törvénye 
alatt állunk ugyan, de örökéletre elhívott gyermekei vagyunk az 
Istennek. Hadd buzduljon fel minden lélek a néma síroknál olyan 
életre, amelyből való megválást csak szelíd álmenelnek nézi az 
örökélelre. l'runk, Istenünk, laníls meg minket a koporsók állal 
bölcs, igaz éleire és a mi Í runk, Jézus Krisztusnak a halálon vrll 
diadalában, boldog reménységre. Amen. 

Befejező oltári imádság. 
Mennyei Atyánk! Ma adoll vigasztaló tanításodért szívünk tel-

jes hálájával áldunk téged. Add, hogy e tanílás lialása alatl meg-
enyhüli szívvel hagyjuk el szenl templomodat. Add, hogy elhunyt 
és megsiratod kedveseink emléke úgy álljon előliünk, hogy belőle 
vigasztalás és megnyugvás békessége áradjon ki ránk. Elvesztésük 
fájdalmát enyhítse meg szívünkben az a boldogító szent hil, hogy 
le nem holtaknak, hanem élőknek vagy örök Islene és így, akik 
hívó szavadra innét a földről elköltöznek, örökélelre mennek ál, 
ahol az Űr Jézus Kriszlus vcliik ismét egyesít majd mindnyájunkat 
a le kegyelmedből. Ámen. 

Halottakról való emlékezésre alkalmas bibliai helyek: 
Alig egy lépés van köztem1 és a halál között. (Sám. I. 20, 3.) 
Most, hogy meghall , váj jon miért bö j tö l jek? Vájjon visszahozha-

tom-e azzal? Én megyek őhozzá, de ő nem jön ide vissza énhozzám. 
(Sám. II. 12, 23.) 

Olt megnyugosznak, akiknek ere jök el lankadt . (Jób, 3, 17.) 
Miérl csüggedsz cl én lelkem és miér t nyugtalankodol bennem? 

Bízzál Is tenben, iner t még há lá t adok én neki , az én szabadí tómnak 
és I s tenemnek! (Zsolt. 42, 12.) 

Megelevenednek halot taid és holt testeim felkelnek! (És. 26,19.) 
Ne sirassátok a halot tat és ne bánkódja tok ér te , h a n e m azt 

s i rassátok, aki e lment , mer t nein, jön vissza többé és az ő szülő-
fö ld jé t nem lá t ja meg. (Jer. 22, 10.) 

Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörűségét 
h i r te len halál lal és ne sír j és ne ja jgass , se könnyed ne hul l jon. 
Fohászkodjá l csendesen, ha lo t takér t való sírást ne tégy . . . (Ez. 
24, 16. 17.) 

Sokan azok közül, akik alusznak a föld porában , fe lserkennek, 
némelyek örökéletre , némelyek pedig gyalázatra. (Dán. 12, 2.) 

Az Islen nem holtak Istene, hanem élőké. (Mt. 22. 32.) 
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Lázár, a mi bará tunk elaludt, de elmegyek, liogy fe lköl tsem 
öt álmából. (Ján. 11, 11.) 

Uram, ha te itt lettél volna, nem hal t volna meg az én testvé-
rem. (Ján. 11, 21.) 

Én vagyok a fe l támadás és az élet, aki énbennem hisz, h a 
meghal is él. (Ján. 11, 25.) 

Reménylem az Istentől, hogy a halot taknak, úgy az igazaknak, 
mint a gonoszoknak lesz fe l támadása . (Csel. 21, ló.) 

Aki meghal l , fe lszabadul t a bűn. alól. (Róm. 6, 7.) 
IIa Krisztusról azt hirdetik, hogy fe l támadt a halot tak közül, 

hogyan mondha t j ák köztetek némelyek, hogy nincs halottak fel tá-
madása? (Kor. I. 15, 12.) 

Tud juk , hogy ha sá torunk földi háza felbomlik, az Is tentől 
van épületünk, nem kézzel csinált , örök ha j lék az egekben. (Kor. 
II. 5, 1.) 

Mindnyájunknak meg kell je lennünk Krisztus í télőszéke előt t , 
hogy ki-ki elvegye azt, ami megilleti, amint a testben cselekedet t , 
akár jót, akár rosszat. (Kor. II. 5, 10.) 

Amint hisszük azt, hogy Jézus meghal t és fel támadt , ugyanúgy 
az Is ten az e lhunytakat is előhozza Jézus által ővele együtt . (Thess , 
I. 4, 14.) 

Igaz ez a beszéd, hogy h a meghalunk vele, együtt élni is fogunk 
vele. (Tim. II. 2, 11.) 

A jó harcot megkarcol tam, a futás t elvégeztem, a hi te t meg-
tar tot tam, fé l re van m á r téve számomra az igazság koroná ja , melye t 
megád nekem ama napon az Ű r . . . (Tim. II. 4, 7-8.) 

Szeretteim, most az Isten gyermekei vagyunk, de még n incs 
nyilván, hogy mik leszünk. T u d j u k azonban, hogy ha nyilvánvaló 
lesz, hasonlók leszünk hozzá, mer t látni fogjuk őt a maga valóságá-
ban. (Ján. I. 3, 2.) 

Boldogok a halot tak, akik az Úrban halnak meg mostantól fogva.. 
Igen, m o n d j a a lélek, hogy fáradalmaiktó l megpihenjenek , cseleke-
deteik pedig követik őket. (Jel. 14, 13.) 

Az Is len letöröl minden könnyet szemeikről és nem lesz t ö b b é 
halál, sem gyász, sem jajkiál tás , sem fá jda lom nem lesz többé.. 
(Jel. 21, 4.) 

A vasárnap délelőlt tar tot t istentiszteletnek az eddig közölt r e n d 
a legegyszerűbb fo rmája . Van azonban olyan li turgia nélküli isten-
liszteleti f o rma is, amely változatosabb és gazdagabb, mint ez. Egyéni 
nézetem szerint ezt kellene mindenüt t bevezetni. Ahol — különösen 
külföldön — használ ják , igen kedvessé és hangulatossá teszik vele 
az istentiszteleteket. A r e fo rmá tus atyafiak is ehhez "közeledtek 
legutóbbi, zsinatilag elfogadott és így kötelező ágendá jukban . Az egy-
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házközségek autonom joga, hogy ezt bevezessék. l£z a helyesebb-
rend a következő: 

1. Közének. 
2. Oltári szolgálat: Üdvözlés, imádság, Ige olvasása. Utána az 

aposloli hitvallás és egy énekvers . (A gyülekezet az Ige hallgatásától 
l'ogva végig állva marad.) Az apostoli hitvallást a lelkész így vezeti 
be : Mösl, hogy az Islen üdvösséges üzenetét átvetliik, legyünk mind-
annyian vallást hitünkről, elmondván együtt az Apostoli Hitvallást. 
Utána nyomban, bevezető orgonajá ték nélkül , de zúgó orgonakísé-
ret tel , a gyülekezet elénekli első versét ennek az éneknek : »Isten 
felséges adománya, vallás, le vagy legjobb hívein!« ιVagv m á s bit-
valló éneket.) 

3. Közének u tán igehirdetés, imádság, Miatyánk, hirdetések, 
glória. 

4. Közének vagy karének u tán befe jező oltári szolgálat az ároni 
áldással. 

5. Kimenő ének. 

A vasárnap délutáni istentisztelet rendje. 

A vasárnap délutáni istentiszteletet az ünnepszentelés komoly-
sága, de a gyakorlati élet maga is megkívánja . Akik ugyanis vasá r -
nap délelőtt bá rmi okból nem' vehetnek részt az istentiszteletben, 
jogosan megkívánhat ják , hogy délután nye r j enek a lkalmat lelkük 
szükségének kielégítésére. Ez a szempont egyúttal azt is megkí-
vánja , liogy a vasá rnap dé lu táni istentisztelet tel jes és ta r ta lmas 
legyen. 

Menete leghelyesebben a következő: 
Kezdő ének után. amely lehet délutáni és estéli ének is, a 

lelkész a szószékre megy és olt rövid üdvözlést vagy előfohászt mond , 
amely u tán a szokott módon felhívja a gyülekezetet a bibliai h e l y -

meghal lgatására . A felolvasott Igét röviden (8—10 percen át) meg-
magyarázza és a gyakorlati é le t re hasznos tanításait és igazságait 
f e l t á r j a . Azután imádságot mond és azt a glóriával fejezi be. 

A gyülekezet éneke alatt a lelkész az ol tárhoz megy és az 
ének elhallgatása u tán így szól: 

Szeretett testvéreim! A mi jóságos mennyei Atyánk hozzánk 
való atyai szereteléből isméi üdvösséges tanításokat adott minekünk. 
Tegyünk mi is vallást hozzá való ragaszkodásunkról és benne ve-
tett igaz hitünkről: Mondjuk el mind cgyütl az Aposloli Hitvallást. 
A gyülekezett feláll, e lmond ja a lelkésszel együt t a hitvallást , azután 
elénekli az »Isten felséges adománya« kezdetű ének első versét . 
Ezután a lelkész a befe jező imádságot mond ja és az ároni á ldás t 
ad ja a gyülekezetre. De lehet ezt az apostoli áldást is: 
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\ / Cr Jrius Krisztus kegyelme, az Isten szeretele és a Szent-
lélek közössége legyen mindnyájainkkal. Ámen. 

A vasá rnap délutáni imádság a tárgyalt Igéhez fűződik, azér t az 
ádventi és a böj t i imádságokon kívül csak néhány ál ta lános imád-
ságot közlök. 

a) Advent délutáni imádságok. 
1. Magaszlalásodra gyülekeztünk fel e dclesli órában szenl haj-

lékodba, mindenható kegyelmes Istenünk. Szent Fiadnak, a mi Urunk, 
Jézus Krisztusnak e világba való elküldésére magasztaljuk szentsé-
ges nevedet. Örvendez a lelkünk, hogy Megtarlól küldesz ennek a 
bűnös világnak, amely segílö kegyelmed és irgalmazó jóságod nélkül 
kárhozatba veszne. 

Istenünk, Atyánk, ma széles e világon felhangzik az ádventi 
öröin zendülése: Áldott, aki jölt az Crnak nevében! Dicsőség, ho-
zsanna a Dá>id fiának! A mi ajkunkon is megcsendül ez az áldó 
ádventi köszöntés, hogy kifejezze lelkünk öröméi a világ Megváltója 
elölt. Megcsendül, hogy megszólaltassa szívünk háláját veled szemben, 
könyörülő jóságos Istenünk. 

Légy áldott, örökre áldott, Megválló Jézusunk, aki leszálltál a 
magasságos egekből a földre, eljöttél dicsőséged hajlékából e bűnös 
világra, hogy segítségünkre légy, mikor lelkünk tisztaságát és életünk 
fedlieletlenségél megtartani igyekszünk. Légy áldott, örökre áldott 
édes mennyei Alyánk, hogy egyszülöil szenl Fiadal sem kímélled 
azért, hogy bennünkel, háládatlan, tévelygő s ezért méltatlan földi 
gyermekeidet magadhoz emelj és meg is larts az örök életre. 

Kérünk, Alyánk, szentelj meg bennünket, liogv az ádventi vá-
rakozás áldott napjai mindnyájunk lelkét elkészítsék az eljövendő 
Messiás befogadására. Szenteld meg otthonunkat is, hogy ne c sa t 
templomod falai közöli és ne csak az imádkozás ünnepi óráján 
töltsön el bennünket áhílalos buzgóság, hanem neked szenleljük egész 
élefttnket és minden munkánkkal dicsőílsük a le szenl nevedel. 

Légy velünk és légy kedveseinkkel a ránk következő éjszakán, 
hogy csendes, békességes, erősítő legyen éjjeli pihenésünk. De légy 
velünk a ránk virradó munkanapokon is, hogy mindenben hűséggel 
és szelídséggel végezzük miinkáinkal. 

Légy szerető atyja és gondviselő kegyelmes Islene minden ben-
ned bízó földi gyermekednek. Különösen azoknak, akik segílsége-
del kérik és várják. Légy őrző pajzsa és nyugtató menedéke min-
den hozzád vágyó emberi léleknek, hogy minden ajkról szálljon 
fel hozzád hálaadó imádság atyai jóságod áldásaiért. Ámen. 

2. Dicséreted éneke zendül meg 111a ajkunkon, világ Megvál-
tója, kegyes üdvözítőnk, ki leszálltál az egek egéből, hogy ezl a 
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l'öldet és e földnek gyarló emberét elkészítsd a mennyország szá-
mára. Áldjuk és magasztaljuk szenl nevedet, hogy szíved szerele-
lébe zártál bennünket. Áldunk, hogy elhoztad magaddal és közölled 
velünk az Istennek minden igazságai. Mint világító szövétnek mu-
tatja ez nekünk a mennyekbe vezető úlat. Alázattal kérünk, Meg-
váltó Jézusunk, jöjj el most1 hozzánk is, szenteld meg szívünkéi, 
hadd legyen mindnyájunknak igazi adventje. Vezess Igéddel az igaz-
ság és szentség útjára, hadd legyünk mindnyájan ne esak névlege-
sen, hanem valósággal is nyájad hűséges juhai. Deríls erre a szo-
morú világra új ádvenlel, amely közelebb visz bennünket a te or-
szágodhoz, hadd legyünk mindnyájan igazi híveid és tanítványaid. 

Látod Urunk, milyen sok itt ezen a földön az igazságlalanság, 
a szereletlenség és a gyűlölködés. Ki legyőzted még a halál hatalmát 
is, kérünk, irtsd ki belőlünk és közülünk a gyarlóságok uralmát, 
hadd legyen szívünknek ádventi bülcsesége. Látod, Urunk, milyen 
balaloin feleltünk a gyarlóság és a hűn. l>e te még halalinasabb vagy, 
mert diadalmasan visszaverted a sálán kísértéséi és bűnnel senki 
sem vádolhatott meg téged. Kérünk azért, állj mellénk a bűnnel 
vívott harcainkban és segítségeddel szerezz nekünk felette diadall. 
Lálod, Urunk, mennyi itt ezen a földön velünk együti a szenvedő, 
a gondokkal megterhelt, a félreértett, a kesergő lélek. Ezekhez is 
menj el, édes megváltó Jézusunk és jóságos szíved vígaszlalásában 
vidd cl minden meggyölörl szívhez az ádventi reinénv szentséges 
örömét. Esti szürkület húzódik fölénk s hitünk szerinl az éj homá-
lyában te vagy vigyázó és őrködő pásztorunk. Szállj le azért, ái-
dolt ádventi vendég erre a földre, gondviselő szerelmed palástjá-
val takargass be és larls meg minket a magad számára. I)e larlsd meg 
kedveseinket is, hogy minden ajkról áldás szálljon fel hozzád: ΛΙ-
doll, aki jölt az tírnak nevében. Ámen. 

3. Ádventi vendég, édes Jézusunk, neked mondunk ma hálál, 
hogy eljöttél erre a világra, megtartani lelkünket az örökkévalóság 
számára. Hálát zengünk, hogy az ég és a föld teremtő és gondviselő 
hatalmas Istenének, a mi édes mennyei Atyánknak igaz, liií és en-
gedelmes gyermekeivé akarsz nevelni. Ilálál adunk, hogy evan-
géliumodban megmutattad az útat, amely Istenünkhöz vezet. Há-
lát mondunk azért a jóságodért, hogy magad is emberi formát 
öllvén magadra, inegmulatlad az iga* élet úljail a föld emberének. 

Alázatos szívvel kérünk, igazságaiddal és példát adó szenl éle-
leddel jöjj el hozzánk ismét, járj előliünk szenlség lelkével, a 
bűntelenség fényességével, hogy eszünkbe juttasd emberi szép hiva-
tásunk kötelezéseit. Jöjj el hozzánk, és laníts meg minket úgy élni 
ezen a földön, mini akikre örök élei dicsősége vár. Taníts meg 
minket arra a józan és felemelő igazságra, hogy sáfárok vagyunk 
ezen a világon, \ e m c s a k javainkon sáfárkodunk, hanem lelkűnkről 

109" 



is számol keil majd adnunk a ini Istenünknek. Jöjj azért hozzánk 
és taníts és vezess bennUnkel, míg e (öldön élünk. Ne tartóztasson 
bűneink és gyarlóságaink tengersok,isága. Jöjj és evangéliumod igaz-
ságaival tisztítsd meg lelkünket a gyarlóságok és bűnök porától. 
Jöjj és Igéd tanításaival készíts belőlünk magadnak választott né-
pet, amely jóesclekedelekkel ékeskedik. 

Jő)] és vezesd az igazság ösvényére a bűnösöket és a hitetle-
neket, hogy megmentessék, ami elveszendő volt. Vigasztald meg a 
kesergőket és az elhagyottakat, hogy megismerjék békességedet. 
Állj az üldözöttek mellé, hogy, mindenki érezze jó lelked közelsé-
gét. Erősítsd meg a csüggedőkel és a reményvesztett emberek 
seregét, hadd zendüljön végig ezen a világon liilel erösílö szent-
séges szavad: Mii féltek, öli ti kishilűek! Jöjj és álilj meg e földön 
minden emberi, ininden házal, minden szívet és minden népet, 
hogy ne maradjon senki inegáldallanul, de keljen minden ajkon 
magasztaló dicséret neked és a könyörülő szent Isten nevének mind-
örökké. Ámen. 

4. Nyissátok meg az igazság kapuit, inert íme király érkezik 
hozzánk, öli hívők serege! Nyissátok meg szívetek bezárt kapuit, 
hadd vonuljon be az üdvösségnek áldott királya! Urunk, Jézusunk, 
mi tárt kapukkal várjuk érkezésedet, mert tudjuk, hogy veled tér * 
be hozzánk a békesség és a szerelet, a nyugalom és a boldog re-
ménykedés. Mi tudjuk, liogy te a kegyeleni gazdagságával megra-
kodva jösz hozzánk, hogy megajándékozz minden lelki-testi jó-
val, együtlérző szíved szereiele szerint. Mi tudjuk, hogy mikor meg-
állsz a szívek ajtai előtt, úgy árad ki rájuk belőled a mennyei bol-
dogság, mint égi napból a melengető, s világító sugár. 

Édes megváltó Jézusunk, míg e földön jártál, hajléktalan voltál 
gyakorta és nem volt hová fejed lehajtanod. Mi kész örömmel 
adunk neked otthont a szívünkben, csak tisztítsd meg azt számodra 
szállásul. Míg e földön éltél, sok hitetlenséggel kelleti ínegkiizdened. 
Mi hiszünk benned, de ingadozó hitünket magad erősítsd meg, 
hogy támaszunk maradjon egész életünkben. Míg a földön igaz 
lelkeket kerestél, sokszor ütköztél bele a gonosz lelkekbe. Mi kész 
örömmel ajánljuk fel neked a lelkünket, csak űzz ki belőle minden 
gonosz indulatot és minden alacsony gyarlóságot, hogy tied marad-
jon mindörökké! 

Urunk, jöjj, várunk! Legyen minden szív meleg otthonoddá. 
Legyen minden lélek nyitva igazságod és kegyelmed befogadására. 
Legyen ádventi ünneplésünk kapunyitás az örökkévalóságba. 

Urunk, jöjj, várunk! Várnak a szegények, hogy gazdaggá tedd 
őket. Várnak a szomorkodók, hogy megvigasztald őket. Várnak 
a betegek, hogy meggyógyítsd őket, Várnak az árvák és özvegyek, 
liogy légy gondviselőjük. Várnak a hívők, hogy megörvendeztesd 
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okot. Várnak a hitetlenek, hogy hite! támassz henniik. Várnak a 
haldoklók, hogy légy vezetőjük a boldogabb hazába. Vár inindeH 
és mindenki! Trunk, jöjj é s légy és maradj a mi megváltónk és 
Üdvözítőnk. Ámen. 

b) Böjt délutáni imádságok. 

1. Alázatos bűnbánattal borulunk le lábaid elé, megváltó Jézus, 
édes Üdvözítőnk! Könyörgő imádsággal kérünk, könyörülj rajtunk 
nagy kegyelmesen. A böjti inagunkbalérés javító érzése hullám-
zik ál szívünkön e napon. Ügy érezzük, hogy a komoly bűnbánat 
hullámverése minden szennvélől megtisztítja lelkünket. Könyörgünk 
is neked, lelkünk megváltója, könyörülj rajtunk és tisztíts nteg 
minket. 

Különösképpen pedig arra kérünk, nyisd meg szemünk vilá-
gát, hogy liszlán lássuk földi életünk rendelkezését. Tiszlán lássuk, 
hogy mi nein a mulandóság, hanem az örökkévalóság számára va-
gyunk teremtve. Tiszlán lássuk, hogy a föld javai és örömei mu-
landók, a lélek hite és a szív tisztasága ellenben álkísér a földi 
életből az örökkévalóságba. Add, hogy liszlán lássuk, hogy az ön-
zés, a haszonlesés, a szeretetlenség útja kárhozatos és szégyenletes 
minden emberre nézve, de különösen Krisztus incgválloltjai, az 
Isten gyermekeire nézve. Egyedül a mások javát is munkálni vágyó 
igaz szerelet az, ami ezen a földön minden boldogság forrása lehet. 

Szeretet és irgalom fejedelme, Ür Jézus Krisztus, ezt a világos-
látási add meg elménknek, ezt a szerlelet oltsd be szíveinkbe, hogy 
boldogok legyünk ezen a földön. Adj belátási, hogy útaidra tér-
jünk és azokon maradjunk mind a te diesőséges eljöveteled nap-
jáig, amelyen majd ítéleled alá vonod ezl a világol és minden 
hívőnek megszerzed az örökélel ama dicsőséges koronáját, melyet 
elkészítettél a le mennyei Atyádnál az egek egében. Ámen. 

2. Neked zengünk ma dicséretet, világmegváltó Jézus, aki pél-
dát mulattál nekünk, hogyan kell diadalmasan megállni a kísértések 
megejtő ostromát. .Minket is sokszor megkísért a kenyér gondja 
s a hiúság és az önzésnek ördöge. Mi is sokszor kerülünk olyan 
helyzetbe, amelyben nehéz inegállnuuk az Islen igazsága iráni tar-
tozó hűségben. Gyengeségünk tudatában hozzád fordulunk azérl, 
mi édes megtartónk, légy és maradj velünk a sálánnal folytatott 
nehéz harcainkban. Mert mi mindnyájan esendő, gyenge emberek 
vagyunk. .1 bűnnel szemben nincsen erős, nincsen hatalmas, 
nincsen magabíró ember ezen a világon. Krisztusban azonban min-
denre van erőnk. Azérl kérünk ina is léged alázatosan, légv és ma-
radj a ini erősségünk. A lest kívánságaival, a bűn ostromával szem-
ben légy pajzsunk, védőnk és győzhelellen erős várunk minden 
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illőben. Tégy bcnniiiikel hűséges híveiddé, hugy az Istennek éried 
adolt kegyelmére méllők maradjunk mindörökké. Tégy bennünket 
liszlákká, a szentség lelkének birtokosaivá, hogy míg e testben élünk 
is, neked éljünk, veled járjunk, híveid maradjunk. 

Jól lálod, I liink, mennyit ostromolja ezen a földön hitünket 
az élet. Jól látod, ezen a földön szivünk tisztaságáérl és lelkünk 
nyugalmáért mennyi küzdelmet folytatunk. Téged kérünk, szentség-
nek, igazságnak, erőnek és bűnt legyőző hatalomnak diadalmas 
fejedelme, légy erős várunk és biztos segedelmünk. Tégy bennün-
ket is népeddé, országod polgáraivá és lisztíls magadnak belőlünk 
válaszlol! népet, amelynek földi élete neked tetsző, Istennek pe-
dig dicsőséges. 

3. í g y járulunk ina hozzád, kegyes Jézusunk, mint az a kanaáni 
asszony, akinek szíve lelteit kincséért kellelt könyörögnie. Mi is 
azért keresünk meg téged a böjti szent nap estéjén, hogy mint az 
a szegény szenvedő anya, mi is újból sürgessük segítésedet. Mert 
mi is szívünk féltett kincsének megtartásáért esedezünk hozzád. 
Tisztaságunk, nyugalmunk, békességünk az a féllell kincsünk. Bele-
esett a bűn betegségébe és nagyon félünk, hogy halálos lesz ez a 
betegsége. Egyedül csak le segílhelsz rajta. Egyedül csak le adhatod 
azt vissza nekünk. Azért alázattal könyörgünk, légy nekünk irgalmas 
és kegyelmes! Tudjuk, bogv segítő jóságod és boldogító szerelmed 
teljes nagyságára nem vagyunk érdemesek, de megelégszünk mi a 
morzsákkal is, amelyek kegyelmed asztaláról lehullatlak. Csak add 
vissza lelkünk nyugalmát, szívünk békességét, csak töröld el bű-
neinket, bocsásd nteg vétkeinket és ad nekünk az újjászületés örö-
mét és boldog diadalát! 

És ha így mcglisztílollál bennünket, adj erői, liogy tisztán ma-
radhassunk. Ha visszaadod nyugalmunk, add, hogy azl meg is tart-
hassuk. A böjt áldolt napjain erősítsd meg bennünk azt a ludaloU 
liogy bennünket nem bűnre, nem tisztátalanságra, hanem igaz, tiszta 
és szenl éleire teremtettél mennyei Atyánk. És le, meglartő Jézu-
sunk, adj nekünk erőt a inegszeiitelődésre, adj erői a komoly újjá-
születésre, hogy a böjt szent napjai teremtsenek bennünk liszla 
szívet és az erős lelkei újítsák meg bennünk, lelkünknek üdvössé-
gére, az Istennek pedig dicsőségére . . . 

4·. A sötétség és a bűn országának fejedelme hadat visel elle-
nünk, mindenható Isten, mennyei édes Atyánk. A nehéz harcban 
mi csakhamar elesünk, mert fogyatékos erővel és könnyen lankadó 
akarattal folytaljuk a bűn és gyarlóság hatalmas fejedelme ellen 
küzdelmünket. Ezérl esünk el olyan könnyen és olyan sokan e 
földi élet folyamán menthetetlenül. A böjt magunkbatérésre 
késztő napjain ezt a ini veszedelmes és kétségbeejtő helyzetünket 
tisztábban látjuk, minit amikor nem jelennek meg elöltünk bűneink. 
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Azérl könyörgünk liozzáil, mennyei Atyánk, állítsd mellénk egyszü-
lött szenl Fiadat, az Űr Jézus Krisztusi, aki legyőzte már a bün és a 
halál minden hatalmát. Engedd, hogy ő viaskodjék mellettünk és 
ő segítsen minket győzelemre. 

De se^ílsen győzelemre tulajdon szívünk vágyaival és lelkünk 
elgondolásaival szemben is. Adj győzelmet kishilüségünkön, kétsé-
geinken, ingadozó tétovázásainkon. Hadd legyünk mindenben és egé-
szen, oszlatlan lélekkel az Isten hűséges gyermekei. Értsük meg, 
hogy azért liozla meg az Űdvözílő Jézus a legnagyobb áldozatol, 
hogy minket Isten gyermekeivé és országa örököseivé legyen. Trunk, 
Istenünk, add, hogy szent Fiad áldozata ne lelt légyen rajiunk 
hiábavalóvá, segíls bennünket új életre és új erős Iliire a te szenl 
neved dicsőségére . . . 

5. Minden jóságodért léged áld a lelkünk, minden áldás örök 
szent Istene, mennyei Atyánk. Téged áldunk a földi javakéri, ame-
lyekkel munkánk jutalmául naponként kegyelmesen megörvendez-
leled lelkünket. Téged áldunk a mindennapi kenyérért, amelyei hű-
ségesen kirendelsz számunkra. De különösen is áldunk szent Igéd 
bölrseségéért, amelyet Kriszlus evangéliumában örökségül adlál mi-
nekünk. Az élet puszlaságában ez a mi legjobb táplálékunk, meg-
tartásunk bizonyos és áldolt fundamentuma. I ram, ollsd belénk 
azt a készségei, liogv ebből a lelki eledelből a te szent Fiad lábai-
nál naponként részesedjünk. Adj belénk igaz buzgóságot, hogy akár-
hová megy, kiövessük őt mindenüvé hűséggel. Add, ne lelejlsiik el 
soha, hogy az ő útja még a szenvedéseken át is örök dicsőségbe 
vezet. Doldogok tehát, akik vele élnek, vele járnak egy úton min-
denkor. 

Mert szenl és boldog ígéret örökösei vagyunk mindnyájan, 
fis a te igéreled, Uram, megmarad örökké. Ennek az ígérelnek 
valósulását látjuk mi is az Űr Jézus Krisztusban. Ennek az ígéret-
nek valósulását reméljük mind általa az örökkévalóságban. Urunk. 
Islenünk, áld ineg ezt a mi reménységünket a mi Urunk Jézus 
Kriszlus á l l a l . . . 

ti. Irgalmas Isten, édes mennyel Alyánk! Közeledünk immár 
a Megváltó keresztjéhez és mélységes bűnbánattal tekintünk fel 
arra a keresztfára. Midőn most szenl színed előtt leborulunk, hálás 
szívvel köszönjük neked, hogy úgy szereiled ezl a bűnös világol, 
hogy egyszülött szenl Fiadal sein kímélted, hanem odaadtad, hogy 
senki, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A 
szeretetnek ez islenileg felséges és nagyságos áldozatáért térjen szenl 
nevedre örök dicséret és dicsőség, mennyei Atyánk! 

De alázattal kérünk, tégy bennünket méltókká atyai szerelmed 
ez áldozatára. Mert mi méltatlanok és érdemelteitek vagyunk ke-
gyelmedre. Mi naponként csak bűneinket szaporítjuk. Mit is ad-
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hatnánk mi, szegény, híínös földi gyermekeid engesztelő áldozatul, 
a mi tenger bűneinkért, amelyek hullámai közöli csakis a te jóságos 
atyai szemed látja meg vergődő lelkünket! Áldozati oltárokat hiába 
állítanánk, engesztelő oltári szolgálatokkal hiába állatnánk nyugta-
lan lelkiismeretünket. Egyetlen oltár van csak és egyetlen áldozat, 
amelyben cngesztclésed titka feliárul előliünk és ez az oltár egyszü-
lött Fiad szent keresztje, az áldozat pedig az ő liszla, szent vére, 
amelynek egyetlen cseppje is tisztára mossa a megtérő emberek 
millióit. Uram, add, hogy megtisztuljon a szívünk eblr.'n az áldozat-
ban! Uram, add, hogy Jézus Krisztusban mindnyájan újjászülessünk! 
Urain, add. hogy a ránk virradó nagyhét minden egyes napja, 
minden egyes ünnepi órája közelebb vigyen minket az igaz meg-
térés boldog öröméhez. Uram, add, hogy az ériünk lulajdon életéi 
áldozatul hozó Megváltó méltónak találjon bennünket, hogy megossza 
velünk a maga örök, dicsőséges, üdvözüli életét a te kegye lmedbő l . . . 

c) Általános délutáni imádságok. 
1. Mennyei szenl Atyánk! Neved1 magasztalására gyülekeztünk 

össze e délesti órában szent templomodba. Hálát adunk gondviselő 
szerelmedért, hogy ismét megnyíllak előttünk imádásod házának 
kapui és minket bevezetett ide a te szent lelked, hogy kiiinllicssük 
trónod zsámolyánál szívünk hitét, háláját, aggodalmait és remény-
kedéseit. Gondoktól terhelten, küzdelmekben kifáradlan vártuk a 
vasárnapnak, a pihenés megszentelt napjának ránk virradásál. Vá-
gyódással tértünk be házadba, jóságos Istenünk. És most úgy érez-
zük, hogy könnyebb és nyugodalmasabb lett itten a lelkünk. Mint a 
vándormadarak a csendes folyó partjának virágos pázsitján, úgy 
pihcnlünk meg' békességed hajléka ölén, kegyelmes Islcniink. Fel-
frissülve, hitben, bizodalomban és reménységben meggazdagodva in-
dulunk el további vándorútunkra, amelyre alázatosan kérjiik meg-
áldó szent segítségedet. 

A nyugalom napja után ismét a kenyérkereső munka lörődéses 
verejtékezése várakozik reánk. Lehet, hogy fáradozásunkat nem 
kíséri tüstént az óhajtott siker és a várt jutalom. Taníts meg akkor 
tűrni, várni, imádkozva reményleni és tovább küzdeni. Állítsd elénk 
szent Fiad példáját, aki lelkünk megváltásáért egészen az önmaga 
feláldozásáig dolgozott, munkált és fáradott megernyedés nélkül. 

Lehel, hogy mások élvezik majd munkánk gyümölcsét. Akkor 
se engedj bennünket martalékul az elkeseredésnek, hanem jullasd 
eszünkbe az apostolokat, akik nem arathatták le, amit elvetettek. 

Lehet, liogy az élet csalódásai és az emberek hántásai szoino-
rítják majd meg a ránk következő hé! napjain szívünket. Akkor 
se engedj elcsüggednünk, hanem maradj velünk atyai biztatásod-
dal, hogy a hűség koronáját te mindig megadod a benned bízóknak. 
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Lehet, hogy a reánk kegyelmesen felvirraszlotl új napok folya-
mán bűn vesz majd bennünket ostrom alá. Atyánk, akkor adj józan-
ságot, hogy a ma is hallott szent igédből merítsünk erőt a bűnnel 
való diadalmas harcra. Hadd legyen a le evangéliumod szivünk 
tisztaságának, lelkünk erejének, megállásunk és kitartásának biztos 
voltának forrása és táplálója mindörökké! 

(•ondviselő atyai jóságod pedig takarjon be mindnyájunkat a 
ránk következő éjszakán a szerelet palástjával és őrizzen meg ben-
nünket a ránk következő munkás héten át is az igaz hitben és a 
neked telsző keresztyén élet tisztaságában, hogy a jövő vasárnap 
ismét megjelenhessünk szent színed előtí és a hálás gyermeki szív 
inagasztalásával áldjuk szent nevedet az Űr Jézus Krisztus állal 
Ámen. 

2. Ilála neked, kegyelmes Isi énünk, hogy szent beszédedet 
ismét hallottuk és szent tanításaidon ismét épülhettünk! Hála ne-
ked, hogy nem fáradsz bele a lelketmentő, örökké áldott építő 
munkába, holott látod, milyen könnyen elfelejtkezik a gyarló földi 
ember nemcsak a jő tanításokról, melyekben ől kegyelmesen része-
síted, hanem még rólad, magadról is, aki pedig olyan nagy kegye-
lemmel és szeretettel hordozod és vezetgeted földi gyermekeidet a 
mulandóság vándorútjain. Kérünk, Atyánk, ne engedd, hogy mi is 
hálátlan és feledékeny hallgatói Icgvünk tanításaidnak. Ve engedd, 
hogy rólad valaha is megfeledkezzünk. Add, hogy a ma hallott Igék 
is olyanok legyenek, mint azok a magvak, amelyek jó földbe hullanak 
és százszoros gyümölcsöl teremnek. Add, hogy ne legyen senki kö-
zülünk, aki hálátlanul elfelejti segítésedet és letér arról az útról, 
amelyre mosl kézenfogva magad vezetted el. Add, bogv ha lelkünk 
meghalt hitét, mint egykor a belhániai Lázárt, új életre keltette 
szent Igéd hirdetése, maradjon az élő, erős, munkás és diadalmas 
mindörökké, hogy életet szenteljen nekünk itt ezen a földlin és élelet 
szerezzen e földi élet után egykor az egek egében. 

Tudod, Atyánk, hogy naponként milyen sok kísértéssel vagyunk 
kénytelenek megküzdeni e földön. A kísértők leghatalmasabb tábo-
rát tulajdon keblünkben hordozzuk, másik hatalmas tábora pedig 
kívülről ostromolja lelkünk nyugalmát, szívünk békéjét, életünk tiszta-
ságát. Magunkban gyengék vagyunk az ostrom megállására, de 
neked van erőd és hatalmad, óh nagy Isten, hogy ellenségeinket 
legyőzvén, megmenekedjünk az eleséstől. Hozzád fohászkodunk azért, 
megsegítésnek örök szent Istene, állj mellénk és maradj mellettünk 
az élet harcaiban mindenkor. Akkor is, ha puszla életünkért, akkor 
is, ha nyugalmunkén, boldogságunkért vagy üdvösségünkért harco-
lunk. Mai áhílatoskodásunk folyamán is arról győződtünk meg, 
jóságos Atyánk, hogy le közel vagy azokhoz, akik segítségül hívnak 
é s mindig híven megáldod a benned bízókat. Áldj ineg' bennünket 

115" 



atyai jóságod és kegyelmed szerint. Légy liozzánk is, mindenkor 
közel, Most is, a ránk borulni készülő éjszaka homályában fedezz 
be ollalmaző szerelmed szárnyaival, hogy esendes legyen éjjeli 
nyugovásunk. Azután pedig áldj meg minkéi a ránk következő hét 
munkanapjain, hogy mi is áldhassunk és magasztalhassunk téged 
életünk minden napján és minden egyes óráján, a nekünk kegyesen 
nyújtott segítségért és áldásért, a mi í r u n k Jézus Krisztus ál-
tal. Ámen. 

3. Szent színed elé hoztuk imádkozó lelkünk hódolatát, min-
denható Isten, mennyei Atyánk! Ez a nap a nyugalomnak napja. 
Ezt a napot szent neved imádása szenteli meg és teszi számunkra 
áldotlá. Vedd kedvesen imádságunkat, jóságos Istenünk! Nincs más, 
amivel megköszönhetnénk atyai szerelmedet. Sok nagv áldásodért 
viszonzásul nem adhatunk mást, mint hálás szívünk áldó imádságát. 
Szegények vagyunk, mert e földön élünk. A föld javainak és örömei-
nek birtoka senkit sem lesz gazdaggá. Azért vágyik mindig többre és 
azért elégedetlen örökké a szívünk. Csak te tehetsz bennünket gaz-
daggá, világbíró hatalmas Istenünk. Nemcsak földi javak adásával, 
nemcsak munkánk mcgjutalinazásával, hanem kegyelmed ingyen-
való ajándékaival, különösen pedig szent Igédnek lelki javaival. 
Ezeket oszlottad ki most, e szent napon is, gazdagon közöltünk. 
Ezért áldjuk és ezérl magasztaljuk hálás szívvel szentséges neve-
det. Ügy érezzük, hogy szenl házadban meggazdagodtunk. Ügy 
érezzük, hogy olyan leli a lelkünk, mint tavasszal az éledő mező: 
virágszőnyeg szövődött rajla Igéd rag>ogó napjának meleg suga-
rától. Áldó szívünk hálás érzésével köljük ma csokorba szívünk 
virágait, melyeknek neve: békesség, megnyugvás, vígasztalódás, bi-
zalom, reménység, fis a hit erős kötelékével összekötve odahelyezzük 
szent oltárodra, kedves áldozalúl. Csak az illatál visszük el magunk-
kal otthonunkba és munkánk mezejére. Alázattal kérünk, mennyei 
Atyánk, hogy az Igéd nyomán keblünkben fakadt virágok kedves 
illata töltse meg otthonunkat és munkálkodásunk mezejét is legye 
kedvessé. Áldd meg kedveseinkel, áldd meg, mind, akiket nekünk 
adlál, áldd ineg, akiket szerelünk és akik minket szerelnek. Add. 
hogy az a meghitt családi kör, amelyben napjainkat megértő szívek 
társaságában eltöltjük, legyen gazdag és boldog a szeretetben. La-
kozzék benne jólét és bölcseség, megelégedés és boldogság. Mun-
kánk mezején pedig minden tisztes fáradozásunkat koronázza siker-
rel atyai áldásod. Adj a munkához kedvet, erőt, egészséget és ál-
dást, hogy minden percünk legyen ga. -lagon megáldott. Hallgass 
meg minket, kegyelmesen, szent Eiad, az Ür Jézus Krisztus érdemé-
ért. Ámen. 
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4. Mindenható szent Isten, mennyei édes Atyánk! Meghallgattuk 
é s szívünkbe fogadluk lanílásodal, mellyel ma is gazdagítod lelkün-
ket. Igédből isméi megbizonyosodtunk, hogy, jóságos Alyánk vagy, 
aki l'éllő szeretettel vigyázod örökélelre hívatott lelkünk földi éleiéi . 
Ha küzdelmek viharában vergődik, melléje állsz és megsegíted. Ha 
kétségek közt önmagával vívódik, megerősíted. IIa bánat és gon-
dok terhét hordozza, kegyelmesen megsegíted. IIa bün csábításaival 
száll harcba, diadalma! adsz neki az Ür Jézus Krisztusba veteti 
hil állal. Mulandóságra szánl testünkről is nagy szerelettel viselsz 
gondot, jóságos Istenünk! Naponként ezernyi formában újul meg 
rajtunk jő szíved áldása. Neked köszönhetjük az életet, a napok 
és az évek sokaságál, házunkban a megelégedést, mellettünk a szerető 
szívek kicsiny seregét, munkánk julalmául a sikert, embertársaink 
megbecsülését és mindazt, ami életünket elégedetté és boldoggá le-
heli. Óh légy áldotl, mennyei Alyánk minden irgalmasságodért! 
Légy áldoll. hogy ma is feliáriad előliünk szenl Igédben jóságos szí-
ved és gondviselő kegyelmed hozzánk való hajlandóságát. Légy 
áldott e vasárnap lelki áldásaiért és vígasztalásaiérl. 

De kérünk is jő Atyánk, légy és maradj veliink ezulán is mind-
örökké. IIa most elhagyjuk szenl házadal, maradj velünk és mi is 
maradjunk teveled. 

De maradj mindazokkal is, akik segítségedet szomjúhozzuk. 
Légy az árvák alvja, az özvegyek támasza, az elhagyottak segítője, 
az ingadozók erőssége, az elesettek felemelője. Aki léged keres és 
szeret, légy mindenkinek megáldó Istene. De légy kegyelmes, jóra 
vezérlő Istene azoknak is, akik téged nem ismernek, akik benned 
nem bíznak. Vond azokat is magadhoz, hadd ismerjenek meg léged 
és benned a mcgáldalás örök szenl Isiénél. És hadd töltse el min-
den ember szívét az a hívő megnyugvás és lelki boldogság, amelyéri 
inosl mi áldjuk nagy nevedet a mi Urunk Jézus Krisztus állal. 
Ámen. 

5. Jóságnak és kegyelemnek örök szenl Islene, mennyei Atyánk! 
Légy örökre áldott, hogy a biinös világ megváltására leküldted 
a mennyből egyszülöli szenl Fiadal, az Cr Jézus Krisztusi. Légy 
örökre áldoll, hogy benne üdvösségre vezérled az egész világol. Légy 
örökre áldoll, hogy Jézus Krisztus evangéliumával a kiengeszlelö-
désnek és a bűnbocsátó kegyelemnek örvendetes hírét belekiáltod 
ebbe a tépelődő, tanácstalan s bűneivel csak a maga kárhozatát 
munkáló világba. Légy örökre áldott, hogy ezl a drága evangéliu-
mot nemcsak szent Fiadnak, hanem az ő hűséges lanílványainak, 
apostolainak és hitvallóinak ajkán is megszólaltattad. Légy áldoll, 
hogy ma is hirdetted nekünk a le szenl Igédet. 

Kérünk, jó Atyánk, tedd gyümölcsözővé szent Igédet nemcsak 
j mi szívünkben, hanem minden embernek a szívében is! Hadd le-
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gyen ez a l'öld lakóhelye a benned igazán luv« és szent akaratod 
szerint élő embereknek! Iladd legyen minden lélek Szenllelked temp-
loma! Hadd legyen minden ház lakóhelyed, ahol egy födél alatt él 
a le néped az ő megtartó és megáldó Istenével, veled, mennyei 
édes Atyánk! 

Terjeszd szent Igéd boldogító áldásail evangéliumi anyaszentegy-
házunk állal is, hogy munkája nyomán erősödjék a hil, nemesed-
jék a szív, tisztuljon az élet. 

Vidd szent Igéd megszentelő erejét az ország népébe, nemzetünk 
minden egyes polgárának lelkébe, hogy még, akik nem ismerik szent 
Fiadnak evangéliumát, azokban is az evangélium lelke legyen a 
vezérlő és megszentelő erő. 

Szenteld ineg az elöljárók és kormányzó hatalmasok szívéi a 
te igazságoddal, hogy nyomukban keljen békesség, nyugalom és 
megelégedés. A kormányzottakba pedig add az engedelmességnek 
és bizalomnak lelkét, hogy hálával fogadják és készséggel kövessék 
a javukra célzó rendelkezéseket. 

Küldd el Igéd vigasztalását a betegekhez, az Ínségesekhez és a 
kereszt alall vergődő Ielkekhez is, hogy minden ember találjon 
abban erőt, bizalmat, türelmet és békességet. 

Hallgasd meg imádságunkat insnnyei Atyánk, a mi Mcgvállóiik 
és Üdvözítőnk, a Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

6. Nemsokára reánk borul az éjszaka sötét kárpitja és mi nyu-
govóra térünk mennyei Atyánk. Nemsokára elcsendesedik körülöt-
tünk a rohanó élet és lelkünk csendes áloin karjaiba hanyatlik 
erőladó édes pihenésre. Nyugodtan hajijuk álomra fejünket, mert 
ludjuk, hogy alyai gondviselésed őrködik felellünk. A csillagok se-
rege vigyázó szemed megannyi sugára. Az éjszaka pihentető csendje 
őrködő kezed altató simogatása. És mi bizalommal adjuk át magun-
kat, hogy atyai kegyelmed áldásail az éjszaka nyugalmában is há-
lával érezze a lelkünk. 

I)e inielőlt eltávoznánk szenl templomodból, el kell zengeni 
hálánkat azokérl a lelki ajándékokéri, amelyeket szent Igéd lanílá-
sában e inai napon is közöltél mivelünk. Ami nélkül szűkölködtünk, 
mindazt megadtad. És most bölcsebben, gazdagabban, tisztábban, 
uyugodlabban, löbli hittel és több reménységgel tekintünk a reánk 
váró hétköznapok leendői elé. Tudjuk, hogy nem vagyunk elha-
gyónak. Erezzük, hogy nem járjuk egyedül az élet útjait. Velünk 
vagy és velünk maradsz örök hűséggel, óh segítségnek és jó-
ságnak szentséges Istene! Fz a, hit olyan a mi könnyen csüggedő 
szívünknek, mint az üdítő harmat a lankadó virágnak. Fz a hit 
bízó reménység örök forrását fakasztja l'el lelkünkben és mi ebből 
a forrásból merítünk erőt és kitartást munkánk végzésére, hivatásunk 
hűséges betöltésére,, a próbák között való megállásra és felebarátaink 
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szerető szívvel való holdogílására. Ezt a bízó, erős, boldogító hi-
tel larlsd meg bennünk, mindenható Isten, hogy neked tetsző, ne-
künk pedig boldog légyen földi éleliink és egykor elnyerhessük az 
örökélet üdvösségét is szent Fiad, az Ür Jézus Krisztus állal. 
Ámen. 

7. Kegyelemben gazdag Isten, mennyei édes Atyánk! Aminek 
leslünk és lelkünk örül ezen a világon, mindaz ingyenvaló kedves 
ajándékod. Nincs semmink, amit nem lőled vettünk volna érdemet-
lenül. Verejtékezésünket is te jutalmazod óhajtott sikerrel. Kedve-
seinkben is le kelted és le tartod fel az irániunk való boldogító 
szeretet érzését. 

Kizaloniinal vetjük azért beléd reménységünket. Ainit óhajt a 
szívünk, amiről álmodozik a lelkünk, amiért küzdhetünk és mun-
kálkodhatunk ebben a földi éleiben, mindazl tőled várjuk. IIa 
jónak és üdvösségesnek lálod, atyai szerelmed szerint úgyis megadod, 
ha pedig károsnak ítéled, atyai szeretetedből majd megvonod tőlünk. 
I>e vond is meg, mindenható Atyánk! 

Mert bennünk nincs akkora bölcseség, hogy fel tudnók ismerni, 
mi szolgál igazán javunkra. Ügy vagyunk, mint a balgatag madár, 
amely könnyen lépre megy s fogságba kerül, mikor éppen örömre 
és kielégülésre vágyakozik. Mi is így esünk sokszor a hűn rabságába. 
Azért teljes gyermeki bizodalommal reád bízzuk magunkat és minden 
ügyünket. Mert tudjuk és valljuk, hogy le mindennel csak javunkat 
akarod. Még a bánattal is, még a vesszőzésekkel is. Szent Igéd ma 
is feltárta előliünk isteni bölcseségedet és örök jóságodat. Szent 
Igédben adott tanításodért és biztatásaidért most is áldunk léged, jó-
ságos Atyánk és kérünk, légy és maradj velünk megsegítő alyai sze-
relmed áldásaival mindörökké. Ámen. 

8. Urunk, Istenünk! Ε délesli órában szent neved imádására 
gyülekeztünk templomodba. Elzengtük előtted magasztaló énekünket 
és kitártuk lelkünk dicséretét. S most arra kérünk, erősítsd meg 
bennünk a hitet és a törhetetlen bizodalmat benned és akii meg-
váltóul küldöltél e világra, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Mikor 
elhagyjuk templomodat, már az ajlónál leselkedik reánk az éjszaka 
sötétsége. Légy a sötétségben is világosságunk és biztonságunk! De 
leselkedik az élet mindennapi gondja és kísértése is. Légy a gondok 
terhének hordozásában segítségünk, a kísértések harcában pedig 
hű oltalmazónk! 

Urunk, Istenünk, te mondottad, hogy akik benned bíznak, azok-
nak ereje megújul. Mi gyarló, esendő emberek vagyunk. Mi nem 
ludunk magunkra liagyalotlan megállni az élet próbáiban. Üjílsd meg 
azért erőnkel, mert mi benned bízunk és reád véljük gondjainkai, 
tőled várjuk megsegítésünket! Állítsd mellénk a halálon és koporsón 
is diadalmas hősi, a mi megváltó Jézusunkat, minket pedig tégy az 
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ő igaz tanítványaivá, akikot sem élet, sem halát el nem szakaszthal 
tőle soha örökké. 

l'runk, Islenünk, löllsd meg a szívünkéi benned és Szent Fiad-
ban való igaz erős hittel, hogy soha meg ne lánlorodjunk e l'öldi 
éleiben. De ezt a hitel erősítsd meg minden ember lelkében is, hogy 
legyen ez a told az igazán hívők áldott birodalma, melynek ural-
kodó törvénye a te szenl Igéd.'Áldd meg azérl Igéd hirdetéséi ezen 
a világon. Áldd ineg' Igéd liszta egyházát, annak munkásait és híveil. 
Áldd ineg a nyomunkban indult és viruló életet, hogy lelve legyen vi-
gasztalással és békességgel. Áldd ineg üdvösségünk reménységét meg-
tartó erővel, liogy evangéliumod igazsága az ingadozókat megtartsa, 
az elesetlekel leiemelje. 

Mennyei szent Atyánk, áldásaid ityomábaii viszonzásul keljen 
áldás széles e világon minden szívben, bogv megdicsőíttessék 
szenl neved a földön és a mennyekben egyaránt, a mi l'runk, Jézus 
Krisztus állal. Ámen. 

0. Mennyei jő Atyánk, édes Istenünk! Mélységes hálával áldjuk 
jóságodat, hogy szent Igédet ma is hirdcllclled minekünk. Isméi fel-
tártad előliünk az igazság útját, amelyen ha híven megmaradunk, 
hozzád julunk az iirökélclrc. Alázattal kérünk, áldd meg a most 
hallott szeul Igéket, hadd verjenek gyökeret szívünkben és hadd 
tegyék földi ételünket nyugodllá, széppé, boldoggá és neked tetszővé. 
Tedd igazságodat és akaratod szenl törvényeit uralkodóvá az egész 
világon. Segítsd anyaszentegyházadat, hogy az evangélium hirdeté-
sével még a hitetleneket is népeddé legye. Az igehirdetőknek adj 
az áldott munkára áldást, a hallgatóknak pedig adj kész szívet az 
Ige befogadására, liogy mindenki hívő gyermekeddé legyen ezen a 
világon. 

Hazánkat is vedd alyai kegyes oltalmadba. Deríts reá buldog 
napokat, hogy halárai közöli békesség, szeretel és megelégedés la-
kozzék mindenkor. Országunk fejéi és kormányzó hatalmasságait 
ruházd fel a höleseség és alázat lelkével, hogy mindenben buzgón 
és önzetlenül szolgálják a nemzet közjavát. A haza polgáraiba pedig 
ollsd bele a testvérszerelet és bízó türelem nyuglaló készségéi. 

Az iskolákon is nyugodjék alyai áldásod, hogy élő lelkeket 
neveljenek neked és a boldogabb jövőnek. 

Kérünk, Atyánk, légy gyániola a?, árváknak, lámasza az öz-
vegyeknek, vigasztalója a szomorkotlóknak, megtérítője a hitetlenek-
nek. Karold lel az eleseiteket, gyógyítsd meg a betegeket, vidámítsd 
meg a kesergőket és öntsd ki áldásod bőségét a benned bízókra. 

Jóságos mennyei Atyánk, légy mindeneknek megáldó Istene, 
hogy e földről szárnyaljon hozzád minden szívből hálaadás és 
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minden ajkról áldás és magasztalás a mi l'runk, Jézus Krisztus 
szent nevében. Amen. 

10. Hála és dicsőség' legyen szent nevednek, mennyei Atyánk, 
hogy ma isinél tanítottál bennünket. Szentelj meg minkéi, hogy 
ne csak hallgatói leltünk legyen, hanem meglarlői is legyünk Szent-
igédnek. Ne engedd, hogy igazságod úljáről a világ lelke, szivünk 
gyarlósága, vagy a gonosz csábítása eltérítsen bennünket. Erősítsd 
meg hitünket, liogy a kísértéseknek elli-nállhassunk és igaz gyerme-
keid maradhassunk minden időben. Tudod, Atyánk, hogy mi mind 
esendő és gyarló emberek vagyunk. Megvan ugyan bennünk a jő 
kívánása és véghezvitelének akarása, de iiiiics erőnk, hogy lelkünk 
nemesebb vágyait kövessük. Nekünk csak Krisztusban van min-
denre erőnk. Kérünk azért, mindenható Istenünk és Atyánk, légy 
minket Krisztus igaz tanítványaivá, hogy ne ini éljünk löhhé, ha-
nem Krisztus éljen mibennünk. 

Kedveseinken is nyugodjék szenl áldásod. Szenl Igéd mindent 
átformáló ereje lássék meg olthonunkon, családunkon és minden 
szerelteinken, hogy neked tetsző igaz keresztyén életei éljünk mind-
nyájan az Cr Jézus Kriszlus állal. 

Oltalmazó szerelmedbe ajánljuk anyaszentegyházunkat. Neveld 
benne diadalmassá a buzgóság lelkét. Terjeszd általa a hit és az em-
berszerelel boldogító halalmál. Adj neki erősliilű igaz pásztorokat, 
szelid és engedelmes nyájai, áldozatos híveket, buzgóságos gyüle-
kezeteket. 

Vedd karjaidra édes magyar hazánkat. Töllsd meg népének a 
szívét békességgel, tiszta erkölcsökkel, munkakészséggel és megelé-
gedéssel. Nemzetünk vezérei! és elöljáróit ruházd fel a bölcseség, 
igazság, józan mérséklet és a boldogító szerelel lelkével, hogy 
nyomukban terjedjen a jóiéi és a béke. 

Mennyei szenl Atyánk, kérünk, tekints kegyelmesen az özve-
gyekre és az árvákra, az elhagyottakra és az ínségben vergődőkre 
is, hogy benned ollalmazóra, vigasztalóra és szerelő, gondviselő 
Atyára találjanak. Hallgattasd el a betegágyon sínylődök sóhajail, 
némítsd el a zokogó panasz hangjai!, állítván melléjük vigasztaló, 
szerelő szíveket. 

Akikel pedig a földi vándorlás úljáről hazaszólít szent akara-
tod, azokat fogadd he az örök boldogság hajlékába irgalommal 
és add meg nekik kegyelmesen a megtért és incgvállol! lelkek dicső 
koronáját, a mi Urunk, Jézus Krisztus erdeméért. Ámen. 

1. Kegyelmes Istenünk és Alyánk! Hálával magasztaljuk szenl 
jóságodat, hogy bennünket gyermekeiddé leltél és az isteiifiúság 
teljes fenségéi elénk állítottad szenl Fiadban. Hálát adunk, hogy 
Szenligéddel ma is rávilágílotlál arra az úlra, amelyen az islenfiúság 
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méllóságához közelebb juthatunk. Adj erői és akaratot, hogy ezl a 
szent célt minél hamarabb megközelíthessük. Adj eröl, hogy hű 
kövclői legyünk megváltó Jézusunknak. Adj igaz hilel, hogy földi 
életünk legyen vallástélel arról, hogy csakugyan gyermekeid va-
gyunk. 

Tégy bennünket igazán hívőkké. Tégy bennünket jókká, iga-
zakká, szelídekké és egymással szemben megértőkké és irgalmasokká. 
Iladd enyhüljön meg e földön a gond, hadd növekedjék a békes-
ség, hadd üljön uralkodó székébe a szeretet. Add, hogy mindenki 
belássa és megértse, hogy a Jézus szíve szerint való keresztyénség 
a tiszta, szent, jóságos, a szeretetben gazdag és másokat boldogító 
jiézusi éleiben dicsőül meg. Az igazi keresztyénség úgy szenteli 
tisztává az emberek éleiéi e földön, hogy mint az égi napból az 
éltető s melengető sugár, a hívők szívéből a boldogílás mosolygó 
derűje árad szét az egymást szerető népek világára. 

Áldd meg, jő Istenünk, az evangélium egyházát, hogy ilyen 
szent, igaz és boldogító vallásossággal töltse meg az emberek leikéi. 
Áldd meg édes magyar hazánkat is, hogy az igaz keresztyénség hassa 
ál és szentelje benne inegérlő lestvérekké a különböző hiten lévő 
népek seregét. Áldd meg a vezetőket böleseséggel, a vezetetteket 
pedig a kész engedelmesség lelkével. Áldd meg minden embertár-
sunkat. Áldj meg minket is mindnyájunkat kedveseinkkel együtt. 

Minden áldásodért pedig szenl nevedre térjen dicséret és dicső-
ség mindörökké! Ainen. 

12. Minden áldás örök szent Istene, mennyei édes Atyánk! Milyen 
jó minekünk szenl házadban, amelynek csendje békességbe ringatja 
szívünk minden bánalál és lelkünk minden tépelődését! Milyen jó 
letelepedni lábaidhoz és hallgatni isteni bölcseséged tanításait és 
atyai szíved édes bíztatásait! Milyen jó itl, szent templomodban el-
felejteni mindent, ami bánt, csak az* érezni a boldogságtól fel-
dobogó szívvel, hogy ha szinte a mi atyánk és anyánk elhagyna is 
bennünket, te akkor is velünk maradsz, mindenható szent Islen! 

Lelkünk vágyával tértünk be szenl házadba mennyei Alyánk és 
most, e délesli órában lelkünk igaz örömével és hálaadásával tá-
vozunk belőle. Öröm tölti el a lelkünket, hogy itt veled lalálkozhal-
iunk és kiönlhellük előtted bánatunkat, lerakhattuk lábaidhoz gond-
jainkat és hallgallialluk szent Igéd tanítását. Hálával áldjuk hozzánk 
valő nagy jóságodat, hogy ma ismét megerősítetted bennünk azt 
a boldogító szent hitel, hogy le soha el nein hagysz bennünket, 
hanem kegyelmes, hosszútűrő, irgalmas és szerelő Atyánk vagy 
és maradsz mindenkor az Cr Jézus Krisztus által. 

Alázalos szívvel és bizodalmas lélekkel könyörgünk, larls meg 
minket segítő kegyelmedben és áldó szeretetedben mindörökké. Ke-
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gyelnied adjon erőt, liogy mindenkor neked élhessünk és tőled 
soha el ne szakadjunk hűtlenül és háládatlaiiul. Szereteted örködjön 
feleltünk az élet küzdelmeiben, hogy soha el ne essiink, hanem 
diadalmasan harcolhassuk meg az élet harcai). 

Kegyelmed és szereteled gazdagságát kérjük kedveseinkre is, 
akiknek nyugalma és boldogsága a mienket is bőségesebbé és me-
legebbé leszi. I)e kérjük azokra is, akik nem a mieink, de a tieid, 
mert gyermekeid és így nekünk is testvéreink az Ür Jézus Krisztus 
állal. Hallgasd ineg a hozzád tollászkodok imádságait és teljesítsd 
azokat kegyelemmel. Lásd meg a fájdalom és keserűség könny-
cseppjcit és lörölil le azokat szeretettel. Orvosold és gyógyítsd meg 
a szívek balsors vagy gonoszság ütötte sebeil könyörülő irgalmas-
sággal. 

.Minket pedig, ha most elhagyjuk imádásod szentséges helyét, 
mint ahogyan testünket körülöleli a ránkhoruló esthajnal homálya, 
úgy öleljen körül mindenestül a te megáldó atyai kegyelmed. Ez 
a kegyelem legyen oltalmunk az éjszaka sötétségében, legyen erőnk 
és vezérünk a nappal világosságában, egykor pedig legyen üdvös-
ségünk megadója a mi Urunk, Jézus Krisztus érdeméért. Ámen.. 

II. Ünnepi istentiszteletek. 

Evangélikus egyházunkban nemcsak olyan ünnepeket ülünk m e g r 

amelyek közösek a Krisztusban hívők egyetemességével , hanem olya-
nokat is, amelyek különlegesen a mi sa já tos ünnepeink , vagy a m e -
lyeket különböző alkalmak tesznek megszokottá, szükségessé, vagy 
kívánatossá. Ezér t külön csoportosí t juk az egyetemes keresztyén ün-
nepeke t és a különös alkalmi ünnepeket . 

Az ünnepi istentisztelet menete ugyanaz is lehet , ami a kö-
zönséges vasárnapoké, de tör ténelmi hagyományaink szelleme és 
népünk lelkisége, különösen azonban egyházunk természete meg-
kívánja , hogy az ünnepi istentisztelet nemcsak ta r ta lomban, hanem 
fo rmában is emelked jék a közönséges vasárnapok fölé. Ahol a li-
lurgizálás szokásban van, ott ez a kérdés magától rendeződik, ahol 
azonban nincs szokásban, ott más istentiszteleti e lemekkel kell az 
ünnepi istentiszteletet gazdagítani. Különösen jó szolgálatot tesznek 
itt az énekkarok, amelyeknek méltó szereplése az ünnep i istentisztelet 
hangula tá t nagyon emelhet i . 

Kívánatos azonban, hogy az ünnepi istentiszteleken a hitvallás-
mindig e lmondassék. Nézetem szerint a nem-liturgizáló ünnepi isten-
tiszteletnek ez a legmegfelelőbb r e n d j e : 
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1. Ünnepi p rae lud ium az orgonán, amely alal l a lelkész a 
t emplomban helyéi elfoglalja. 

2. Alkalmi közének. 
3. Oltári szolgálat a következő alkotórészekkel : Ünnepi üdvöz-

lés, imádság, szentírás olvasása, áldó fohász, Felhívás a hi tval lásra, 
amely u tán a gyülekezet állva h i t /o l ló éneket énekel. 

4. Közének. 
5. Szószéki szolgálat. (Egyetemes ünnepek első nap j án csak az 

Ürvacsorát és a gyűj tés t h i rdet jük!) 
6. Karének vagy közének. 
7. Befejező oltári szolgálat imádsággal és áldással . 
8. Kimenő ének. Nagy ünnepek első nap ja in a Hymnus . 

Az ünnepeknél a dé lu tánra való imádságokat is nyomban köz-
löm. 

Az egyetemes ünnepek dé lu t án j án rendes igehirdetést t a r tunk , 
amelynek alapigéjéi a per ikopákból vagy szabadon választ juk. Ezért 
csatolom az ünnepekhez a fe lhasználható bibliai helyek gyűj teményét . 
Belőlük az ol tári és a szószéki üdvözlés vagy ki je lentés is szabadon 
kiválasztható. 

Az egyetemes ünnepek dé lu tán ján az istentisztelet a vasárnap 
délutáni hilvallásos istentisztelet m e n ' l é v e l legyen azonos. A szószéki 
szolgálat csak azzal bővül még, hogy a délelőttről e l m a r a d t h i r -
detést itt végezzük el. 

1. EGYETEMES KERESZTYÉN ÜNNEPEK. 

a) Karácsony ünnepe. 
Karácsony első ünnepe. 

(Lk. 2, 1-14. — Tit. 2, 11-14.) 

Üdvözlés: íme, nagy örömet hirdeiek nektek, amely az egész 
népnek öröme lészen, inert Megváltó születelt ma nektek, az Ér Jézus 
Krisztus, a Dávid városában! Ámen. (Lk. 2, 10-11.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes Isten, könyörülő mennyei Alyánk! Itoldog öröinnap 

derült ránk e kedves ünnepen és mi ezért az öröméri jöttünk áldani 
szentséges nevedet! Szívünkben örvendő hálával, ajkunkon magasz-
taló énekkel jelentünk meg imádásod szent hajlékában. Magasz-
taljuk irgalmasságodat, hogy megnyílt az ég és ragyogó angyal-
sereg szállt alá a magasságos egekből, hogy hirdesse e bűnös világ-
nak hozzánk való nagy szerelmedet. Λ mi ajkunkon is felcsendül 
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ma a karácsonyi evangéliumitól hirdető angyalok éneke: Dicsőség a 
magasságban az Istennek és e földön békesség és az emberek közölt 
jóakarat! Urunk, Istenünk, úgy szentelj meg most minket a .Meg-
váltó szülelésének e kedves ünnepén, hogy hilünk őszinte hála-
áldozataként szálljon szent nevedre dicséret és dicsőség, a földön 
pedig növekedjék a békesség és legyen diadalmasan uralkodóvá a 
jóakarat. Ámen. 

Az imádság e lmondása és az Ige felolvasása u tán a lelkész 
így szól: 

Az (Jr áldása legyen ez ünnepi Igék hallgalásán és megtar-
tásán! 

És most, szeretett testvéreim, ha a mi jóságos mennyei Alyánk 
ezen örvendetes üzenetét átvettük, legyünk benne vetell hitünkről 
és bizodalmunkról ünnepélyes vallomást. Felkelvén, mondjuk el 
mindnyájan az Apostoli hitvallást. 

Ennek e lmondása után az orgona minden e lőjá ték nélkül meg-
indí t ja a hitvallásos éneket , amelyet a gyülekezet állva énekel. Az 
ének végeztével a lelkész he lyére megy, az orgona pedig bevezet i 
a főéneket . 1 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mennyei édes jó Atyánk! Mint a virág nyitóit kelyhéből az il-

lat, úgy száll ma hozzád szivünkből az örvendező hála fohásza. Mert 
megjelent üdvözítő kegyelmed a Krisztusban minden embernek. 
Amit öröktől fogva megígértél a benned hívőknek, elküldted e 
napon Üdvözítőül a te szent Fiadal, hogy megtartsa, ami veszendőbe 
tért. Amit népek és nemzetek évezredeken át kértek, várlak nagy csen-
kedéssel, leszállt az égből a világ Megváltója. A nagy Isten és az 
Üdvözítő Jézus dicsősége megjelenésének c szent ünnepén mélysé-
ges hálával magasztaljuk szent jóságodat- Magasztaljuk azt is, aki 
magát értünk adta, hogy minden bűntől megváltson bennünket és 
olyan népet készítsen magának belőlünk, amelyik jócselekcdelckre 
igyekszik. Jóságos Alyánk, hálás szívvel köszönjük hozzánk való 
irgalmasságodat. De bizalommal könyörgünk is, áldolt Istenünk, 
tégy bennünket méltóvá kegyelmed ajándékára. Tégy bennünket 
boldogító evangéliumod hűséges, igaz és méltó híveivé. Adj erőt, 
hogy ne csak hálát érezzen a lelkünk, hanem meg is Indjon lagadni 
minden hilellenségel, minden bűnt és minden megrontó földi vágyat 
és maradjon mindig egyedül a tiéd. Adj erőt, hogy tudjunk józanul, 
igazán és szentül élni a jelen való világban. Adj igaz hitet, hogy 
érdemessé legyünk boldogító karácsonyi ajándékod elfogadására. 
Ajándékod itt áll előttünk, egyszülött szenl Fiad, Jézus Krisztus az! 
Atyánk áldd meg az ő hozzánk jöveteléi, hogy veled egyesítsen 
mindnyájunkat az örökélelre. Ámen. 
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Befejező oltári imádság. 
Megtartásunk örök nagy Istene! Áldásnak és magasztaláénak 

dicsőílő éneke zendül meg ajkunkon, midőn elhagyjuk szentséged 
hajlékát. Áldjuk és magasztaljuk irgalmasságodat, liogy megváltót 
küldtél üdvözítésünkre. Áldjuk és magasztaljuk jóságodat, hogy Jé-
zus Krisztusban miénk lett a világ Megváltója. Atyánk, add meg 
nekünk azt a kegyelmet, hogy ez az örömhír, ez az evangélium 
legyen földi életünk minden örömének igazi forrása és megszente-
lője s lelkünk békességének örökké gazdagon buzogó forrása. Add, 
hogy ennek az evangéliumnak legyünk a földi életen át mindenkor 
nemcsak boldog birtokosai, hanem méltó örökösei és buzgó hívei is 
a mi Urunk. Jézus Kriszlus állal. Ámen. 

Karácsony második ünnepe. 
(Lk. 2, 15-20. — Tit. 3, 4-8.) 

Üdvözlés. Dicsőség a magasságban az Istennek és a földön bé-
kesség és az emberek közt jóakarat! Ámen. (Lk. 2, 10.) 

Oltári imádság. 
Mennyei szent Alyánk! Karácsonyi öröm és karácsonyi hála vi-

dámságával léptük ál szent templomod megnyitott kapuját. Itt újra 
átéli lelkünk mindazt a sok kedves örömet, amellyel otthonunkat 
és családi körünket kegyelmesen megajándékoztad. Most érezzük 
igazában, hogy Jézusban csakugyan olyan örömet adlál, amely az 
egész földnek boldogító öröme. Most értjük meg teljes nagyságában 
és világokat átfogó nagy dicsőségében hozzánk való atyai szerelmedet, 
most látjuk igazán üdvözítő kegyelmed mélységét és magasságát 
a maga teljes gazdagságában, midőn előliünk áll annak élő való-
sága az Ür Jézus Krisztusban. Jóságos Isten, örvendező szívünk 
buzgó hálaadását fogadd kegyelmesen. liuzgólkodásunkat áldd meg, 
hogy hozzád juttasson közelebb. Töltsd meg e szent órán is lel-
künket élő, erős hittel $ boldog és szenl hálaadással az Ür Jézus 
Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mennybéli kegyelmes Istenünk, jóságos Atyánk! Szent Igéd tük-

réből ma nemcsak hozzánk való atyai jóságod és imádandó kegyelmed 
dicsőségének égi fénye, nem is csak szíved szeretetének boldogító 
melege sugárzott reánk, hanem földi hivatásunk komoly kötelezéseire 
is fény vetődött. Megértettük, hogy mi vagyunk azok a pásztorok, 
akik a földi javak felett való őrködéssel töltjük el rövid életünk 
múló nappaljait és rohanó éjjeleit. Hálát adunk, hogy felettünk is 
megnyitottad ina egeidet és örömhírt zengeti nekünk is angyalaid 
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szentséges serege. Légy áldott e kedves üzenetért, kegyelmes Iste-
nünk! Hálál adunk, hogy Igéd üzenetével megvilágítottad ma előt-
tünk is az emberi élei egyik legszebb hivatását. Vajha megszív-
lelné mindenikünk, hogy minden embernek a bellilehemi pásztorok 
példáját kell követnie és el kell hagynia mindenéi, hogy meg-
kereshesse és ha megtalálta, hirdethesse másoknak is a Krisztusi. 
Légy áldott ezért a példáért és e példában rejlő tanulságért, meny-
nyel Atyánk! Add, hogy mi is megtaláljuk és mi is hirdessük a 
Krisztust. Hirdessük, hogy benne csakugyan megjeleni a le üd-
vözítő kegyelmed minden embernek. Megjelent és arra kötelez minden 
igaz emberi, hogy az Isten kegyelméből megigazulva méllóvá le-
gyen a nagy örökségre az örökélel reménysége állal. Áldjuk jósá-
godat, mennyei Atyánk, hogy az evangélium birtokosai lehetünk és 
a Jézus tiszta evangéliumi bitét vallhatjuk. Készítsd el szívünkéi, 
liogy befogadjuk szenl lelkedet, amit kiönlesz reánk gazdagon az 
újjászületés fürdőjével együtt, hogy üdvözíthess minkéi irgalmassá-
godból, szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Befejező ollári imádság. 
Kegyelemnek és szeretetnek gazdag Istene, jóságos Alyánk! 

Alázatos hálával hajijuk meg elölted íejünkel és dicséretet zen-
günk szent nevednek, midőn most sz-ni templomod falai közül 
visszatérünk ollhonaiukba. Áldunk az ajándékért, amelyei nekünk 
szenl Fiadban adlál. Áldunk a Iliiért, amit iránta szívünkben fel-
ébresztenél. Áldunk a békességért, amellyel bennünket 111a is el-
löllöllél. Áldunk az öröméri, amellyel megvidámílollál. Áldunk a 
reménységért, amellyel Krisztusban meggazdagíloltál. Mindenekfelett 
azonban áldunk a kegyelemért, amelyről Jé/jislian bizonyosakká 
tettél. Mennyei szent Atyánk, a karácsony kedves örömeit, áldásait 
tedd rajiunk állandóvá. Te pedig maradj nekünk mindörökké jóságos, 
kegyelmes szerető édes Atyánk az í r Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Karácsony délutáni imádságok. 
1. Hálás szívvel iiliink ma ünnepet szent neved dicsőítésére, 

szeretetnek jóságos Istene! Hálaadással emelkedik ina fel imád-
ságunk szava hozzád, hogy megszületett a világ Megváltója, az Ür 
Jézus Krisztus. Mennyi örömei hozott magával erre a szomorú 
világra! Hány szívet töltött meg a jóllevő szerelet boldog érzé-
sével! Hány gondok alalt roskadozó lelkei emelt föl édes hiz-
laló reménnyel! Ilálál adunk mennyei Atyánk, hogy ezen a napon 
valósággá lelt közölliink a karácsonyi angyal kedves éneke, aki 
olyan örömet hirdetett, amely az egész népnek örömévé leli. 

Drága karácsonyi ajándékodért légy örökre áldott édes Istenünk. 
Légy áldolt, hogy Jézus Krisztusban elküldted az üdvösség áldott 
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fejedelmét, aki azért jött, hogy átvegye az uralmat a sziveken, a 
népeken és az egész bííniis világon. Légy áldott, liog.v ami egykor 
csak angyalaid ajkán csendüli bele a sötétség alalt aluvó világba, 
azt most, mint az alvó leliisinerel ébresztő dalál zengi feléd a hivők 
serege: Dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, e földön 
pedig békesség a jóakaratú embereknek! 

Kérünk is léged alázattal, mennyei Atyánk, legyen e naptól 
kezdve békesség ezen a földön, az emberi szívekben pedig legyen 
jóakarat, hogy Krisztus nyomán új életei éljünk. Add, hogy a 
hozzánk küldött .Megváltót ne csak ünnepeljük, hanem kövessük is 
és járjunk az ö szenl ösvényein. Add, hogy ünnepi örömünk meg-
iieinesítse egész életünket. Add, hogy szálljon hívő lelkek mélyéből 
és nemesen folytatott emberi életek boldogító cselekedeleiből örök 
dicsőítés a le szenl nevedre. 

Kérünk, jóságos Istenünk, kiiidd el ma a Megváltót minden 
emberhez, minden hajlékba, minden néphez, minden elesetthez, min-
den szegényhez, minden beteghez és haldoklóhoz, minden hitel-
lenhez és bííniis emberhez, hogy mindenki érezze, ludja és vallja, 
hogy karácsony szenl ünnepe csekugyan meghozta e világnak a te 
üdvözílésed kegyelmét a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

2. Világmegváltó édes Jézusunk, téged áld a szívünk és léged 
magasztal ajkunk éneklése, hogy eljöttél erre a bíínös világra és 
hoztál e bús földnek örömet, hoztál az emberek szívébe rcménylő 
békességet és élő reménységei. Áldunk és magasztalunk, hogy le-
szálllál az egek dicsőségéből mihozzánk, megmutatni az örökélelre 
vezető úlakat. Áldunk és magasztalunk, hogy emberi lestbe öltöztél 
és boldogító példaadás áldásaival jártál itt közöltünk. Urunk é s 
Megváltónk, szállj le hozzánk, ne hagyj el löbbé bennünket. Iladd 
ismerjünk meg téged, mint azok a boldog bethlchemi pásztorok meg-
ismerlek. Hadd lássuk mi is tisztán a le égi dicsőségedet, amint 
azok látták egykor, akik tanítványaid voltak és veled járlak, míg 
e földön jártál. Evangéliumod által légy minkéi is igaz tanítvá-
nyaiddá, hogy mi is veled járhassunk mindörökké. 

Most is, a ránkboruló éjszaka sötétségében takargasson he 
megváltó szerelmed. Az ünnep múltával ránk virradó munkanapo-
kon pedig segítsen óhajtóit sikerre a I? jóságod és támogató hűsé-
ged. Vezessen mindenben a te igazságod, őrizzen meg minden bajtól 
és szomorúságtól a le őrködő gondviselésed és óvjon m?g minden 
botlástól és minden bűntől a te példaadásod. 

Amint eljöveteled örömet hozotl és közlünk való megjelenésed a 
szerelet melegét árasztotta minden szívbe és minden családi körbe, 
úgy hassa ál megváltó szerelmed mennyei sugárzása az egész em-
beriség éleiét, hogy legyen ill e földön emelkedettebb a lélek, több 
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a jóság, melegebb a szív, tisztább az élet és áldottabb minden 
munka. 

Egyházunkat és hazánkat is áldd mc* és vezesd jó útra és kivánt 
boldogságra, megtartó Jézusunk, hogy hívei és polgárai megelége-
désben és testvéries szeretetben éljék le földi életüket. Minden em-
beren nyugodjék meg a te megváltó szerelmed áldása, hogy minden 
szívből hála szálljon fel az egek urához, a menny Istenéhez teérted, 
Urunk, világ Megváltója. Amen. 

Karácsonyra alkalmas bibliai helyek: 
A nép, amely sötétségben já r vala, lát nagy világosságot. Akik 

lakoznak a ha lá l á rnyékának földében, fény ragyog fel fe le t tük. 
(És. 9. 2.) 

Egy gyermek születik nekünk ; fiú adatik nekünk és az ura lom 
az ö vállán leszen. És hívják a nevét csodálatosnak, tanácsosnak, 
e rős Is tennek, örökkévalóság a ty jának , békesség fe jede lmének. (És. 
9, 6. v. ö. 11, 1—2.) 

És el jön Sionnak a Megváltó és azoknak, akik Jákobban meg-
térnek hamisságukból , szól az Űr. (És. 59, 20.) 

Íme, e l jönnek a napok, azt mond ja az Ür és támasztok Dávid-
nak igaz magvat és uralkodik, mint király és bölcsen cselekszik és 
méltányosságot és igazságot cselekszik e földön . . . És ez lesz a név, 
amellyel őt nevezik: Az Ür a mi igazságunk! (Jer. 23, 5.) 

E f ra t ának Bet leheme, bá r kicsiny vagy a Júda ezrei között, be-
lőled származik nékem, aki ura lkodó Izraelen, akinek származása eleitől 
fogva, öröktől fogva v a n . . . És megáll és legeltet az Ürnak ere jével , 
az Űrnak, az ő Is tenének felséges nevével, és bátorsággal lakoznak, 
inert íme felmagasztaltat ik a földnek határáig. És ő a mi békessé-
günk. (Mik. 5, 2. 4-5.) 

Az Ige testté lőn és közöttünk lakozott és mi lát tuk az ő dicső-
ségét, telve kegyelemmel és igazsággal. (Ján. 1, 14.) 

Ügy szeret te az Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát ad ta , 
hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, h a n e m örökélete legyen! 
(Ján, 3, 16.) 

Bizony nem magamtól jöt tem, h a n e m ö küldöt t engem. (Ján. 
8, 42.) 

Én vagyok az út, az igazság és az élet : senkisem megy az 
Atyához, ha nem ál talam. (Ján. 14, 6.) 

Nincsen senki m á s b a n üdvösség, mer t nem is adatot t az 
ég alatt az embe rek között más név, mely által üdvösségre ju tha t -
nánk. (Csel. 4, 12.) 

Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki bennünke t 
minden lelkiáldással megáldott Krisztusban a mennvekben . (Ef. 1, 
3.) 
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Igaz beszéd ez és tel jes hi te lre méltó, hogy Jézus Krisztus 
azér t jött a világra, hogy üdvözítse a bűnösöket . (Tim. 1, 15.) 

Abban nyilvánult meg az Isten szeretete hozzánk, hogy az ő 
egyszülött Fiát küldte az Is ten a világba, hogy é l jünk általa. (Ján. 
I. 4, 9.) 

Vízkereszt ünnepe. 

Vízkereszt ünnepé t eredeti leg Krisztus születése n a p j á u l ünne-
pelték. Epil'anias ünnepe volt ez, m e r t ekkor je lente t te ki az Isten 
a maga f iának az Urat . Ma is egyetemes ünnep ez, de az idők folya-
mán két gondolatkör követelte maga számára ezt az ünnepet . Az 
egyikbe tartozik a napkelet i bölcsek, vagy némelyek szerint a há-
rom király t iszteletadása. Ebben a vonatkozásban a világ és annak 
ha ta lmasa i és bölcsei hódolása a főgondolat. A másik vonatkozás-
ban Jézus és a Keresztelő találkozása s ebben a lalálkozásban az 
Ószövetségnek az Űjszövetség elől való fé l revonulása a főgondolat. 
A középpontban természetesen az Is ten kijelentő és a Messiást hi-
telesítő nyilatkozata áll. 

Mindkét vonatkozásban megadom itt az ünnep ta r t á s kereteit . 

1. Alapigék: Mt. 2, 1—12. És. 00, 1—5. 

Üdvözlés: Magasztaltassál fel az egek lelett, óh Isten! Mind az 
egész földön legyen a te dicsőséged! Annen. (Zsolt. 57, (>. 

Oltári imádság. 
Irgalomnak és kegyelemnek hatalmas Istene, jő Atyánk! Áldani 

jöttünk szent jóságodat. Magasztalni jöttünk szent nevedet. Mert 
jóságod áldásai naponként kiáradnak reánk és neved örökké fénylő 
ragyogása litat mulat nekünk a mulandóság világán keresztül az 
örök boldogság országába, tehozzád. Áldunk és magasztalunk, hogy 
vezért is adlál nekünk egyszülöll szent Fiadban, aki megjelent az 
idők teljességében ezen a földön, hogy legyen nekünk Megváltónk, 
Mesterünk, Királyunk és Üdvözítőnk a te kegyelmedből. Adj szí-
vünkbe, mennyei Atyánk, igaz buzgóságot, hogy a szívnek boldog 
szeretetével és a lélek hü ragaszkodásával kövessük szenl Fiadat, 
míg e földön élünk, a földi élet után vele együtt bemehessünk a 
mennyek országába, az örökélelnek üdvösségére. Ámen. 

A szentigék felolvasása után a Hitvallás következik. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Hálát adunk neked, mennyei Atyánk, hogy világosságot láinasz-

lotlál előliünk, amelyben szíved szeretetének és kegyelmed dicsősé-
gének fénye ragyog fel előttünk. Ezzel a világossággal alkollad meg 
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egykor Ii nagy mindenséget. Ezzel a világossággal indíloltál életet 
η mindenség ölén. Ezzel a világossággal tartod meg ma is a természet 
gazdag világában mindazl, ami él. Hálával ismerjük el. jóságos Atyánk, 
hogy ez a világosság jeleni meg szent Fiadban, az ("r Jézus Krisztus-
ban is, ez a világosság áraszt meleg fényi lelkünkben is, az örök igaz-
ságok gazdag tárháza, az evangélium állal. Légy áldotl ezért az égi 
világosságért, mennyei Alyánk! Légy áldotl, hogy a sötétség fátyo-
lával leiakart földre és az éjszaka homályában lengödö népekre 
felderítetted a Krisztusban isteni dicsőséged teljes ragyogását! Légy 
áldott, hogy minkéi az evangélium népévé leltél és mindeddig 
megtartónál Igéd világosságában! Adj igaz hitel, bogv ez égi vilá-
gosság fényét figyeljük egész életünkben. Add, liogv e csillag vezes-
sen minket a földi élet vándorúlján keresztül hozzád és akit meg-
váltásunkra elküldtél, az Cr Jézus Krisztushoz. Add, hogy hődolatuiik 
bizonyságait, szívünk bitét, lelkünk ragaszkodását, ajkunk imádságát 
naponként lerakjuk lábaihoz. Add, hogy el tudjunk érte hagyni 
mindent ezen a földön, csakhogy vele tudjunk maradni mindörökké. 
Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Áldjuk szent nevedet, kegyelmes mennyei Alyánk, hogy vezérlő 

i'sillagot támasztottál előttünk az Ür Jézus Krisztus evangéliumában. 
Add, hogy Igéd világosságál kövessük, míg e földön élünk. Add, 
hogy a hozzád vezető íílról solra le ne terjiink. Add, hogy hívek 
legyünk hozzád és szent Fiadhoz mindörökké, és hűségünkért elnyer-
hessük, ha majd országodba megérkezünk, az örökélet koronáját. 
Ámen. 

2. Alapigék: Mt. 3, 13—17. — És. 01, 1—2. 

Üdvözlés: Eljön Sionnak a Megváltó és azoknak, akik Jákob-
ban megtérnek hamisságukból, szól az Ür. Ks én ővelük ilyen szö-
vetséget szerzek: lelkem, amely rajtad nyugoszik és beszédeim, 
amelyeket szádba adtam, el nem lávoznak szádból és magodnak 
szájából és magod magvának szájából mostantól mindörökké! Ámen. 
(És. 59, 2 0 - 2 1 . ) 

Oltári imádság. 

Mennyei szent Alyánk, hálát adunk ama kegyelmedért, amelyet 
Jézus Krisztusban adlál e világnak. Magasztaljuk szenl nevedet, 
hogy kijelentetted őt szenl Fiadnak és igazoltad is őt lelkednek 
reáküldésével. Mi is azért jelentünk meg szent templomodban, hogy 
gyermeki bizodalommal kérjünk, jelentsd ki ma a mi lelkünknek 
is, hogy te minket bűneink ellenére is gyermekeidnek ismersz el, 
akiket tévelygéseikben is megbocsátó irgalommal vársz vissza mii-
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gátihoz. «Hisel ki reánk is szent lelkedet, hogy az formálja át gondol-
kodásunkat, érzéseinket, egész é le tünkΊ, hogy neked tetsző módoit 
folytassuk a földön mulandó vándorlásunkat. Urunk, Atyánk, kérve 
kérünk, maradj a mi szerető mennyei Atyánk mindörökké, hogy 
mi is gyermekeid maradjunk a mulandó és az örökkévaló életben 
egyaránt. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Világ megváltója, édes Üdvözítőnk! Hódolattal magasztalunk 

téged, aki egyedül mondhattad el azt a boldog kijelentést a földön 
élők között: Az Űristen lelke van rajiam azérl, mert felkent enge-
met az Űr! Islennek felkentje, világ Messiása, térdet hajlunk előt-
ted és alázattal zengünk dicsőítést szenl nevednek! Dicsőítünk és 
magasztalunk léged, mert egyedül csak rólad inondotla el az ég 
és föld hatalmas Istene: Ez az én szerelmes fiain, akiben gyönyör-
ködöm! Alázattal kérünk, megváltó Jézusunk, hogy amiért eljöttél 
e világra, mutasd meg azt rajtunk kegyelmesen. Olyan sok közötlünk 
a hitetlen, örömben, békességben szegény lélek: hirdess azoknak 
örömet! Olyan sok a meggyötört szív, kötözgesd he azok sebeil! 
Olyan sok ember vergődik a gyarlóságok, ösztönök, szenvedélyek 
és a bűn rabságában, szerezz azoknak szabadulást! Olyan sokan 
vannak megkötözve tulajdon testük rontó törvényéhez, oldozd fel 
azoknak kötelékeit kegyelemmel. Olyan sok közlünk a gyászoló, 
Vigasztald meg azokat jóságos szíved szent segítségével! Olyan 
nagy szükségünk van az Űr jókedvének esztendejére: derítsd azl 
mindnyájunkra szeretettel! De hirdesd az Isten bosszúállásának 
nagy napját is, hogy mindenki szálljon magába és bűneit meg-
bánva, térjen az Űr igaz és üdvösséges útjára. Taníts meg min-
denkit szent példáddal, hogy mindenkinek illik tiszte minden meg-
hagyását híven betölteni, hogy így nyomodban újjá legyen az egész 
világ az Istennek dicsőségére. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Hálát adunk neked, mennyei édes Atyánk, hogy Jézus Krisz-

tusban, a le szenl Fiadban megváltó kegyelmedet küldted el a 
világ üdvözílésére. Hálál adunk, hogy benne nemcsak segítőt és 
tanítót, lianem vezért és példaadói is állílollál elénk. Adj igaz 
buzgóságot mindnyájunknak szívébe, hogy úgy tudjuk követni Mes-
terünket, hogy igaz és tökéletes élet tiián rólunk is elmondhassa 
atyai kegyelmed e boldogító kijelentést: Ez az én szerelmes fiam, 
akiben gyönyörködöm! Ámen. 
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Vízkereszt délutáni imádság. 
Hódolattal vándoroltak egykor hozzád, világ Megváltója, a me-

sés napkelet liiiles ludósai. Meg voli mindenük. Gazdaságuk kin-
cseiből neked is vittek ajándékokat. De minden gazdaságuk és 
minden bölcsességük fogyatékos voll, míg meg nem találtak téged 
és benned az Istennek minden igazságát. Mi is azl kérjük ma tőled, 
édes Megváltónk, engedd, hogy megtaláljunk téged és benned az 
üdvösségre vezérlő Istenige teljes valóságál. Gyújsd meg előttünk 
is az evangélium betlehemi csillagát, hadd mulassa előliünk az 
úlat, amely hozzád vezet. 

Te magad is vándorútra keltél e szenl napon, kegyes Jézusunk. 
Elmentél a Keresztelőhöz, hogy belöllsd a le mennyei Atyád min-
den igazságát. És felvetted a bűnbánat és Istennek szentelt élet szível-
tisztító áldoll keresztségét. Édes Üdvözítőnk, segíls minket a bűn-
bánat kcreszlségéhez, hogy ne csak vízzé! legyünk megkeresztelve, 
hanem tűzzel és szent lélekkel is. Mi is szerelnénk elzarándokolni 
az újjászülelés lelki Jordánjához, vagy a magunkbalérés pusztaságá-
nak tiszta forrásvizéhez, de sem feletlünk, sem bennünk nincs meg 
az a mennyei fény, amely bennünket óhajtott célunkhoz vezetne. 

Téged kérünk azért, Mesterünk, Urunk, kiáltsd bele hitetlen-
ségre hajló szívünkbe: Jertek, kövessetek engem! Hadd térjünk rá 
szentséged útjaira és hadd egyesítsen veled hitünk a lelki kereszt-
ség szent tisztulására. 

Kérünk téged, világ Megváltója, ezl a lélekkel és tűzzel való 
tiszlítő szent keresztsége! és ennek áldásait áraszd ki a in] egész 
földi világunkra is. Hadd legyen ez a föld a te országoddá és a 
rajta lakó embersokaság a te népeddé és hadd dirsőüljöu meg 
akaratod minden ember életében és legyen evangéliumod üdvös-
ségre vezérlő erővé, amely mindenkit hozzád von és melletted tart 
meg a menny örök Istenének dicsőségére. Ámen. 

Vízkereszt ünnepére alkalmas bibliai helyek: 
Látom őt, de nem most; nézem őt, de nem közel. Csillag szár-

mazik Jákobból és királyi pálca t ámad Izraelből. (Móz. IV. 24, 17.) 
Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed: az emberek fiai 

a le szárnyaid á rnyékába menekülnek. Dúslakodnak házad bőséges 
javaiban, megilalod őket gyönyörűségeid folyóvizéből. Mert nálad 
van az élet for rása , a te Világosságod által lá tunk világosságot. (Zsolt. 
36, 8-10.) 

S2ebb, szebb vagy az e m b e r fiainál, kedvesség ömledez 
.ajakidon, ezér t áldott meg az Is ten örökké! (Zsolt. 45, 3.) 

Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, azér t kent fel 
I s t en , a te Istened, öröm ola jával társaid fölé. (Zsolt. 45, 8.) 
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Tar t son neve mindörökké, virul jon neve, míg a nap lesz. Vele 
á ldják maguka t minden nemzetek és magasztal ják őt. (Zsolt. 72, 17.) 

Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki i rgalmas, 
kegyelmes és igaz. (Zsolt. 112, 4.) 

Taní ts meg engem a te akara toda t te l jes í tenem, mer t te vagy 
Is tenem! A te jó lelked vezérel jen engem az egyenes földön. 
(Zsolt. 143, 10.) 

Származik egy vesszőszál Isai törzsökéből s gyökereiből egy 
virágszál nevekedik. Akin az Űrnak lelke megnyugszik, bölcseségnek 
és ér te lemnek lelke, tanácsnak és ha ta lomnak lelke, az Ür is-
mere lének és fé le lmének lelke. (És. 11, 1-2.) 

Akkor fe lhasad, mini ha jna l a le világosságod és meggyógyulásod 
gyorsan kivirágzik és igazságod előt ted j á r ; az Ür dicsősége követ. 
(És. 58, 8.) 

íme egy férf iú, a neve Csemete, mer t csemete t ámad belőle 
és megépíti az Ürnak t e m p l o m á t . . . (Zak. 6, 12-13.) 

En nem ismer tem őt, hanem azér t jö t tem a víz keresztségével , 
hogy őt megje lentsem Izraelnek . . . Lát tam, hogy a lélek, mint egy 
galamb, leszállott az égből és megpihent r a j t a . . . (Ján. 1, 31-34.) 

Bizony mondom, aki nem születik víztől és lélektől, nem m e h e t 
be az Isten országába. Ami testtől született , test az, ami pedig 
lélektől született , lélek az. (Ján. 3, 5-6.) 

János vízzel kereszteli , ti azonban rövid idő múlva Szentlélekkel 
fogtok megkeresztel tetni . (Csel. 1, 5. vö. 2, 38.) 

A keresztség által vele együt t e l temet te t tünk a halálba, hogy 
amint az Alva dicsősége fel támasztot ta Krisztust a ha lo t takból , 
ugyanúgy mi is ú j életet é l jünk. (Róm. 6, 4.) 

Akik Krisztusba megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöztétek fel . 
(Gal. 3, 27.) ' 

Lehetet len, hogy akik egyszer megvilágosításban részesüllek és a 
mennyei a jándéko t megízlelték és Szentlelket vettek és az Is ten 
jó beszédét és az e l jövendő világ erői t megkóstolták s mégis e l -
buknak, i smét megú ju l j anak a megtérésre , mivel ú j r a megfeszí t ik 
önmagukban az Isten Fiát és megcsúfol ják őt. (Zsid. 6, 4-6.) 

Titeket is megment most a keresztség, mely nem a test szenv-
nyének letevése, hanem a jó le lki ismeret vágyakozása az I s tenre 
Jézxis Krisztus fe l támadása által. (Pét. I. 3, 21.) 

Lásd különösen Pét. II. 1, 16-19. 
Ne s í r j , íme győzött a Juda nemzetségéből való oroszlán, Dá-

vid sa r ja , liogv felnyissa a könyvet és annak hé t pecsét jé t . (Jel. 
5, 5.) 

Én, Jézus, küldtem el angyalomat, hpgy ezekről bizonyságot 
tegyen nektek a gyülekezetekben. Én vagyok Dávid gyökere és. 
ivadéka, a tündöklő hajnalcsi l lag Γ (Jel. 22, 16.) 

134" 



Virágvasárnap. 
' (Mt. 21, 1-9. - Fii. 2, 5-11.) 

Üdvözlés: Az Úr hirdette iniiid a föld határáig: Mondjátok meg 
Sión leányának, íme, eljött a szabadulásod; íme, jutalma vele 
jő és megfizetése ö előtte! fis hívják őkel szent népnek, az Úr 
választoltjainak és téged hívnak kereseti és nem elhagyott városnak. 
Ámen. (És. 62, 11-12.) 

Vagy: órülj nagyon Sionnak leánya, örvendezz Jeruzsálem le-
ánya: íme, jön néked a le királyod: igaz és szabadító ő! Amen. 
(Zak. 9, 9.) 

Vagy: Ez a nap az, amelyet az Ür rendeli, örvendezzünk és 
vígadjunk ezen! óh Uram, segíts most! óh Urain, adj most jő 
előmeneteli! Áldott, aki jön az Ürnak nevében! Áldunk liteket, akik 
az Ür házából valók vagytok! Ámen. (Zsolt. 118, 24-26.) 

Oltári imádság. 
Istennek szenl Fia, mi édes Megváltónk, szent örömmel kiált-

juk ma feléd az ujjongó szív boldogságának üdvözlő igéit: l lo-
zsannna a Dávid fiának! Dicsőség legyen a magasságban! Aldolt, 
aki jő az Ür nevében! Légy áldolt, hogy ina is eljöttél! Légy 
áldott, hogy felújítod üdvösségbe velelt reménységünkéi! Légy ál-
dolt, hogy ma is kiárasztod rétink azt a csodálatos isteni kegyelmei, 
amelyet mennyei Atyánk szerelő szíve bűntörlő irgalmasság aján-
dékául adoll benned a bűnös világnak! Világ Megváltója, édes Jé-
zusunk, vedd kedvesen benned bízó szívünk örvendező köszöntését. 
Jöjj be hozzánk, maradj ma egészen a miénk. Engedj magadhoz 
és tedd áldollá buzgólkodásunkal. Szentelj meg minket jelenléted-
del, hogy mindnyájan érezzük, hogy meglöllölted szívünket boldog 
békességgel, élő reménységgel. Urunk Jézus, légy velünk, légy ir-
galmas Megváltónk és kegyes Üdvözítőnk mindörökké! Ámen. 

Az Igék felolvasása u tán a Hitvallást mond juk et a szokott 
módon. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyelmes Isten, mennyei Alyáuk! .Magasztaljuk szenl jóságodat 

és áldva áldjuk irgalmasságodat, hogy szent Fiadban Megváltót 
adtál a világnak. Eljövetele élő bizonysága hozzánk való atyai ke-
gyelmednek. filő bizonysága annak, hogy te csakugyan nem akarod 
a bűnös halálát, hanem azl akarod, hogy megtérjen és éljen. 
Atyánk, légy áldolt e nagy kegyelmedért és legyen áldod, aki hoz-
zánk jött a te szent nevedben! Aki elhagyta értünk mennyei di-
csősége isleni fenségét, teljes méltóságát és szent békességét, hogy 
minket a bűn fölé emeljen, megtisztítsa lelkünket és békességei 
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szerezzen a szívünknek veled, szenl akaratod ösvényére vezetvén 
bennünket. Atyánk, add, hogy küldöttedet méltóképen fogadjuk! 
Add, hogy ne legyen köztünk senki, aki közönyösen tudja nézni 
közénk való bejövetelét. » akadjon senki, aki azt kérdezgetné 
a hívők seregétől: Hát ez kicsoda? Inkább ez a föld legyen telve azok 
táborával, akik levelik az érkező .Messiás elé földiségiik gyarló 
köntösét és hódolattal odaleregetik a Megváltó lábai elé. Legyen 
minden ember gazdag a szív virágaiban és azokat mind szórja 
oda örömmel a hozzá is eljövő és neki is megváltást hozó Jé-
zusnak útjára! 

Mi tudjuk, Atyánk, hogy a Megváltó csak hívő, lelkes, örven-
dező és áldozni ludő nép közé száll be a maga áldozatos élete üd-
vözítő áldásaival. Vajha mindnyájan ilyen népe tudnánk lenni szent 
Fiadnak! Vajha oda tudnánk neki adni mindent, amiben e földön 
kielégülést keresünk és találunk, hogy cserébe megkaphatnánk tőle 
mindent, ami majd az örökkévalóságban boldogít. Mennyei Atyánk, 
adj nekünk igaz, hűséges ragaszkodó szívet Jézusunkhoz. Adj ne-
künk minél több találkozást vele, hogy ne tudjuk őt nélkülözni 
löbbé sohasem. l )e adj vele való találkozást azoknak is, akik 
betegágyon, elhagyottan, árván, gondok közölt vagy bánatosan epe-
kednek az Cr Jézus után. Adj találkozást az üldözötteknek, a le-
nézetteknek, minden szenvedőnek, hogy találjanak megnyugvást a 
te szent Fiadnál. Adj találkozást Krisztus egyházainak is, hogy 
mind megteljenek az evangélium lelkével és igazaival. Legfőképpen 
pedig adj vele való találkozást az egek egében, hogy bevezessen 
minket kegyelmedből a boldogság örök hajlékaiba. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 

Világ Megváltója, üdvözítő Jézus! Hódolattal áldunk, hogy el-
jöttél megváltásunk végett c bűnös világra. Áldunk, hogy a mi lel-
künkre is gondoltál, amikor leszál'itál a magasságos Isten jobb-
járól, hogy egykor oda magaddal együtt minket is felemelj. Alá-
zallal kérünk, ne távozzál el többé tőlünk sem e földi életben, 
sem majd a földi élet után. Hogy legyen veled könnyű e földön 
» harc, biztos a megállás, az örökkévalóságba pedig legyen bol-
dogságos bemenetelünk a te megváltó kegyelmed és az Istennek, 
a mi Atyánknak irgalmassága által. Ámen. 

Délutáni imádság. 

Ajkunkra ül 111a a virágvasárnapi öröm kiállása: Áldott, aki 
jöll az Ürnak nevében! Áldott, aki lehozta nekünk a mennyekből az 
Istennek üdvözítő kegyelmét! Áldoll, aki jöll, hogy megszabadít-
son bűneinktől! 
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Megváltó Jézus, kegyes rdvözítőnk, alázattal kérünk, vedd le 
rólunk is gyarlóságaink átkát, vedd le rólunk bűneinknek terhét, 
töröld el azok emésztő szégyenét. Mert ini is ott állunk azok 
közölt, akik epedő szívvel várják jöttödet. Olt állunk azok közöli, 
akik tudják, hogy nem Unnepeltelés, lianem iidvözítés végett jöttél 
a világra. Add, hogy eljöveteled ne esak örvendezés! keltsen, hanem 
komoly megtérést is ébresszen szívünkben, óh meri mi jól tud-
juk, hogy utad most a Golgotára vezet, ahol elszenveded bűneink 
büntetését. És amíg itt jársz közöttünk, tudjuk, hogy új világnak 
kell támadnia nyomodban. Tégy bennünket ez új világ polgáraivá, 
igaz híveiddé, megtért hűséges tanítványaiddá. Változtasd el a szí-
vünket, hogy tiszta és szent élet boldogító cselekedeteivel, szívünk 
szeretetének ékes virágaival hintsük be útadat. Add, hogy hitünk 
és liszla életünk másokban is megteremtse a bitet és a liszla életet. 
Tudjuk, hogy csak így jöhet el hozzánk szenl országod, amelynek 
le vagy áldott fejedelme. .Most, mint király vonultál be közénk, 
uralkodjál hát hatalommal és dicsőséggel mirajtunk, fis ha látjuk, 
hogy útad szenvedések keresztjéhez vezet, szálljunk magunkba és 
szenvedésed okozóját, bűneinket rakjuk áldozatul kereszted alá. 
l'runk, aki jösz, hogy megválts bennünket bűneinktől, légy örökre 
áldott jöllüdérl, de alázattal könyörgünk, légy igaz híveiddé és 
emelj fel egykor minket is az örökkévaló boldogság szent országába 
az Istennek büntörlő kegyelnie állal. Ámen. 

Yírágvasárnapra az ádventi bibliai helyek is fe lhasználhatók, 
de a beszédben r á kell i rányí tani a hívek figyelmét, hogy Jézus 
most a megváltás szent m u n k á j á n a k bevégzésére, a kereszthez indul. 

Λ v i rágvasárnap és húsvét közL lévő Nagyhét minden nap ján 
szoktunk, különösen az estéli ó r ákban (5—6 órakor rövid isten-
tiszteletet tar tani . Ennek menete vagy olyan, mint a vasárnapi 
és ünnepi délutánok istentiszteletének r end je , vagy egyszerűen csak 
szószéki szolgálatból, mint a hé tköznap reggeliekké. Ha a vasár-
nap i és ünnepi délutánok r e n d j é t t a r t juk meg, igen szép és épü-
le tes az énekkarok szerepeltetése. 

A nagyhét igehirdetésének anyagát vagy Jézus szenvedésének 
tör téne te ad ja , pl. Jézus vallatása, vagy a körülöt te szereplő em-
b e r e k a l ak ja és cselekedete, vagy a Nagyhét egyes nap ja inak tör-
ténete . 

Hétfőn: Mt. 21, 18-22. a lap ján a te rméket len fügefa tanulságos 
és tanító tör ténete , vagy az ezt követő kérdőrevonás , vagy az e 
napon mondott példázatok. 

Kedden: Ml. 22. részében lévő példázatok. 
Szerdán: Mt. 23. és 24. részében leírt események és azok 

tanulságos részletei , de különösen az elfogatásnak is alkalmi okát 
adó összeütközés a papsággal. 
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Csütör tökön: az úrvacsora szereztctése, jelentősége, követe lmé-
nyei. Különösen épületes az úrvacsora szereztetésének ó r á j á b a n es te 
ö ó rakor az úrvacsora kiszolgáltatása. Ekkor az igehirdetés is az. 
o l tár elől tör tén jék . 

Nagypéntekei külön ünnepel jük . 
Szombaton: Jézus s í rbatéte léről szóljon az igehirdetés. Szük-

séges is, helyes is, ha ekkor az Apostoli hitvallás ama tételét is 
megmagyarázzuk: »Szállá alá poklokra.< Alkalmas bibliai helyek e-
n a p r a Mt. 27, 62-G6. 28, 11-15. Pét . I. 3, 18-20. 

Nagypénteken. 
(A szenvedéstör ténet és a böjt i szövegek bármely iké t tehet jük a l a p -

igének.) 

Üdvözlés: Kegyelem nektek és békesség' az Atyaislenlöl és a 
mi Urunktól, Jézus Krisztustól, aki önmagái adta bűneinkért, liogy 
bennünket a jelen gonosz világból kiragadjon a mi Istenünk és 
Alyánk akarala szerint, akinek legyen dicsőség örökkön örökké.. 
Ámen. (Gal. 1, 3-5.) 

Oltári imádság. 
Könyörülő szent Islen, mennyei Atyánk! Mélységes bánattal és 

emésztő Itűnludallal léptük ma ál lemploinod küszöbét. Mint a 
leiemrehívás vezeklésére kényszerűen bűnös, úgy állunk meg szent 
Fiad keresztfája alatl. Ili értjük meg igazán, mit jelent a mondás, 
hogy úgy szerelte Islen a bűnös világol, hogy az ő egyszülött Fiát 
adta oda váltságul és üdvösségül az emberiségnek. .Magasztalunk 
léged, irgalom Istene, hogy szenl Fiadal megváltóul rendelted mi-
nékünk és vallási teszünk róla, liogy üdvösségünket egyedül neked 
köszönhetjük. Mi alázatosan bevalljuk a Megváltó keresztje alatt,, 
hogy nem voltunk soha és még ma sem vagyunk inéllók irgalmas-
ságodra. Még most is csak büneinkel szaporítjuk naponként. Ese-
dezünk hozzád, mennyei Atyánk, szenl Fiad halála kellsen bennünk 
igaz bűnbánalot. Adj erőt, hogy a híintől való elfordulásunkkal 
háláljuk meg Üdvözítőnk engesztelő szenl áldozalál. Add, hogy ér-
lünk kionloll drága vére tisztítson meg liennünkel az örökélelre. 
Ámen. 

Az oltári Igék felolvasása után különös nyomatékkal h ív ja fel 
a lelkész a gyülekezetet a hitvallás e lmondására . 

Igehirdetés utáni imádság. 
Megrendiilleii tekintünk fel keresztfádra, megváltó Jézusunk,, 

aki irániunk való szereleiből elszenvedted bűneink bünlelésél, a 
halált, hogy engesztelési szerezz számunkra mennyei Atyánknál! 
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Legyen áldott büntörlő áldozatod, édes Jézusunk! Légy áldott ma-
gad is mindörökké, hogy szenvedéseddel békességei, haláloddal éle-
let szereztél minekünk! Esedezve könyörgünk hozzád, legyen kínos 
kereszthalálod rajtunk való áldása az, hogy valóban élelet sze-
rezzen minekünk. Nemcsak az örökkévalóságban, hanem már itt 
ezen a földön is. Kereszthalálod indítson bennünket igaz biiH-
bánalra. Szenvedésed látása szégyenítsen meg és keserítsen el min-
ket egészen az újjászülelésig. Iladd változzunk meg kereszted alatt. 
Hadd legyen a lelkünk hívőbb, a szívünk melegebb, az erkölcsünk 
tisztább, az életünk gyümölcsözőbb. IIa a föld csábító örömei és 
letszetős bűnei kísértésbe visznek, szenvedésed juttassa eszünkbe, 
hogy te tisztább örömökre és szentebb gyönyörűségekre váltottál 
ineg bennünket. Keresztfán elhangzott utolsó szavad visszhangoz-
zék lelkünkben naponként, mikor a gyarlóságokkal vívja harcait, han-
gozzék, mint újjászületést kezdő diadalmi kiállás: Elvégezlelell! 

Edes Üdvözítőnk! Halálig lartó szereleled büntörlő áldozatának ál-
dásait éreztesd e földön minden emberrel. Éreztesd a hilellenek-
íckel, a bűnösökkel, az üldözöttekkel, az árvaság keservét és az 
elhagyatottság terhét hordozókkal is. Hadd szólaljon ineg szomorú 
sorsuk fájdalma felett vigasztaló isteni ítéletképpen utolsó sza-
vad: Elvégeztetett! Es ne legyen többé ezen a földön vigasztalan 
szív, magában vergődő elhagyatott lélek, álkos és eltévesztett élet, 
kárhozalos bűn, hanem az igaz megtérés diadalában és engesztelő 
halálod érdemében legyen minden bűn, minden keserűség és min-
den kárhozat elvégeztetett! 

Ennek a Krisztusban megválton és megújhodott emberi élet-
nek pedig le légy egyetlen királya és a le akaratod legyen egyetlen 
törvénye, kegyelmes mennyei Alyánk, a mi Urunk, a Jézus Krisztus 
állal. Amen. 

Délutáni imádság. 
Irgalom Islene, kegyelmes mennyei Alyánk! Mini a tékozló 

fiú az alyai házba, úgy tériünk ma szenl hajlékod falai közé. 
Szégyenkezve, lelkünk rongyaival, bűnbánó szívünk alázatosságával 
állunk mosl előlied. Nein hoztunk mást magunkkal, csak a bű-
neinket. Es azokat is lerakjuk szenl Fiad keresztfája alá. Aki bűnt 
nem telt soha, a mi bűneinkéri szenvedte el a kínos halál!. Aki 
igaz voll, a bűn bünletését szenvedle el lielylcllünk, hogy nekünk 
szerezzen engeszlelést és bűnbocsánatot. Kegyelmes Istenünk, légy 
nekünk kegyelmes és irgalmas a Jézus Kriszlusérl! Az ő igaz-
ságáért bocsáss meg minekünk! Az ö igazságának minden érdemét 
és az ő szentségének minden tisztaságát áraszd ki ránk atyai szíved 
szeretete szerint! 

Megváltó Jézus, kegyes Üdvözítőnk, megrendüli szívvel állunk 
keresztfád alalt. Hálás magaszlalással áldunk, hogy bűneinket ina-
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gadra velted és azokért a I I I I I I zsoldja!, a halál! elszenvedted. Tégy 
lienniinkcl érdemesekké áldozatod áldásainak elfogadására. Add, 
hogy ne esak halálod gyászával leljék ma meg a lelkünk, hanem 
magunkba is szálljunk és igyekezzünk megjobbítani életünket. Te 
magad állj mellénk, meri mi gyengék és állhatatlanok vagyunk. 
Halálod emléke el ne mosódjék soha a lelkünkben és ha meginog-
nánk a kísérlő sátánnal és az ostromló bűnnel való küzdelmünkben, 
sarkaljon kilarlásra, erősítsen megállásra szenvedésed fájó és vá-
doló emlékezele. Trunk, ne engedj eltávozni kereszted alól, míg 
meg nein liszlilasz hciinüiikel és ne bocsáss el minket aina vigasz-
taló boldog kijelentésed nélkül: Meg vannak bocsátva a le bűneid, 
eredj el békességgel! Amen. 

Befejező oltári imádság. 
Világ megváltója, édes Jézusunk! Megállunk még egyszer ké-

részied alatt és áldjuk szenl nevedet engesztelésül hozott áldozatod-
ért. És vallást teszünk rólad, hogy te vagy a mi Megváltónk és 
drága Üdvözítőnk! Vallást teszünk rólad, hogy le vagy az út, az 
élet és senki sem mehet az Atyához, ha nem teállalad! Kérünk, tégy 
bennünket igaz híveiddé, formálj lielííliink igaz tanítványokat, hogy 
egykor mi is eljuthassunk majd az Atyához általad az egek egébe, 
az örökélet boldogságára. Anten. 

Nagypénteken délután ősi szép szokás szerint a »Passiót«, Jé-
zus szenvedésének tör ténetét szoktuk felolvasni. Ezt a szokást meg 
kell tar tani . Az ezzel összefüggő imádságokat és énekeket a Füg-
gelékben ta lá l juk meg. 

b) Húsvét ünnepe. 
Húsvét első ünnepe. 

(Mk. 16, 1-8. — Kor. I. 5, 6-8.) 

Üdvözlés: Azt mondja az Ür: Én vagyok a feltámadás és az 
élei! Aki bennem hisz, ha meghal is, él és mindenki, aki él és hisz én-
bennem, soha meg nem lial! Anten. (Ján. l t , 25.) 

Oltári imádság. 
Boldog örömmel áldjuk szenl nevedet, mennyei Atyánk, midőn 

ma, a feltámadás e szenl ünnepén megjelenünk kegyes színed előtt! 
Boldog örömmel magasztaljuk kegyelmedet, hogy szent Fiadnak 
diadalmat adtál a sír és a halál felett is! Örvend a szívünk az örök-
élet hatalmas Istenében, mert az egekig ér a te kegyelmességed és 
felhőkig ér a le hűséged! Magasztaló ének ül ki ajkainkra, hogv 
élőnek láthatjuk lelkünk Megváltóját! Dicséretet zengünk szent ne-
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vednek, hogy mikor most mi is odazarándokolunk lélekben a krisz-
tus sírjához, bennünk is megcsendül angyalaid diadalmas híradása: 
Λ megfeszített názáreti Jézus nincsen itt, feltámadt! óh bár mind-
nyájunk lelkében új életre támadna fel ma az élei fejedelme, az 
Cr Jézus Krisztus! Bár mindnyájunkra nézve új élet támadása 
volna húsvét szent ünnepe! Kár mindnyájan megújult hitlel te-
kintenénk ma fel az egekre, ahol örökélet boldog öröksége várako-
zik reánk, és mindnyájan igaz híveivé lennénk a halálon is dia-
dalmas Jézusnak, aki fellámadl a halottakból, mint az elhunytaknak 
zsengéje. Mennyei Alyánk, szenteld meg a mai ünneplésünket, liogy 
legyen ez a nap hilünk és evangéliumi hűségünk új éleire támadá-
sának szent napja! Ámen. 

Az Ige felolvasása u lán a Hitvallás e lmondandó. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Diadalmas örömmel köszöntünk léged, húsvéti győző, édes Jé-
zusunk! Köszöntünk, hogy a megnyílt sírból új éleire keltél és 
megkczdled országodban uralkodásodat. Diadalmas örömmel kö-
szöntünk téged, aki maga vagy a feltámadás és az élet! Könyörgünk 
hozzád, édes Jézusunk, légy nekünk is feltámadásunk és életiink 
mindörökké! Támadj új életre a lelkünkben is, amelyben úgy érez-
zük, mintha sírba tellek és eltemettek volna. Szánj meg bennünkel, 
kelj bennünk éleire. Hiszen mi úgy ludunk gyönyörködni és ör-
vendezni áldoll élcled nagy tettein és boldog diadalain, de nem tu-
dunk egészen a tieid lenni és mindig veled egyiilt élni. Ezért nem 
hordozunk mi a keblünkben élő, erős, diadalmas Krisztusi, hanem 
csak holt Jézust, akinek szentséges emléke és isteni tökéletessége 
elölt hódolattal hajijuk meg térdünkéi, de nem érezzük igaz liillel 
és nein igazoljuk cselekedelekkel, hogy a mi Megváltónk él az 
Alyaislennek dicsőségére! Alázattal kérünk azért, húsvéti győző, 
édes Jézusunk, légy nekünk is, légy bennünk is élő! Légy bennünk 
megszentelt, tiszta és igaz élet, amelynek birtokában elmondhatjuk 
az apostolokkal a szent vallomást: Élek pedig löbbé már nein én, 
hanem Krisztus él énbennem! Légy élő, diadalmas valóság minden 
emberben, megváltó Mesterünk. Hadd legyen már egyszer igazi 
húsvétja ennek a világnak. Evangéliumi egyházunkban is támadj 
új éleire és lámaszd 1'el egyházunk híveit is mind új, hívő éleire, 
evangéliumi liilliűségre, áldozatos és alkotó egyházszeretetre. Sze-
gény megvesszőzött hazánkban is le légy a megújhodás ereje, 
hogy boldog jövendőre lámadjon fel a meghall inúlt s jövendőjének 
fénylő boldogsága haladja meg a mult minden dicsőségéi. Légy 
új élei forrása minden lélekben, hogy mindenki megismerje és 
meg is érezze a feltámadt Krisztus újjásziilő hatalmas erejét. Légy 
bennünk mindnyájunkban, óh Jézusunk, boldog feltámadás és igaz 
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élei örök szenl forrása a mindenható Isten szent nevének dicsősé-
gére. Ámen 

Befejező oltári imádság. 
Mennyei szent Atyánk! Hálál adunk neked, hogy megszerezted 

nckiink a húsvét örömét és vigasztalásai!. Amilyen bánattal néz-
tünk Nagypénteken az Cr keresztjére, most olyan örömmel nézünk 
az Cr üres sírjába. Anioll a halál ülte, itt az élet üli diadalát. 
Halál és élet felett le uralkodol, mennyei Atyánk! Ez a mi vígasz-
lalásunk, ez a mi békességünk, ez a mi reménységünk! ltoldoggá 
lesz bennünket a ludat, hogy halálban és éleiben egyaránt le vagy 
földi gyermekeid szerető édes atyja! Urunk, Istenünk, vonj ma-
gadhoz e napon is bennünket, úgy hogy sem halál, sem élei, sein 
semmiféle dolog el ne szakaszthasson szerelmedtől, amely a Jézus 
krisztusban van! Ámen. 

Húsvét második ünnepe. 
(Lk. 24. 13-36. — Csel. 10, 34-41.) 

Üdvözlés: A mi Urunk Jézus Krisztus oilaadatoll a mi hünciiikérl 
és feltámasztatott a ini megigazulásunkért! Ámen. (Bőm. 4, 25.) 

Oltári imádság. 
Kegyelmes Istenünk és Atyánk! A feltámadt Jézus látására jöl-

liink ma fel szent hajlékodba, inert tudjuk, hogy boldog ember az, aki 
megláthatja az Cr Jézus Krisztusi! Boldog, akinek megjelenik a 
halálon és koporsón is diadalmai veit mennyei király! Király, 
aki uralkodik az égen és a földön egyaránt. Király, akinek hatalma 
véget nem ér soha. Király, aki népét megtudja védeni és megtudja 
áldani. Ezt a diadalmas húsvéti királyt, a halottakból feltámadt 
Jézust jöttünk meglátni szent színed elé, kegyelmes Istenünk! Ké-
rünk, jelentesd ineg őt ma minekünk! Hadd hódoljunk neki alá-
zattal, hadd legyünk neki tisztességet dicsőítő magasztalással! Hadd 
örvendezzen neki a szívünk, akit isteni erőd és kegyelmed örökké-
való királlyá telt minden hívőnek üdvössíégére. Az Cr Jézussal való 
lelki találkozásunkat pedig te magad tedd áldottá, jóságos Istenünk, 
fis ne engedj tőle soha elszakadnunk, hadd legyen velünk akkor 
is, amikor majd életünk estéje bekövetkezik és mi elmegyünk hoz-
zád csendes pihenőre, ü nyissa meg nekünk az örökkévaló-
ság szent országát. Ámen. 

Az igék felolvasása u tán a Hitvallás e lmondandó. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Áldjuk és magasztaljuk irgalmasságodat, mindenható szent Is-

ten, liogy egyszülölt szent Fiadnak, a mi Urunknak és Cdvözílőnk-
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nek halaimat adlál a halál legyőzésére és diadall engedtél a ko-
porsó feleli! Áldunk a vígaszlalásérl, amellyel húsvét ünnepén meg-
lelik szívünk, hogy a halál nein uralkodik az embereken örökké és 
hogy a koporsó nem zárhatja magába menthetetlenül az Isten ké-
pére teremtelt lelkünket. Áldunk azért a békés nyugaloméri, amely-
Ivei mostantól fogva az ember legnagyobb félelmét és ijesztő el-
lenségét, a halált nézhetjük. Add, Urunk, hogy az élet fejedelme, az 
örökkévalóság diadalmas királya, .lézus, maradjon nekünk e földön 
bizodalmunk, a földi élei ulán pedig drága örökségünk és bizonyos 
reménységünk mindörökké! 

Mert mi olyanok vagyunk, mini azok a szegény eininausi tanít-
ványok, akik Krisztusi veszítve, búsan, csüggedten, szomorú szív-
vel rőjják a földi élet fárasztó vándorútját. » k ü n k is csak akkor 
lesz nyugodt, bizakodó és örvendező a lelkünk, ha felismerjük a ve-
lünk együtt mindenkor híven egy úlon járó Megváltónkat. Atyánk, 
te magad nyisd ineg szemeinket, hogy szenl Fiadal most is és 
mindörökké magunk mellett lássuk s lelkünk vidám békességével 
járjuk vele együtt az élet úlail! Te pedig, úr Jézus Krisztus, élet 
fejedelme, lelkünk megtartója, jelenj meg nekünk, míg itt ezen a 
földön élünk, jelenj meg naponként. Ks ha meglankadna a hitünk, 
szólj rá a szívünkre: óh ti együgyűek és restszívűek mindazoknak 
elhívésére, amikéi a próféták beszéllek! Hadd erősödjék meg szenl 
szavadra lelkünkben a hit! Iladd legyen a hitünk boldog látássá! 
És hadd hirdessük mi is dicsőségedet! Hadd kiáltsuk bele a kör-
nyező hitetlen világba a boldog húsvéti evangéliumot: Jézust az 
Islen harmadnapon feltámasztotta és meglette vele, liogy megje-
lenjen; nem az egész népnek, hanem csak az Istentől kiválasztott 
tanúbizonyságoknak! Mennyei Atyánk, légy bennünkel ki választolt 
tanúbizonyságaiddá, hogy mindig lássuk a világ Megváltóját mint 
diadalmas húsvéli királyit s vele együtl éljünk majd az ő szent orszá-
gában is mindörökké. Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Hálával van tele a szívünk, kegyelmes mennyei Alyánk! Hálát 

adunk, hogy ezen a napon nemcsak egyszülött szenl Fiadnak adtál 
feltámadást és diadalmas új örök életet, hanem a mi hitünket és 
reménységünket is új életre kellelled az Cr Jézus Krisztusban. 
Hála neked, Atyánk, hogy örökkéélö .Megváltót adtál a világnak! 
Hála neked, hogy benne velell hitünk uem álmodozás, hanem dia-
dalmas megtartó erő! Hála neked, hogy most már igazán tudjuk, ki-
ben hiszünk! Atyánk ezt a mi hitünket áldd meg erővel, hogy meg-
tartson minket itt e földön békességben, oll fent az egekben pedig 
az örökéletben. Ámen. 
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Húsvét délutáni imádságok. 
1. Mennyei jó Atyánk! Ügy álltunk ilt Nagypénteken a kereszt 

aluli, mint azok a bánatos asszonyok, akik .Mesterükben mindenüket 
siratták. És most úgy állunk itt az üres sír mellett, mini azok az 
örvendező jó lelkek, akiknek az angyal boldogan hirdette a húsvéti 
szent evangéliumot: Mit keresitek a holtak között az élői? Az Ür 
nincsen itt, feltámadt! Légy örökre áldott ezért a boldog híradásért, 
meglartó Istenünk! Légy örökre áldott, hogy az igazat nem hagy-
tad a sírban és nein engedted!, hogy a te szented rothadást lásson! 
Légy áldolt, hogy új életre támasztottad fel az éleinek örök fejedel-
mét. Erősség és vigasztalás ez a mi tépelődő, csüggedezö emberi 
szívünknek. Most ismerjük meg igazán, hogy le csakugyan nem 
holtaknak, hanem az élőknek vagy örök Istene. Mösl látjuk meg-
pecsételve ígéretedet, hogy az igaznak örökélete van. Most tártad 
fel a világnak az üdvözítés isteni szent tilkát, hogy Jézusban csak-
ugyan az élet jelent meg, azérl aki benne hisz, ha meghal is él és 
soha halált nein lát. 

Orökéletnek lialalmas Istene, .uld, hogy Megváliőnk dicsőséges 
feltámadása új és szenl életre buzdítson mindnyájunkat. Add, hogy 
ha húsvéli bárányunk megölelelJ, kiomlott drága vére tisztítson 
ineg minkéi, hogy ne a régi élei kárhozató* kovászával üljünk ma 
ünnepet, hanem Ünnepeljünk a megújul! hit és a megtisztul! jézusi 
élet kovászával. Add, hogy ha elfogadtuk az ő üdvözítő szent áldoza-
tát, lelkünk jőraváltoztalásával igazoljuk iránta érzelt őszinte hálán-
kat. Add, hogy lelkünk a fcllániadás kedves ünnepén necsak az 
Űr feltámadásával dicsekedjék, hauem bennülik is megindítsa a 
megújhodásnak és a megtisztulásnak szentséges éleiéi . 

De lámasszon új élelel anyaszentegyházadban is, hogy liódí'ó 
útjára térjen általa Igéd evangéliuma. Támasszon új élelel édes 
magyar hazánkban is, hogy az élő Krisztus vezesse benne boldog-
ságra a népeket. Keltsen új életet a társadalmi és a közéletben is, 
hogy minden ember megtalálja egymásban a testvéri és boldogítsa 
egymást szerelellel . Ébresszen új élelet a családok körében és az 
egyes emberekben is, hogy minden ember élete legyen bizonyság 
arról, hogy nem mi élünk löbbé, hanem a Krisztus él mibennünk, 
fis keltsen a húsvéli feltámadás szent öröme új élelel a hitetlenek-
ben, a szomorkodőkban, az •'•hagyott és betegséggel küzdő emberek-
ben is, hogy mindenki érezze és tudja, vallja és hirdesse, hogy a mi 
Megváltónk él és örökké megáll ígérete: íme, én veletek vagyok 
minden napon, a világ végeztéig. 

Mindenható szenl Isten, a feltámadás szentséges ünnepét tedd 
új élei indulásának örvendetes ünnepévé mindnyájunknak, a mi 
Urunk, a Jézus Krisztusban vetett Iii! által. Amen. 
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2. Boldogan kiáltjuk ina az ég leié a húsvéli öröm szavával: 
Tudom, hogy az én Megváltóin él! Ilálát adunk neked, kegyelmes 
Istenünknek, hogy egyszülött szent Hadnak visszaadtad azt az életet, 
amelytől őt a hitetlenek és a gonoszok meg akarták fosztani. Te 
azonban nem hagytad őt a koporsóban, kiragadtad a halál karjai 
közül, hogy legyen örökké élő fejedelme és dicsőséges királya azok-
nak, akik benne hisznek. Hálát adunk mindnyájan, hogy ő mind-
nyájunknak Megváliója és így mindnyájan elmondhatjuk a húsvéti 
örvendezés szavát: fin tudom, hogy az én Megváltóm él! 

Vajha elmondaná ezt ezen a földön minden ember! Kimondaná a 
szorongatoltak és gondokkal küzdők serege. Elmondaná a fáj-
dalmat és gyászt hordozók tábora. Elmondaná minden árva, min-
den meggyötört ember, hogy az ő Megváltója él és ebben a tudat-
ban találná meg vigasztalását. 

Kérünk, mennyei Atyánk, add ezt a boldogító húsvéti vallo-
mást azoknak ajkára, akiket a halál angyala szólítgat a nehéz beteg-
ágy fájdalmai közölt. Hadd találjanak megnyugvást abban a szent 
Iliiben, hogy az ő Megváltójuk él! 

Add áldoll ajándékul, jóságos Istenünk, ezt az áldott húsvéli 
vallomást a hitelleneknek is, hogy amikor kevélységükben, vagy 
balgasásukban az Isten tagadására nyitják fel ajkukat, önkéntelenül 
is az a vallomás üljön ki ajkukra: fin tudom, hogy az én Megváltóm 
él! 

Add, Urunk, Istenünk, hogy ez a szentséges húsvéti vallomás 
szálljon egyházunkban és hazánkban szívből-szívbe, szájról-szájra 
és szentelje meg a nyelveket igaz beszédre, a szívekel liszla érzésre, 
a lelkeket üdvözítő bitre. Hadd fürödjék már egyszer az emberiség 
lelke a húsvéti hit diadalmas boldog örömében és liadd induljon 
ill ezen a földön ú j igaz élei a mi Urunk a Jézus Krisztus által -
Ámen. 

Húsvét ünnepére alkalmas bibliai mondások: 
Tudom, hogy az én Megváltóm él és u to l já ra az én porom 

felett megáll. (Jób. 19, 25.) 
Nem hagyod lelkemet a Seolban: nem engeded, hogy a te szented 

ro thadás t lásson. (Zsolt. 16, 10. 
Megszabadítottad lelkemet a haláltól , bizony az én lábaimat az 

eleséstől, hogy j á r j a k Isten előtt az éleinek világosságában. (Zsolt. 
56, 14.) 

Magasztaltassál fel az egek felett , óh Isten! Mind az egész föl-
dön legyen a te dicsőséged! (Zsolt. 57, 6.) 

Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívemnek kősziklája 
és az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsolt. 73, 26.) 

Énekeljetek az Ürnak ú j éneket , mer t csodadolgokat cseleke-
dett, megsegítette őt az ő jobbkeze és az ő szentséges kar ja . Tudtul 

R a f f e - · : A g e n d a . 10. 145 



a d t a az Űr az ő szabadítását , a népek előt t megjelente t te az ő 
igazságát. (Zsolt. 98, 1-2. v. ö. 105, 1-3.) (118, 11-29.) 

Elveszli a halál t örökre és letörli az Űr Is ten a könnyhul la tás t min-
d e n orcáró l és népe gyalázatát e l távol í t ja az egész földről, (fis. 25, 8.) 

Kelj fel. világosodjál, mer t el jöl l világosságod és az Ür dicső-
sége r a j t ad fel támadt . (És. 60, 1.) 

Örvendezvén örvendezek az Űrban, ö rü l jön lelkem az én Iste-
nemben, m e r t az üdvnek ruhá iva l öltöztetett fel engem, az igazság 
palás t jával vett engem körül . (És. 61, 10.) 

örökkévaló szerettei szerettelek téged, azért te r jesz te t tem reád 
az én i rgalmasságomat. (Jer. 31, 3.) 

. . . í m e . én bocsátok tibelétek leikel, hogy m e g é l e d j e t e k . . . (Ez. 
37, 1-14.) 

Jön idő. amikor mindazok, akik a s í rokban vannak, meghal l ják 
az ő szavát és akik a jót mívelték, azok kijönnek, liogy fe l t ámadjanak 
az életre , akik pedig a gonoszt mívelték, hogy fe l t ámadjanak az 
í téletre." (Ján. 5, 28-29. 

Ez az akara ta annak, aki engem elküldött , hogy aki a Fiút 
l á t j a és hisz őbenne, mind örökéletet vegyen. És én fel támasz-
tom azt az utolsó napon. (Ján. 6, 40.) 

Bizony, bizony mondom nektek, aki megta r t j a az én beszéde-
met , soha halál t nem lát. (Ján. 8, 51.) 

Én vagyok a fe l támadás és az élet, aki énbennem hisz, lia 
meghal is él; és mindenki, aki él és hisz énbennem, soha ineg nem 
hal. (Ján. 11, 25. v. ö. 12, 23-26.) 

. . . E l v i t t é k az Urat a sírból és nem tudjuk , hova tetlék őL! . . . 
(Ján. 20. 1-20.) 

Az Islen ha rmadnapon fel támasztot ta őt és megtette vele, hogy 
megje len jék nem az egész népnek , hanem csak nekünk, az Istentől 
e lő re kiválasztott t a n ú b i z o n y s á g o k n a k . . . (Ap. csel. 10, 10-41.) 

A mi Urunk Jézus odaadato t t a mi bűne inkér t és fel támasztatot t 
a mi megigazulásunkért . (Róm. 4, 25.) 

A bűn zsoldja a halál, az Isten kegye lemajándéka pedig az 
örökélet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban . (Róm. 6, 23.) 

Ha annak lelke lakik bennetek , aki Jézust a halot takból fel-
támasztot ta , akkor ő, aki Krisztust a halot takból fel támasztot ta , 
életrekell i ha landó testeteket az ő bennetek lakó lelke által. (Róm. 
8. 11.) 

Azért halt meg és azér l t ámadt fel Krisztus, hogy úgy a liol-
laknak, mint az élőknek u r a legyen. (Róm. 14, 9.) 

Az Is ten pedig az Urat is fel támasztot ta , minket is fel fog 
támasztani az ő hatalmával . (Kor. I. 6, 14.) 

Ha Krisztus nem támadt fel, h iábavaló a mi prédikálásunk, 
h iábavaló a li hitetek is. (Kor. 1. 15, 14.) 
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Hala az I s t ennek , aki megad ta n e k ü n k a d iadal t a mi U r u n k , 
J é z u s Krisz tus á l ta l ! (Kor. I. 15, 57.) 

Ha valaki Kr i sz tusban van, ú j t e r e m t m é n y az : a régiek el-
m ú l t a k , íme ú j j á let t m i n d e n ! (Kor. II. 5, 17.) 

Mikor a vé tkek mia t t ha lo t t ak vol tunk, Kr i sz tussa l együ t t é le t re -
ke l te t t és Kr i s z tu sban az égiek közé he lyezet t , hogy az e l j övendő 
időkben m e g m u t a s s a kegye lmének t ú l á r a d ó gazdagságát az ő hoz-
zánk való j ó v o l t á b a n a Krisz tus Jézusban . (Ef. 2, 5-7.) 

N e k e m az élet Krisz tus és a ha l á l nyereség . (Fii. 1, 21.) 
Az Is ten l'elette fe lmagasz ta l ta őt és o lyan névve l a j á n d é k o z t a 

meg, amely m i n d e n n é v fölöl t van, hogy Jézus n e v é r e m e g h a j o l j o n 
m i n d e n t é rd : m e n n y e i e k é , fö ld ieké és föld ala t t lévőké és m i n d e n 
nye lv val l ja , hogy Jézus Krisz tus Űr, az Atyais ten d icsőségére ! 
(Fii. 2, 9-11.) 

Ha Krisz tussa l ú j é l e t r e kel te tek , az o d a f e n n va lóka t ke ressé -
t ek , ahol Kr isz tus van az I s ten j o b b j á n ülve. (Kot. 3, 1.) 

Amint h isszük azt, hogy Jézus megha l t és f e l t ámadot t , ugyan-
úgy az I s t en az e l h u n y t a k a t is e lőhozza Jézus ál ta l ővele együt t . 
(Thess . I. 4, 14.) 

Gondol j r á , hogy Jézus Krisztus , Dávid s a r j a , f e l t ámad t a 
h a l o t t a k b ó l . . . (Tim. II. 2, 8 . . . ) 

Tesl i é le tének n a p j a i b a n hangos k iá l tássa l és könnyhu l l a t á s -
sal in tézte e sedezése i t é s könyörgése i l ahhoz , aki őt a ha lá l tó l 
k é p e s volt m e g s z a b a d í t a n i . . . (Zsid. 5, 7-9.) 

A békesség Is lene , aki az ö rökkéva ló szövetség v é r é é r t fe lhozta 
a ha lo t tak közül a mi U r u n k a t , a j u h o k nagy pász to rá t , Jézus t , 
kész í t sen e l t i teket m i n d e n jóban , hogy az ő a k a r a t á t c se l eked jé -
tek, amely b e n n e t e k azt m u n k á l j a , ami e lőt te kedves Jézus Kr isz tus 
ál ta l , ak inek legyen dicsőség örökköt i ö rökké ! Ámen. (Zsid. 13, 
20-21.) 

Áldott legyen az I s ten és a mi U r u n k Jézus Kr isz tus Atyja , ak i 
az ő nagy i rga lmassága szer in t ú j j ászü l t minke t élő r e m é n y s é g r e 
Jézus Kr isz tusnak a ha lo t t akbó l való f e l t á m a d á s a ál tal , r omolha t a t l an , 
tökéle tes és h e r v a d h a t a t l a n ö rökségre , amely f enn v a n t a r tva számo-
t o k r a a m e n n y e k b e n . (Pét. I. 1, 3-4.) 

Megöletet t ugyan test szer int , d e élővé té te te t t lélek szerint . 
(Pét. I. 3, 18.) 

Áldozócsütörtökön. 
(Mk. 1(5, 14-20. — Csel. 1, 4-11.) 

Üdvözlés: Magasztaljátok az Ural! Hívjátok segítségül az ő 
nevét! Hirdessétek a népek között az ő cselekedeteit! Ámen. (Zsolt. 
105, 1.) 
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Oltári imádság. 
Égnek és földnek lialalmas Islciie! Magasztaljuk és áldjuk szent 

nevedet, aki kegyelmed gazdagsága szerint nem zárod be egeidet 
a föld előtt, hanem otl készítesz nekünk örök lakóhelyet szent 
Fiad, az úr Jézus Krisztus állal. Magasztaljuk irgalmasságodat, 
hogy minden gondolatod és minden cselekedeted üdvösségünkre 
vonatkozik. Áldjuk szent jóságodat, hogy a világ Megváltóját job-
bodra ültetted, ahonnét szíve gondoskodó szeretetével és evan-
géliuma világító igazságaival irányílja földi vándorlásunk ösvényét, 
amelyen tehozzád juthatunk. Mennyei jő Alyánk, gyermeki alá-
zattal kérünk, nyisd meg most könyörgő imádságunk előtt is egei-
det. És hallgasd meg fohászkodásunkat, mellyel kérünk, larts meg 
minket az igaz és tiszta evangéliumi hitben. Tarts meg szent 
Fiadhoz való hűségünkben. Tarts meg irgalmazó kegyelmedben is, 
hogy egykor előttünk is megnyíljék a menny és a Jézus kionlott 
vérével megváltóit lelkünk bemenetel! találjon az örök boldogság 
mennyei szent országába az Úr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Az Ige olvasása u tán a Hitvallás jön. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Megdicsőüli Megváltónk, kegyes Jézusunk! Ügy állunk ina az 

Ür templomában, mint egykor tanítványaid álllak a hegyen: cso-
dálkozással meredünk az égre, ahova felemel! örök dicsőség Iró-
nusára mennyei Alyád jutalmazó jósága. I)e mi nem bánattal, 
hanem örömmel tekintünk fel a magasságokba, inert ludjuk, hogy 
királyi pálcái vettél olt a kezedbe, hogy uralkodj mindeneken 
csodálatos hatalommal és bölcseséggel. Tudjuk azt is, hogy amint 
felszálltát a földről az égbe, úgy térsz is majd egykor vissza erre 
a földre ítéleltartásra. 

De engedd ineg édes üdvözítőnk, hogy mi is megkérdezzük 
tőled, ininl egykor a tanítványaid megkérdezték: Urain, nein most 
állílod-e fel néped számára országodat? Azt az országot, amelyet 
a benned bízóknak ígértél. Azt az országot, amelyben le vagy a 
király és a törvény Igéd evangéliuma. Az! az országol, amelyben 
igazság és békesség, boldogság és szentség lakozik. Uram, ez! a 
le szenl és áldol! országodat küldd le a mennyekből a földre, 
hogy teljesüljön mindennapi imánk könyörgése: Jöjjön el a te or-
szágod! 

De szólj ránk, édes Megváltónk, hogy nein a mi dolgunk 
ludni az időt és az alkalmai, mikor ezen a földön megvalósul az 
Islen országa. Nekünk csak az a hivatásunk, hogy elmenjünk szé-
les e világra és hirdessük az evangéliumot minden teremtmény-
nek. Nekünk csak azt kell tudnunk, hogy mindnyájan folytatni 
tartozunk azt a szent munkát, amelyet te kezdtél ineg ezen a föl-
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dön, hogy betegek találjanak gyógyulási és halottak keljenek életre 
-az Ige erejétől. Megváltó Jézusunk, add, hogy legyünk mindnyájan 
igaz híveid, apostolaid és tanúbizonyságaid e földön, mind a föld-
nek végső haláráig. Add, hogy mennybemeneteled dicsőségének ne 
csak a fénye áradjon reánk, hanem az a boldog ígérete is, liogy 
iia szolgálatodban éljük át e földi életei és megtartjuk híven Igéd 
parancsait, akkor égbeszálló lelkünk előtt is megnyílik majd a 
menny, hogy veled egyült éljünk és örvendezzünk örök dicsőség 
boldogságában. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Áldunk és magasztalunk, szentséges Istenünk, hogy egyszülött 

szent Fiadat felmagasztaltad az egek egéig és jobbodra ültetted nagy 
kegyelmesen! Áldunk, hogy aki levetkőzte ériünk isteni dicsősége 
minden fényességét és emberré leli az emberek üdvözítéséért. azl 
most visszahelyezted mennyei trónjára. Mennyei szent Atyánk, légv 
hozzánk is kegyelmes és jóságos, hogy az Űr Jézus Krisztusért és 
az ő érdeméért, engedj majd be egykor minket is örök dicsőséged 
»zent országába, hogy hűségünk jutalmát elvehessük a mi Urunk, 
a Jézus Krisztus által. Ámen. 

Aldozócsütörtök délután. 
Mennyei édes jő Alyánk, kegyelmes Istenünk! Magasztalva áld-

juk alyai kegyelmedet, hogy Krisztus mennybemenetelével bizta-
tást és kezességet adtál a világnak, hogy minden igaz és szent elölt 
nyitva áll a menny. 

Magasztalva állunk e szent napon az égre emelve sze-
meinket, ahova Megváltónk felemeltetett. Magasztalva gondolunk reád, 
Megváltó Jézusunk, hogy amit előliünk a bűn bezárt, azt a mennyel 
nekünk most inegnyilollad szentséged és igazságod által. 

Áldunk és magasztalunk, kegyes Megváltónk, mert ludjuk, hogy 
te nyilolJál nekünk kapui a mennvak országába. Áldunk és ma-
gasztalunk, inert tudjuk, hogy azért szálltál fel a földről az egekbe, 
hogy helyet készíts nekünk az Cr örök hajlékaiban. Kérünk, kegyes 
megvállő Jézusunk, készíts el szenl Igéddel bennünket, hogy egy-
kor majd bemenetelt laláihassunk az egek egébe és veled együtt 
éljünk örökkön örökké. Kérünk arra is, hogy míg ezen a földön já-
runk, vezess mindenkor olyan útakon, amelyek nem térítenek el 
bennünket attól a keskeny ösvénytől, amely az örökéletre visz Isten 
kegyelméből. Kérünk Uram, hogy míg ezen a földön élünk s míg 
mi is fel nem szállhatunk az egekbe, szálljon le ránk a mennyből az 
áldás, a békesség, a kegyelem isteni ajándéka. És ez a kegyelmi 
ajándék vigyen vigasztalást a szomorkodőknak, enyhülést a bete-
geknek, erőt a gyengéknek, segítségei az elhagyottaknak, áldást a 
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verejlékezőknek, útmutatást a tanácstalanoknak, békességei a zak-
lalollaknak és kegyelmei minden bűnös embernek. 

ftdes Jézusunk, onnét az egekből irányítsd bölcsen és szere-
tettel egyházunk és hazánk éleiéi. Igazgass minden lelkei, liogy 
senki balgatag bölcselkedés úljára ne tévedjen, a hitetlen lőrébe 
ne essen, és a sálán martalékává ne legyen. Adj híveidnek és min-
den embernek segítségei, hogy éljen ilt e földön minden lélek az 
Istennek és készüljön a legnagyobb dicsőségre és a legédesebb bol-
dogságra, mikor majd megnyílik előtte is a mennyek országa az 
Isten irgalmazó kegyelméből. Ámen. 

Áldozócsütörtökre alkalmas bibliai helyek: 
Nem tudod-e. hogy e mai napon az Ür a te uradat elragadja: 

tőled? (Kir. II. 2, 5.) ' 
Mondá az Ür az én u r a m n a k : Ülj az én jobbomon , amíg e l len-

ségeidet zsámolyul vetem ,a te lábaid alá. (Zsolt. 110, 1. v. ö. Ml. 
22 ,44 stb.) 

Mostantól fogva meglát já tok az Ember f i á t a Mindenható j o b b j á n 
ülni é s e l jönni az égnek felhőin. (Mt. 26, 64.) 

Az Ür Jézus pedig a velük való beszélgetés után felvitetett a 
mennybe és az Is tennek j o b b j á r a ült. (Mk. 16. 19.) 

Az áldás közben hir te len el tűnt előlük és felvitetett a mennybe . 
(Lk. 24, 51.) 

Senki sem ment lel a mennybe, kivéve aki a mennyből alá-
szállott, az Ember f ia , aki a mennyben van. (Ján. 3, 13.) 

Még csak kevés ideig vagyok veletek, azután felmegyek ahoz, ak i 
engtim elküldött . (Ján. 7, 33.) 

Az én Atyám házában sok ha j lék v a n . . . elmegyek, hogy he-
lyet készítsek nektek. (Ján. 14, 2.) 

A mi atyáinknak Is tene megdicsőítet te az ő fiát Jézust. (Csel. 
3, 13.) 

Krisztus Jézus, aki meghal t , sőt lel is támadt , az Isten jobb-
ján van és közbenjáró ér tünk. (Róni. 8, 34.) 

Öt a halot takból fel támasztot ta és a mennyekben, jobbjára ü l -
tette. (Ef. 1, 20.) 

Aki leszállt, ugyanaz, aki felszállt, fe l lebb m i n d e n egeknél , hogy 
betöltse a mindenséget . (Ef. 4, 10.) 

Az Is ten felette felmagasztal ta őt és olyan névvel a j ándékoz ta 
meg, amely minden név fölött van. (Fii. 2, 9.) 

Ha Krisztussal ú j é le t re keltetek, az odafennvalókat keressétek,, 
ahol Krisztus van, az Isten j obb ján ülve. (Ivói. 3, 1.) 

Kétségen kívül nagy a val lás-t i tka: megjelent testben, igazoltatott 
lélekben, mutatkozot t angyaloknak, h i rdet te te t t pogányoknak, hittek, 
benne világszerte, felvitetett dicsőségbe. (Tim. I. 3, 16.) 
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A magasságban a felséges Isten j obb já ra ült. (Zsid. 1, 3.) 
Az Is ten királyi székének jobb já ra üli. (Zsid. 12, 2.) 
Jézus Krisztus az Isten j obb ján van, miu tán fe lment a mennybe 

és angyalokat, ha ta lmasságokat és e rőke t vetett maga alá. <'Pét. 
I. 3, 22.) 

c) Pünkösd ünnepe. 
Pünkösd első ünnepén. 

(Ján. 14, 23-31. — Csel. 2, 1-13.) 

Üdvözlés: Azt mondja az Úr: Kiöntöm az én lelkemet minden 
testre és prófétálnak a li fiaitok és leányaitok; véneitek álmokat 
álmodnak, ifjaitok pedig látomásokat látnak! Ámen. Joel. 2, 28.) 

Oltári imádság. 
Szentséges Islen, mennyei Atyánk, íine mindnyájan egyaka-

raltal együtt vagyunk szent templomodban, hogy magasztaljuk szenl 
nevedet. Magasztaljuk és dicsőítjük nagy jóságodat, amellyel gon-
dot viselsz testünkről és lelkűnkről. Magasztaljuk atyai kegyelmedet, 
liogy a Szentlélek kitöltetésének felséges ünnepén megjelenhettünk 
elölted és bizalommal kérhetünk téged, nyisd ineg ma feletlünk az 
egek kárpitját és öntsd ki reánk is a le Szentlelkedet, liogy tudjunk 
mi prófétálni isteni igazságokai, tudjunk álmokat álmodni az örökké-
való boldogságról, tudjunk látomásokat lálni, amelyek édes remény-
ség liszla örömével töltse meg a szivünket és tudjunk szólni más 
nyelveken: az igazság, a szerelet, a békesség nyelvein és ezeken 
a nyelveken hirdessük valamennyien az Isten nagyságos dolgait. 
Urunk, Istenünk, e szent ünnepen mennyei Szenllelked ajándékáért 
könyörgünk hozzád. Küldd le azt reánk, szentelj meg ma minket u 
le szent Fiadért, a mi Urunk Jézus Krisztusért. Ámen. 

Az igék olvasása után a Hitvallás e lmondandó. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Üdvösségünk áldott fejedelme, Ür Jézus Kriszlus, bálás szivünk 

leljes liódolalával zengünk neked dicséretel azért az áldásért, ame-
lyet a vigasztaló Szentlélek elküldésében adtál a világnak. Az élet 
csüggesztő harcaiban, liilünk próbáiban, lerheink hordozásában ez 
a Szentlélek a mi biztatónk. .1 bűn és a gonoszság támadásainak 
visszaverésében ez a Szentlélek a mi erőnk. Az igazság keresésében 
és szolgálatában ez a Szentlélek a mi tanítómesterünk. Fz a Szenl 
lélek a mi emlékeztetőnk, hogy el ne felejtsük a le üdvösséges 
evangéliumod szent tanításait. 

Add, Uram, liogy ez a pünkösdi Szentlélek legyen a mi békes-
ségünknek is forrása és örök táplálója. Fz a Szemlélek lanilson 
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meg Ii CM iiii II ke I arra, hogy félelem és aggodalom nélkül tudjunk 
szembenézni a jelenvaló idők minden ostromával és a bizonytalan 
jövendők minden rettentésével. Hadd juttassa eszünkbe mindenkor, 
hogy mennyei Atyjához inent és a mennyei Atya jobbjára ült a 
világ Megváltója, a mi édes Jézusunk és onnét igazgatja kifogyha-
tatlan szeretettel híveinek sorsát, irányítja földi életét. Ez a bizo-
nyos meggyőződés a mi békességünk fundamentuma, amelyen földi 
nyugalmunk és földi boldogságunk áldott otthona felépül. Megváltó 
Jézusunk, alázattal kérünk, öntsd ki Szenllclkede! mindnyájunkra, 
hogy legyünk hozzád hívek mindörökké. Itadd tanítson meg a le 
Szentlelked arra az örökké megálló keresztyén igazságra, hogy aki 
a tiéd, aki szerel léged, az megtartja szenl beszédedet. Mert a sze-
retet szolgálat és engedelmesség, liüség és odaadás. Ebben az en-
gedelmes és szolgáló szeretetben neveljen és tartson meg minket a 
te Szereleled. Ezzel a Szentlélekkel ajándékozz meg ina bennünket 
az Isten nagy nevének dicsőségére és az örökélet üdvösségére. 
Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Áldjuk és magasztaljuk szenl nevedet mindenható Istenünk és 

Atyánk, hogy szent Fiad, a Jézus Krisztus kérésére kiöntötted e 
világra a le Szcnllelkcdet. Áldunk ezért a drága égi ajándékért, 
amelyet csak hasonló ajándék adásával viszonozhatunk. .Mi a ma-
gunk lelkét ajánljuk fel a te Szentlelkedérl. És mert tudjuk, Atyánk, 
hogy a mi lelkünk gyarlóságokkal megfertőzött lélek, azért alázatos 
szívvel és hívő bizodalommal kérünk, szenteld meg lelkünket és 
tisztítsd meg szent Igéddel, hogy méltó legyen a te lelked, e drága 
pünkösdi ajándék befogadására. Isten, jő Atyánk, légy hozzánk ke-
gyelmes, szentelj meg bennünket a le lelkeddel! Ámen. 

Pünkösd második ünnepén. 
(Ján. 3, 10-21. — Csel. 10, 42-48.) 

Üdvözlés: Szerelteim, ne higvjelek minden léleknek, hanem 
próbáljátok ki a lelkeket, hogy az Istentől vannak-e? Erről is-
meritek meg az Islen lelkét: minden lélek, amelyik vallja, hogy 
Jézus Krisztus leslben eljött, az Istentől van! Ámen. (Ján. 1. 4, 1-2.) 

Ollári imádság. 
Atyai jóságod és szerelmed magasztalása szólal meg ajkunkon, 

íniudcnhalő Islen, inidön most szent templomodban neved iinádására 
leborulunk. Meri te úgy szeretted ezt a bűnös világot, hogy tulajdon 
egyszülött Fiadal adtad oda megváltására. IIa angyalok énekével ma-
gasztalnánk szent jóságodat, akkor sem tudnók melléképpen meg-
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köszönni hozzánk való szeretetedet. Adj azért megsegítő kegyel-
met, hogy neesak ének zengésével, ne is esak imádság mondásával, 
hanem a lélek hűségével, a szív engedelmességével és az élet csele-
kedetével háláljuk meg nagy jóságodat. IlitUnkel ledd diadalmassá, 
hogy kárhoztató ítélet ne érhessen bennünket. Itagyoglasd m i előt-
tünk szenl Igéd világosságál, hogy elforduljunk a sülélséglől s 
járjunk előlied mindenkor tisztaságnak és szentségnek ragyogó kön-
tösében. Istenünk és Atyánk tedd áldollá mai buzgölkodásunkat is, 
szent Fiad, az Ür Jézus Krisztus által. Ámen 

Az Igék olvasása után a Hitvallás e lmondandó. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyelmes mennyei Alyánk, hódolallal imádjuk szenl nevedet, 

aki alyai jóságod áldásait és irgalmasságod lioldogítását nem vonod 
meg senkitől, aki téged keres, szent Igédet pedig hallgatja és ineg-
larlja. .Mert neked a hitetlen pogány is édes gyermeked, akit üd-
vösségre rendeltél és vársz az Cr Jézus Kriszlusban. Nekünk pedig 
ez a te atyai jóságod vigasztaló biztatás, hogy ha a pogányhoz is 
irgalmas vagy, minket is, akik szent Fiad számára meg vagyunk 
keresztelve, kegyesen felkarolsz és magadhoz ölelsz a le szenl 
Fiadért. Légy is hozzánk irgalmas és kegyelmes, jóságos Istenünk, 
mert érezzük és tudjuk, hogy mi még mindig nem vagyunk ked-
ved szerint való gyermekeid. Mi még mindig csak a keresztség kö-
telezését hordjuk magunkon, de a mulandó világ gyarló gyerme-
kei maradiunk, akiknek cselekedetein, hitén és életén nincs meg 
a Szentlélek bírásának isteni pecsétje. Ezérl a Szenllélekért esede-
zünk mosl hozzád, mennyei Atyánk. Küldd el azt reánk és szenteld 
meg vele egész életünket. Hadd legyünk mi is mind tanúbizonyságai 
Jézusnak. Hadd hirdesse nemcsak a szavunk, hanem a liilünk és az 
egész életünk is, hogy Jézus csakugyan Cr, akit az Isten élők és 
liollak bírájául rendelt. Hadd hirdesse minden liívö ember, hogy 
aki csak Jézusban hisz, az ő neve állal mind elveszi majd bűnei-
nek bocsánatát, f.s hadd legyen minden embernek iit e földön a 
Jézusban velelt hite által olyan az élele, amelynek cselekedetei-
ből nyilvánvaló, hogy az Istenben végezte azokat azért, hogy velük 
az Islen szent nevét niegdicsőílhesse. Kegyelmes és jóságos meny-
uyci Atyánk, aki kegyelmedet minden földi gyermekedre bőségesen 
kiárasztod, áraszd ki reánk is kegyelmeddel együtt Szenllelkedet, 
hogy neked tetsző és nekünk áldott legyen ez a mi mulandó földi 
éleiünk, amelynek végén elvehessük tőled az örökélet ajándékát 
a mi Lrunk Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Mennyei Atyánk! A Szentlélek kilöllelésének áldoll ünnepén 

közelebb érezte magái a lelkünk hozzád és akit megváltásunkra 
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elbocsálollál, az f r Jézus krisztushoz. Érezlük magunkon a Szent-
lélek leheletét és elhittük, hogy azl megszenlelésül küldted a vi-
lágra. Éreztük lelked megvilágosító fényéi, vigasztaló erejét, hitet 
keltő kedves áldásait. Fogadd ezérl hálás szívünk inagasztalását, 
mindenható Istenünk és Atyánk! I)e kérünk is, ne vond ineg tő-
lünk soha Szenllelkedel, hogy az szentelje meg földi életünket és az 
vezessen át a mulandóság világából az örökkévalóságba, a mi Urunk 
Jézus Krisztus érdemeiért. Ámen. 

Pünkösd délutáni imádságok. 
1. Szentlélek Islen, minden igazságnak, minden szentségnek és 

minden boldogságnak hordozója, kérünk, szállj le ma mireánk is és 
légy bennünkel lelki erők birtokosaivá. Mert mi is olyanok vagyunk,, 
mint az Ér elhagyott apostolai: félénkek, aggódok, tanácstalanok,, 
olyanok, mint a pásztorát veszteti nyáj. Dlvanok, mini a támasz 
nélkül hajlongó virág. Olyanok, mini a fészektelen árva madárse-
reg. Tüzes nyelvek alakjában szállj le mireánk is, Szentlélek Isten és 
önls belénk erői, kitartás!, hilel, reményi, bizodalma!, hogy apos-
loli bátorsággal, hívő önludallal, ingadozás! nein ismerő kitartással 
fussuk meg ezen a földön élelünk pályáját. 

óh inert a mi földi élelünk az erős lelkei nélkülözi, Szentlélek 
Isten! Kzl az erős leikel várjuk ini tőled. Azt a lelkei, amely 
ne csak a csüggelegséggel, hanem a liilellenséggel, a bűnnel és 
a szerelellenséggel is győzelmes harcra kéL Azt az erős lelkei, amely 
meg lud minkéi ezen a földön is larlani az islenfiúság hűségében, 
és meg tud őrizni az örökéletre. Azt az erős lelket kérjük tőled, 
amely az apostolokat apostolokká, a reformálorokal a hil hőseivé, 
apáinkai pedig cgyházalapító és egyházfennlarló hívekké erősílelle. 

Szentlélek Islen, le jól ludod, hogy minden bajunk, minden 
boldogtalanságunk, minden gyarlóságunk egyik legfőbb okozóját ma-
gunkban hordozzuk. Az a kishitű, az a meggondolatlan, az a bűnre 
hajló és gyarlóságokkal álszöll emberi lélek az, amelytől egyedül 
csak le szabadithalsz meg bennünket. Szállj le azérl reánk, mind-
nyájunkra, pünkösdi lélek, Islennek Szentlelke és vállozlass ál min-
ket Islen igaz gyermekeivé. Ezt a világol pedig változlasd át az 
Islen országává, a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumával. Ámen. 

2. Kegyelmes Islen, mennyei Alyánk, a lélek ünnepének alko-
nyában még egyszer leborulunk elölted és alázattal köszönjük hoz-
zánk való irgalmasságodat. Köszönjük, hogy szent Fiad szavára 
leküldled e földre apostolaid lelkébe mennyei Szentlelkedet. Kö-
szönjük, hogy ezzel a jóságos isleni cselekedetlel minden benned 
hívő emberi bizonyossá teltél arról, hogy akik hűséges szolgáid 
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és igaz gyermekeid akarnak lenni ill ezen a földön, azoktól sohasem 
vonod el a te Szentlelkedel. 

Ilálát adunk ezért a boldog bizonyosságért, mennyei Atyánk, 
mert az élet küzdelmeiben ezerszer belátjuk annak igazságát, hogy 
egyedül a lélek az, aini élővé tesz, a tesl nem használ semmit. 
Egyedül a lélek az, ami az életnek méltó eélt tűz ki, a lélek az, 
ami irányít és erőt ád, a lélek az, amely a eélérl való fáradozást 
jutalmazza, a lélek az, amely ítéletet mond minden cselekedetünk-
ről; a lélek az, ami liszta örömökkel ajándékoz meg bennünket. 
Lélek nélkül értéktelen és gyümölcs nélkül való a lest minden 
erőkifejtése. Lélek nélkül nincs igazi boldogság, nincs bennünk bol-
dogító készség. Lélek nélkül nem ismerjük és soha meg nein ta-
láljuk az örök életre vezető utakat. Testnek munkájával, testnek 
erőfeszítésével és akarásaival soha meg nem szerezhetjük a meny-
nyek országának boldogságát. Mindezt belátjuk és be is valljuk 
elölted teljes őszinteséggel és azért kérünk, mennyei édes Atyánk, 
hogy Szentlelkedel, a pünkösdi örömnek, a pünkösdi erőnek, az 
isteni igazságnak és hatalomnak lelkét bocsásd ki mireánk! Alakítsa 
ez át a mi életünket. Hassa ál a szívünket. Legyen vezérünk az 
örökélelre. L'runk, Alyánk, Szcnllelked ajándékáért fohászkodunk 
ina hozzád, hallgasd ineg buzgó könyörgésiinket, a mi L'runk, Jé-
zus Krisztusért. Ámen. 

Pünkösdre alkalmas bibliai helyek: 
Íme az én szolgám, akit gyámolí tok! Az én választottam, akit 

szívem kedvel! Lelkemet ad tam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 
(És. 42, 1.) 

Kiöntöm lelkemet a te magodra és á ldásomat a te csemetéidre . 
(És. 44, 3.) 

Adok nektek ú j szível és ú j lelket adok belétek és elveszem 
a kőszívet a testetekből és adok nektek hússzívet. És az én lel-
kemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én parancsola ta im-
ban j á r j a tok és az én törvényeimet megőrizzétek és betöltsétek. 
(Ez. 36, 26-27.) 

Adom az én lelkenfet belétek, hogy megéledje tek és leteszlek 
liteket a ti földetekre és megtudjá tok, hogy én az Cr szóltam és 
megcselekedtem. (Ez. 37, 14.) 

Kiöntöm lelkemet minden t e s t r e . . . (Joel 2, 28. ν. ö. Csel. 
2, 17.) 

Rábocsátom az én le lkemet és í téletet h i rdetek a népeknek. 
(Mt. 12, 18.) 

Ád a ti mennyei Atyátok Szentlelket azoknak, akik őt kérik. Lk. 
11, 13.) 
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Maradjatok itt Jeruzsá lemben mindaddig, míg mennyei e rő nem 
száll rá tok. (Lk. 24, 49.) 

Aki nem születik víztől és lélektől, nem mehe t be az Is ten 
országába. (Ján. 3, 5.) 

A lélek az, ami éltet, a test nem használ semmit. (Ján. 6, 63.[) 
Kérni fogom az Atyát és ő más vigasztalót ád t inektek, hogy 

veletek m a r a d j o n ö rökre : az igazságnak azt a lelkét, akit a világ 
nem tud befogadni, m e r t se nem lát ja, se nem ismeri őt. Ti 
azonban ismeri tek őt, mer t veletek m a r a d és bennetek lesz. (Ján. 
14, 16-17.) 

Ama vigasztaló pedig, a Szentlélek, akit elküld az Atya az én 
nevemben, megtaní t m a j d t i teket mindenre és eszetekbe ju t t a t j a 
mind, amil mondot tam nektek. (Ján. 14, 26.) 

Imádkoztak ér tük, hogy vegyenek Szentlelket. (Csel. 8, 15.) 
Mialatt Pé te r ezeket mondta, a Szentlélek leszállt mindazokra , 

akik e beszlédet hallgatták. (Csel. 10, 44.) 
A tanítványok pedig megteltek örömmel és Szentlélekkel. (Csel. 

13, 52.) 
Az Is ten szeretete k iáradt a mi szíveinkbe a nekünk adot t 

Szentlélek által. (Róm. 5, 5.) 
Nem a szolgaság lelkét vettétek, hogv ismét fél jetek, hanem 

a fiúság lelkét vettétek, akiben azt k iá l t juk: Abba, Atyánk! (Róm. 
8, 15.) 

Mi n e m a világ lelkét vettük, hanem az Istenből való lel-
kei. hogv megismer jük , amit az Isten nekünk ajándékozot t . (Kor. 
I. 2, 12.) 

Mivel fiak vagytok, kibocsátot ta az Isten az ő Fia lelkét a 
mi szívünkbe, aki azt k iá l t ja : Abba, Atyánk! (Gal. 4, 6.) 

Nem félénkség lelkét adta nekünk az Isten, hanem az erőét , 
a szeretetét és az önura lomét . (Tim. II. 1, 7.) 

F.rről i smer jük meg, hogy benne maradunk és ő bennünk, 
hogy az ő lelkéből adoll nekünk. (Ján. I. 4, 13.) 

Szentháromság ünnepe. 
(Ján. 3, 1-15. — Róm. 11,^ 33-36.) 

Üdvözlés: Az Űr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete 
és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal! Ámen. (Kor. 
II. 13, 13.) 

Oltári imádság. 
Iniádásodra jöttünk szent templomodba Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök Islen! Te teremtettél minket a porból az örökkévalóság 
számára. Te váltottál ineg a bűn hatalmától és a gyarlóságok szol-

.156 



gaságából, hogy a lieid legyünk mindörökre. Te vezetgetsz a inegszen-
telés tökéletes útjain, hogy el ne veszíisük a számunkra készített 
boldog mennyországot. Imádjuk azért örök jóságodat, áldjuk ha-
talmadat, magasztaljuk szentséges nevedet! Légy most is velünk, 
emeld (öl magadhoz mindnyájunk szívét, hogy megteljünk mind 
a te dicsőségeddel és megismerjük szent Igéd tanításából, hogy te 
minket gyermekeiddé tettél és nekünk örökkévaló országot készí-
leltél a meniinvekbeii. Szentséges Isten, add, hogy inai buzgólko-
dásunk is közelebb juttasson minket szent országodhoz, a te örök 
kegyelmességcdből. Amen. 

Az Igék olvasása után a Hitvallás e lmondandó. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Imádkozó lelkünkből felszáll ma Irónusodhoz az imádó cso-
dálat sóhajtása óh nagy Isten: mekkora is a mélysége és ma-
gassága az Isten gazdagságának, bölcseségének és mindentudásának! 
Milyen inegfoghalatlanok a mi Istenünk ítéletei és milyen kinyo-
mozhatatlanok az ő úlai! IIa elgondolja lelkünk a le üdvösségünkre 
végzett kegyelmi munkáidat, szent Istenünk, hódolattal borul le 
előlied, hogy magasztalja jóságodat és titokzatos böleseségedet. A 
karácsony meghozta az evangéliumot, azt az örvendetes hírt, hogy 
a mindenség hatalmas Istene nekünk szerelő édes Atyánk, aki 
Megtartót küldölt a világnak, hogy amit niegterenilcll és amit a maga 
képére és hasonlatosságára bölcsen alkololt, el ne vesszen, hanem 
örökéletet vegyen. A húsvél szent ünnepe ezt a diadalmas Meg-
váltót állította elénk, aki elvette bűneinket és elszenvedte azok bün-
tetését, de liszla és bűntelen szent éleiével és engesztelő halálával 
megszerezte nekünk az örökéletet. Halottakból való dicsőséges fel-
támadása a kezesség arról, hogy benne csakugyan megjelent az 
Isten üdvözítő kegyelnie, inert ő volt az Istennek egyszülött szent 
Fia, aki egy volt és maradt is mindörökké az Atyával. A pünkösd 
pedig meghozta ennek az üdvösségre hívott és örökélctre meg-
váltott világnak a mennyei erőt, az isteni Szentlelket, hogy az 
ember meg tudja tartani az Isten kegyelmét, hittel fogadja Krisz-
tus engesztelését és követni tudja az igazság útjára vezérlő áldott 
szent Igét, amelynek megtartása kapunyitás az örök boldogságba. 

Áldás és magasztalás szálljon szent nevedre, mindenható Isten, 
hogy így, ami emberi szemnek láthatatlan és emberi értelemnek 
felfoghatatlan: az Atyában, a Fiúban és a Szendétekben ugyanazon 
egy örök és változhatatlan örök Isten teljes fensége és kegyelemben 
gazdag istensége lárul fel előliünk. Urunk, Istenünk, add, liogy 
neved imádásában soha meg ne lankadjunk. Add, hogy a benned 
vclett szent hitet mindig megtarthassuk, sőt boldogító örökségül 
hagyjuk utódainkra. Add, hogy az egész világot hassa át a benned 
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való liil s legye kedvessé, áldotlá és békességben gazdaggá neved 
magasztalása. Szentháromság egy öriik Isten, légy és maradj 
velünk mindörökké az Atya szeretelével, a Fiú kegyelmével és a 
Lélek igazságával és szentségével az örökélel boldogságára. Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Jóságos Istenünk! Hozzád menekül a lelkünk, mikor az élet 

gondjai és bajai ostromolják. Mert te vagy nekünk teremtő, meg-
tartó és megáldó szentséges Istenünk. Kérünk, hogy jóságod, irgal-
masságod és hatalmas eröil kísérjen bennünket földi életünk útján 
mindenütt. Most is szent házad erősítő biztatása és vigasztaló öröme 
töllse meg szívünkéi gazdagon és legyen gyámolílőnk és megtar-
tónk a mindennapi élei munkáiban. Atya, Fiú és Szentlélek egy 
örök Isten, légy és maradj velünk mindörökké. Amen. 

Szentháromság ünnepén délután. 
Mindenható Isten, mennyei szent Atyánk! Mélységes hódo-

lattal jelenlünk meg szenl hajlékodban, hogy imádjuk szentséges 
nevedet. Vallási leszünk rólad, hogy te vagy a mindenség teremtő 
és gondviselő megtartó Istene. Vallást teszünk rólad, hogy éle-
lünk, egészségünk, szívünk öröme, lelkünk hite és minden, ami 
földi vándorlásunk folyamán megelégedést kelt vagy boldogságot 
szerez minekünk, a le hatalmad és a te kegyelmed ingyenvaló 
ajándéka. Oh miesoda is az ember, hogy így rálekinlesz! Miesoda 
az ember, hogy így gondot viselsz róla, halalmas Istenünk! Ma-
gasztaljuk és áldjuk azérl szenl nevedet és alázattal kérünk, légy 
mindörökké segedelmünk, vigasztalónk, -erős várunk és menedékünk 
a földön és az égben egyaránt! 

Magasztaló imádság alázatos hálájával áldunk léged is, Jézus 
krisztus, Istennek egyszülött szent Fia, mi kegyes Megváltónk és 
Üdvözítőnk! Áldunk, hogy megaláztad magadal a mi vállságunkérl. 
Áldunk, hogy magadra vetted bűneink terhét és el is szenvedted 
bűneink büntetését. Áldunk, hogy legyőzted a halált és a koporsót 
és feltámadásoddal megvigasztaltál minket. Áldunk, hogy megnyi-
tottad elöltünk a mennyet. Áldunk evangéliumod bölcsességéért. 
Igéd tanításaiért is. Áldunk, hogy emberré lettél és áldott élet szent 
példaadásával jártál ill előliünk! Megváltó Jézusunk, áldunk és 
magasztalunk léged minden szenl áldozalodérl, amelyei üdvözíté-
sünkre hoztál. Tégy bennünket hálás, igaz, hűséges tanítványaiddá, 
liogy veled járván itt ezen a földön, veled éljünk majd egykor az 
égi boldogságban is mindörökké! 

Szentlélek Isten, léged kérünk, ki széláradsz az egek egéből, 
hogy Iliire és szolgálatra erősítsd azokat, akik az Isteni szolgálni 
akarják, szállj le mihozzánk is, hogy Istennek tetsző szolgálattá 
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szenteld földi életünket. >li tudjuk, hogy le vagy az igazságnak, 
az erőnek, a Iliinek és a békességnek lelke. Keád vau szükségünk, 
Szentlélek Islen, jöjj és töltsd meg minden igazsággal és teljes 
szentséggel a mi gyarló emberi lelkünket. 

Szentháromság egy örök igaz Isten, jöjj, áraszd ki reánk ha-
talmas erődel, üdvözítő kegyelmedet és örök igazságaidat, hogy 
áldott, nyugodt és békességes legyen életünk úgy itt a földön, mint 
majdan egykor a mennyekben is. ínien. 

2. KÜLÖNÖS ÉS ALKALMI ÜNNEPEK. 

Az egyetemes keresztyén ünnepeken kívül vannak egyházunk-
nak különös vagyis felekezeti ünnepei is. de vannak olyanok 
is, amelyeket sa já t egyházunk kebelében sem tar tanak meg min-
denüt t . Sőt vannak olyanok is. amelyeket bizonyos a lkalmak és 
körü lmények hívnak életre. Ezek sein az egyetemes ünnepek közé, 
s e m a közönséges vasárnapok közé nem sorozhatok, ezért kell 
velük külön foglalkoznunk. Xem tar tom azonban szükségesnek, hogy 
•ezeket külön csoportokba tagoljuk. 

Az esztendő utolsó estéje. 

Az esztendő utolsó es té jén az ember lelke megkívánja a templo-
mot . Az i lyenkor tar tot t istentisztelet r e n d j e nagyon sokféle. Leg-
megfelelőbbnek tar tom a következőt: 

Az istentisztelet a lelkésznek a templomba való belépésekor 
•egy estél i vagy az igehirdetés anyagával tar ta lmi egységben álló 
ének néhány versével veszi kezdetét. Néhol a két éneket egymás 
után éneklik c l szer tar tássa l való megszakítás nélkül . Azután a 
lelkész a szószékre megy és a szokott módon végzi az Igehirde-
tést. Alkalmas e r r e bármely bibliai hely, amelyben a mulandó-
ságról és az örökkévalóságról , a hi tről és a bizalomról, az embe r i 
hivatásról , a számadás kötelezettségéről, vagy az Isten hozzánk 
való szeretetéről van szó. E r r e vonatkozólag bőséges gyűj teményt 
talál itt a lelkész. 

Az imádság és a Miatyánk e lmondása u tán egy énekvers közbe-
vetésével a lelkész kihirdeti az e lmúl t esztendő népmozgalmi ada-
tait és az adakozások eredményét . Mindegyik adatnál az előző 
eszlendőbel i adatoktól való e l t é rés re is r á lehet mutatni . Ebből 
sokszor igen ér tékes és tanulságos megjegyzésekre és in tésekre 
n y e r a lelkész alkalmat . 

Az istentiszteletet kezdő üdvözlés énekvers , bibliai hely, vagy 
külön alkalmi mondás is lehet . 
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Üdvözlés: A hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek^ 
de az én irgalmasságom löled el nem lávozik és békességem szö-
velsége meg nem rendül, így szól könyörülő Urad! Ámen. (És. 34, lü.) 

Igehirdetés utáni imádság. 

örökkévaló Islen, mennyei Alyánk! Itizony elmúlik minden ini 
napunk; megemésztjük esztendeinket, mint a beszédei! J (Zs. 90, 9.) 
Az esztendők vállakózásának határán téged keresünk, Uram, aki 
előtt nincsen múlt és nincsen jövendő, csak örök jelen. Téged ke-
resünk, hogy a mulandóság terhe alatt roskadozó lelkünk benned 
nyugodjék meg. 

Vallást leszünk elölted. Atyánk, hogy születésünktől fogva mind-
ezideig te lakargaltál minket kegyelmednek védő szárnyaival. Te 
szaporítottad napjainkai, amelyek mindegyike teljes volt kegyel-
med gazdagságával. Te adlál lesli jókat, szívbeli örömei, lelki bé-
kességet. A bánat és fájdalom óráján is te adtál nekünk vigaszta-
lást, le nyújlollál segítő kezet. 

Minden jótéteményedért légy áldoll örökre, megtartó Istenünk! 
Légy áldott, hogy rólunk, érdemellen és sokszor háládatlan földi 
gyermekeidről nem feledkeztél meg. Légy áldott, hogy szent evan-
géliumod világosságával vezetgetsz minket az élet úlain! Légy ál-
dott még a szenvedésekért is, amelyekből szabadulást adlál! Légy 
áldott kedveseink szeretetéért, amellyel megörvendeztetted lelkün-
ket! Légy áldott a megsegítésért, amil az élet örömeiben, mint 
kegyelmed derűs ragyogását, — az élet megpróbáltatásaiban pe-
dig, mint atyai hűséged bizonyságát érezlettél velünk! Légy áldott 
inindcn áldáséri, amit reánk pazaroltál! Légy áldoll minden ámenért,, 
amit imádságainkra szent akaralod pecsétjeként rányomtál! 

A multakba vesző esztendő ez ulolső estéjén meghatott szív-
vel búcsúzunk elröppent napjainktól. Amilyen sok volt azokban a 
gyarlóságunk, olyan gazdag voll a te kegyelmed. A inult és a 
jövendő ölclkezésénél mi csak a le mindent átfogó atyai szerelmed 
karjait látjuk, ainint bennünket is meglarl és átkarol. 

Urunk, Igéd és evangéliumod a mi vigasztalónk és erősségünk 
mindörökké! Múljék bár az idő, nem báni a mulandóság, mert 
minden nap hozzád visz közelebb. Atyánk vagy, míg itt élünk és 
Atyánk lész az örökkévalóságban is. Csak adj nekünk bölcseséget, 
hogy úgy éljük át e földi életet, hogy utána hozzád juthassunk 
mind, örök boldogságra! Ámen. 

A Miatyánk e lmondása után a lelkész a népmozgalmi ada-
tokat h i rdet i ki és minden egyes csoporthoz fűz megjegyzést és 
mond áldást i lyenféleképpen: 
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A kereszte l teknél : Az Isten kiildte e gyermeket a szülői szív 
szeretetének jutalmául a világra. A gyermek édes jutalom és bol-
dog megbizalás. Itármikor visszaveheti öt az Islen, hogy az övé 
maradjon örökre. Féltő szereleltei őrködjék azért minden szülő 
gyermeke felelt és nevelje azl hitben, szeretetben, igazságban az 
Isten számára. .Mi pedig mind imádkozunk értük, liogy minden 
evangélikus gyermek növekedjék e földön az Islen és az emberek 
elölt való kedvességben! 

A konf i rmál taknál : Akik vallási lellek hitükről az Islen és az 
emberek elöli, legyen azokról vallási az evangélium Ura a/. Islen 
elölt. .Mi arra kérjük az Istent, tegye ékel erősekké a liil-
ben, hogy liívek maradjanak az evangéliumhoz, amely az Islen 
ereje minden hívő üdvösségére! j fo^ Äa'tai*/. 

Az eske le l teknél : Aki a szívekel egymásnak teremtette és 
máshoz vezelle, hogy a bennük buzogó szerelet a földi boldogság 
édesvizű forrása legyen: áldja meg a kölötl házassági szövetségeket^vctqouáá 
a szerelel és a hűség lelkével mindörökre! S T , , , ' ^ ' 

A temetéseknél : Akik az í r b a n hunylak el, ragyogjon fel w v V W ' ^ ^ ^ ^ J ' 
az üdvözítő isteni kegyelem mennyei sugára, akik pedig gyászolnak, 
azokat derílse reménykedő bizalomra a felláinadás jézusi szenl hite.Ji^ / / 

Az úrvacsorázóknál : Legyenek a biinboesáló isleni -
vígaszlalásával megáldollak azok, akik azzal a bittel vélték m a g u k - , « ^ ^ Λΐι.'ν . 
hoz az í r szenl testét és véréi, liogy Krisztus azérl jöll a világra^bvmJf^Á, 
liogy a bűnösökéi nieglarlsa.« Akik pedig még eddig e l m a r a d l a k ^ ^ ' * ^ 
az Úr aszlalálól, azokal szeretettel hívjuk oda azzal a komoly f i - ^ ; 
gyelmezleléssel: jöjjenek mielőbb igaz bűnbánallal. meri az l r 
eljövetelének sein a napját, sem az óráját nein tudjuk és jaj XaÁ -
annak, akihez majd így szól az Úr: távozzatok tőlem, nem is-Λ* 
merlek lilekel! 

A be térőknél : Testvéri meleg szerelettel fogadjuk es bizalom·*»? 
mai köszöntjük azokal. akikel az evangélium liszla tanításának vá-** f-t j i t a j y 
gya közénk hozott. Találják meg közlünk, amil keresnek. Talál j á ^ ' 
meg a liszla Islenigél. Találják meg a hilböl való n i e g i g a z u l á s ^ , ^ ^ / ^ ^ ' ~ 
boldog vígaszlalásál. Találják meg lelkük nyugalmál, szívük bol^f*^. a* 
dogíló békességét! 

A ki tér teknél : Fájdalommal boesálotluk el testvéreinket. Képá^^?*^^ ** 
jük az Isleni, térítse őkel vissza mielőbb az elhagyóit igaz úlra! ^t^e^t'^cL· 

Az adakozásoknál : Az adakozókon és az adományokon n y i i g o d · » » » : ^ ^ ! ^ , · 
jék meg az Islen áldása! ^ ^ í P -

Befejezésül: l)e adja az Isten áldását egyházunkra és a n n a k ^ ^ y 
híveire is, hogy közülünk egy se lankadjon meg a Iliiben, a szere-<j i ón i 
leiben és a kitartásban. Szentelje meg egvházszeretö büségünket.J™4> -

Raf'ey: Agenda. 11. ^ ^ ^ 



liogy mindenek lássák és elismerjék, liogy az a diadal, amelyik 
meggyőzi a világol, a mi hitünk! Ezért a hitéri és c hit diadaláért 
pedig az Isten nevére szálljon dicséret és dicsőség mindörökké! 
Ámen. 

A lelkész az ének vagy karének alat t az ol tárhoz ínegv, ahol 
így szól: 

Szereteti testvéreim, az esztendő ulolsó estéjén erősebben érzi 
a szívünk, hogy ha minden elhagyott is, az Isten hűséges és szerető 
édes Atyánk maradi. A változó idők hullámaiban egyedül ő az 
örök maradandó. Tegyünk azért vallást benne velell hitünkről, el-
mondván együtt az Apostoli h i tva l lás t . . . 

A hitvallás és a hitvalló ének u tán az áldás előtt így irnád-
kozunk: 

Az éjszaka sölél kárpitja reáborult már a külső világra, de 
ill szent hajlékodban még mindig ránk ragyog dicsőséged fénye, 
kegyelmes Istenünk. Ez az égi ragyogás a mi hizlalónk és a ini 
reménységünk. Ez az örömünk és vígasztalásunk az előttünk álló 
bizonytalan jövendő útjait is megvilágosítja. És mi bizalommal le-
kinlünk a jövendők elé, mert ott is te lész velünk, miként a mul-
takban velünk voltál alyai megtartó szent szerelmeddel. Ez a hívő 
bizodalom legye a mulllól való elválásunkat békességessé. Ez a 
hívő bizodalom adjon szívünkbe nyuglalő reményt, hogy a mul-
taktól is úgy szakadjunk el, ahogy most szenl templomodtól el-
szakadunk: telve dicsőséged vigasztaló fényével és a benned vetett 
hit édes nyugalmával. Urunk, Istenünk, te légy mindörökké vígasz-
lalásunk és reménységünk a mi Urunk, Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Az esztendő utolsó estéjére alkalmas bibliai helyek: 
N é p e m m é fogadlak t i teket s Is tenetekké leszek néktek és meg-

tudjá tok, hogy én vagyok a li Uratok Is tenetek! (Móz. II. 6, 7.) 
Ne mond jad ezt a te szívedben: Az én ha t a lmam és az én 

kezem e r e j e szerzette nekem a gazdagságot! Hanem emlékezzél 
meg az Ú r r ó l . . . (Móz. V. 8, 17-20.) 

A tit kok az Uréi, a m.i Is tenünkéi , a kinyilatkoztatott dolgok 
pedig a mieink és a mi f iainkéi mindörökké, hogy a törvény min-
den igéjét betel jesí tsük. (Móz. V. 29,29.) 

Ö az Ür, cse lekedjék úgy, amint neki jónak tetszik. (Sám. 
Ϊ . 3, 18. 

Mindeddig megsegített minket az Ür! (Sám. I. 7, 12.) 
Micsoda vagyok én, Uram, Isten! És micsoda az én házam-

népe , hogy engem enny i re elővit tél? (Sám. II. 7, 18.) 
Óh Uram, igaz vagy te, mer t meghagytál minket m a r a d é k 

gyanánt , mint e mai n a p bizonyít ja . íme, előt ted vagyunk vét-
künkben és nem ál lhatunk meg előtted emiat t ! (Ezsd. 9, 15.) 

« 
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Ha m á r a jót elvettük az Istentől, a rosszat nem vennpk-e 
e.1? (Jób. 2, 10.) 

Hogyan lehelne igaz a ha landó e m b e r az Is tennél? Ha perelni 
a k a r n a ő vele, ezer közül egy sem fe le lhetne meg neki. (Jób. 9, 
2-3, v. ö. 39, 35.) 

Életet és kegyelmet szerzettél számomra és a te gondviselésed 
őrizte az én lelkemet. (Jób. 10, 12.) 

Állj meg és gondold meg az Is tennek csodáit. (Jób. 37, 13.) 
Ki az, aki gáncsol ja az örök rendet tudat lanul? Megvallom azért , 

hogy nem ér te t tem; csudadolgok ezek nekem és fel nem fog-
ha tom. (Jób. 42, 3.) 

Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint és énekelek a fel-
séges Űr nevének. (Zsolt. 7, 18.) 

Az Úrra néz tem szüntelen, mer t jobb kezem felől van, meg 
nem rendülök. (Zsolt. 16, 8.) 

Ne re j t sd el o rcáda t előlem, ne utasítsd el szolgádat harag-
gal; te voltál segítőm, ne taszíts el és ne hagy j el engem, üdvös-
ségemnek Istene. (Zsolt. 27, 9.) 

Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Ür! Boldog az az 
e m b e r , aki őbenne bízik. (Zsolt. 34, 9.) 

Jól t ud j a az Űr a feddhete t lenek nap ja i t és hogy örökségük 
mindörökké meglesz. (Zsolt. 37, 18.) 

Bólam is, n o h a szegény és nyomoru l t vagyok, az én Uram visel 
gondot. Te vagy segítségem, szabadítóm, óh Is tenem, ne késsél! 
(Zsolt. 40, 18.) 

Vessed az Űrra a te terhedet , ő gondot visel rólad és η ej η 
engedi , hogy valamikor ingadozzék az igaz. (Zsolt. 55, 23.) 

Megemlékezem az Űmak c s e l e k e d e t e i r ő l . . . (Zsolt. 77,12-15.) 
Amiket hal lo t tunk és tudunk és amiket atyáink beszéltek ne-

künk, nem ti tkoljuk el azokat az ő fiaiktól, a jövő nemzedéknek is 
e lbeszél jük az Ür dicséretét , ha ta lmát és csodáit, amelyeket cse-
kedett . (Zsolt. 78, 3-4.) 

Taníts minket úgy számlálni napja inka t , hogy bölcs szívhez 
ju s sunk! (Zsolt. 90, 12.) 

Az igaz virágzik, mint a p á l m a f a . . . (Zsplt. 92, 13-16.) 
Nap ja im olyanok, mint a megnyúl t árnyék, magam pedig, mint 

a fű , megszáradtam. De le, Uram, örökké megmaradsz és a te 
emlékezeted nemzetségről nemzetségre áll. (Zsolt. 102, 12.) 

Régente fundá l tad a f ö l d e t . . . (Zsolt. 102, 26-29.) 
Áldjad én lelkem az U r a t . . . (Zsolt. 103, 1-5.) 
Mivel fizessek az Ürnak minden hozzám való j ó t é t e m é n y é é r t ! . . . 

(Zsolt. 116, 12-14.) 
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Uram, örökké megmarad a le Igéd a mennyben . Nemzedékről 
nemzedékre van a le igazságod, le erősí te t ted meg a földet és áll 
az. (Zsolt. 119, 89-90.) 

Korán bal lasd velem kegyelmedet, inert bízom benned! Mutasd 
meg nekem az úlat, melyen j á r j ak , mer t hozzád emelem lelkemet! 
(Zsolt. 143, 8.) 

A te méltóságod dicső fényéről és csodálatos dolgaidról e l m é l -
kedem. (Zsolt. 145, 5.) 

Bízzad az Űrra a te dolgaidat és gondolataid véghez men-
nek. (Péld. 16, 3.) 

Micsoda haszna van az embe rnek minden ő m u n k á j á b a n , me ly -
lyel munkálkodik a nap a la t t? Egyik nemzetség elmegy és a má-
sik e l jön , a föld pedig mindörökké megmarad . (Préd. 1, 3-9.) 

Tudom, hogy valamit Isten cselekszik, az lesz örökké, ah-
hoz nincs mit adni és abból nincs mit elvenni; és az Isten ezt 
avégre míveli, hogy az ő o rcá j á t re t tegjék . (Préd. 3, 14.) 

A dolognak s u m m á j a az: az Is tent fé l jed és az ő parancso la t i t 
megtar tsad, mer t ez az embernek fődolga! (Préd. 12, 15.) 

Minden test fű és minden szépsége, mint a mező virága! Meg-
száradt a fű , e lhul l t a virág, de Is tenünk beszéde mindörökre meg-
marad . (És. 40, 6, 8.) 

Hát elfelej tkezhet!k-e az anya gyermekéről , hogy ne könyö-
rü l jön m é h e f i án? És ha e l fe le j tkeznének is ezek, én terólad el n e m 
felej tkezem. (És. 19, 15.) 

Nem az én gondolataim a ti gondolataitok és nem a ti ólai-
tok az én úlaim! Így szól az Űr. Mert amint magasabbak az egek 
a földnél, akképpen magasabbak az én úlaim liláitoknál és gondo-
lataim gondolataitoknál. (És. 55, 8-9.) 

Csak a közelben vagyok-e én Is ten? Azt m o n d j a az Űr. És 
nem vagyok-e Isten a messzeségben is? (Jer. 23, 23.) 

Az Űr kegyelmessége az, liogy még nincsen végünk, mivel 
nem fogyatkozik el az ő irgalmassága. (Sir. 3, 22.) 

Miénk, óh Uram, orcáink pi rulása , a mi királyainké, fe jede l -
meinké és atyáinké, akik vétkeztünk ellened. A mi Urunké Iste-
nünké az i rgalmasság és a bocsánat , m e r t pár to t ütöt tünk el lene. 
(Dán. 9, '8-10.) 

Légy jóindulatú el lenfeleddel szemben idejekorán, míg ú tban vagy 
vele . . . (Ml. 5, 25.) 

Az ég és a föld e lmúlnak , de az éli beszédeim semmiképpen 
el nem múlnak! (Ml. 24, 35.) 

Az Is ten azt mondta : Oktalan, tízen az é j szakán visszakérik 
tőled az életedet, és amiket gyűjtöttél kié lesznek? (Lk. 12, 20.) 

Ki az közületek, aki bármilyen törődéssel megtudná toldani 
éleiének ide jé t csak egy arasznyival is? Lk. 12, 25.) 
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Adj számot sáfárságodról , mer i nem lehelsz tovább sáfár . (Lk. 
l(i, 2 , 

Maradj velünk, mer t íme m á r esteledik és a nap lehanyat lot t . 
Es bement , hogy velük marad jon . I.k. 21. 20. 

Bizony bizony mondom nektek , aki bennem hisz, annak örök-
éie le van! (Ján. <i, 47.) 

Uram, kihez mennénk, örökélet beszéde van tenálad ! Ján. 6, 
68. 

Ne háborod jék fel a li szívetek: higyjetek az Is tenben és higy-
jetek bennem is! Ján. I I . 1. 

Nem hagylak tilekel árván, eljövök hozzátok! Ján. 14. 18.) 
Azt mondom pedig, testvéreim, hogy röv idremér t az idő, azért 

akiknek feleségük van, úgy viselkedjenek, min tha nem volna; akik 
s í rnak, min tha nem s í rnának; akik örvendeznek, min tha nem ör-
vendeznének; akik vásárolnak, mintha mi jük sem volna; akik a 
világot élvezik, mintha nein élveznék: mer t elmúlik e világ f o r m á j a ! 
(Kor. I. 7-, 29-31.) 

Most pedig marad a hit, a remény, a szeretet , ez a három. 
Köztük pedig legnagyobb a szeretet . Kor. I. 13. 13. 

Legyen hála az Istennek az ő kimondhatat lan a jándéka ié r t ! 
(Kor. II. 9, 15. 

Áldott az Isten, a mi í runk Jézus Krisztus Atyja, aki bennünke t 
minden lelki áldással megáldott Krisztusban a ménnvekben! (Ef. 
1, 3.) 

I.e kell velköznölök az előbbi élet szerint való régi e m b e r t . . . 
(Ef. 4, 22-21.) 

Nincs itt nekünk maradandó városunk, hanem a jövendőt ke-
ressük! (Zsid. 13, 14.) 

Nosza most, akik azt m o n d j á k : Ma vagy holnap e lmegyünk 
ebl íe a városba és olt töltünk egy esztendőt és kereskedünk és 
nyereségre teszünk szert, holott a holnapi napol sem t u d j á t o k ! . . . 
(Jak. 4, 13-16. 

Szülessetek ú j j á . nem romlandó, h a n e m romolha ta t lan magból, 
az élő és örökkévaló Isten Igéje állal. Mert minden test olyan, 
mint a f i i . . . (Pét. I. 1, 23-25.) 

Alázzátok meg magatokat az Isten ha ta lmas keze alatt , hogy 
felmagasztal jon lilékét annak idején. Minden gondotokat r eá ves-
sétek, mer i neki gondja van reá tok! (Pét. I. 5. 6-7. 

A világ elmúlik, el az ő kívánsága is, aki e l lenben az Isten akara tá t 
cselekszi, megmarad örökké! (Ján. 1. 2, 17.) 

Mindannak, aki átlépi a ha tá r t és Krisztus taní tásában meg 
n e m marad , nincs Is tene; aki Krisztus taní tásában megmarad, övé 
.az Isten is, meg a Fiú is. (Ján. II. 9.) 

165" 



Az esztendő első reggele. 
(Lk. 2, 21. — Gal. 3, 23-29.) 

üdvözlés: A 100. Zsoltár. 

Ollári imádság. 
Mindenható szent Isten, örökkévalóság hatalmas Istene! A fel-

virradt új esztendő ez első reggelén huzgó hálaadással keressük 
fel imádásod szentséges hajlékát. Magasztalni és áldani jötlünk 
hozzánk való irgalmasságodat. Áldjuk szent nevedet, hogy életünket 
kegyelmesen megtartottad. Áldunk, hogy ismét új esztendővel aján-
dékoztál meg bennünket, amely feleli ez a szent név ragyog: Jé-
zus, ami azt jelenti, hogy Isten a mi segítségünk. Bizalommal vesz-
szük fel ez új esztendő küszöbén a vándorbotot és nyugodt szív-
vel indulunk az ismeretlen jövendő elé, mert te velünk vagy és 
velünk maradsz a le atyai jóságod szerinl. Gondviselésed befedez 
az élei viharaiban; szerelmed megvigasztal a vereségekben, böl-
eseséged átvezet a kétségeken és irgalmad lenyúl hozzánk a bűn 
és a gyarlóság ostromló harcában. Tudjuk, Atyánk, hogy ezzel 
az esztendővel nemcsak a mi életünket, hanem hosszantűrő s vá-
rakozó kegyelmedet is meghosszabbítottad számunkra. Adj erői és 
adj bölcsességet, hogy ez az új esztendő a megtérés, az újjászületés,, 
a békesség és a megáldatás kedves esztendeje legyen mindnyájunk-
nak. Bizlass. minket ebben a szent órában is, jóságos Atyánk: Xe 
félj, mert én veled vagyok! Xe csüggedj, meri én vagyok a l e 
Istened! Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Szentséges Isten, mennyei édes Atyánk! Tavasz újulásán tölti 
el a szívünkéi olyan hizlaló öröm és olyan boldog reménykedés, 
mini most, mikor új esztendőre hozott ál bennünket atyai jóságod. 
Mint ahogy a fagyasztó tél kielleuségéböl virágfakasztó tavaszba 
lendül ál a természet hatalmas világa, úgy viszi isteni megtar-
tásod diadalmas ereje a múló esztendők temetőjén ál induló jö-
vendők ígéretföldére az emberiség földi éleiét, fis a hívő lélek 
az új esztendő küszöbén megtelik benned bízó reménykedéssel. 
Tulajdon szíve szánlóföldjébe vetegeti az Istenbe liízó hit áldó mag-
vait. Miért is nézne a hívő ember aggodalommal és szorongással a 
jövő elé, mikor annak homályos útjaira jóságod szórja fénysuga-
rait! Miért nézne a hívő ember szorongással a jövő elé, mikor annak 
útjain le magad jársz vele! Miért nézne félelemmel és rettegéssel 
a hívő ember az új esztendő elé, mikor ludja, hogy a legjobb Atya 
gondviselő kegyelme őrködik felette! Jézus neve ragyog az új esz-
tendő homlokán bíztatásul, fis ez a név terólad beszél, világkor-
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mányzó hatalmas Istenünk! Ε ζ a név azt hirdeti, hogy velünk vagy 
és velünk maradsz mindörökké! És ha az Isten velünk, ki lehet el-
lenünk! Hiszen mi a Krisztus Jézusban való hit állal mindnyá-
jan a te gyermekeid vagyunk: az új esztendő folyamán is alyai 
szerelmed takargat be minket kegyelemmel és irgalmassággal. Azért 
reád vetjük minden gondunkat; kezeidre bízunk mindent, amit sze-
retünk: életünket, javainkat, hitünket, békességünket, hogy te tartsd 
meg azokat és te neveld az új esztendőben is kegyelmed szerinl! 
Reád bízzuk kedveseinkel, barátainkai és ellenségeinket, hogy le 
vezesd őket a szeretet és a boldogság útjain! Reád hízzuk egyhá-
zunkat és hazánkat, otthonunkat és azokban mindazokat, akik ne-
künk kedvesek, hogy áldja meg őket a te gondviselő irgalmas-
ságod boldogító kegyelme! Kcád hízzuk az özvegyeket, árvákat, 
betegeket és a gondokkal viaskodőkat, hogy te légy nekik mindenkor 
megsegítő jóságos Isleniik! Reád hízunk mindeiil ezeu a földön és 
alázattal kérünk, add meg mindenkinek a benned bízó lelkek örök 
jutalinál, az ílr Jézus Krisztus á l l a l . . . 

A szószéki szolgálat befe jezése után a lelkész az ének alatt az 
ol tárhoz megy és ott a szokásos módon a Hitvallást e lmondja , m a j d 
így imádkozik: 

Befejező oltári imádság. 

.Mindenható Isten, jóságos Atyánk! Ki a múló időben is örökké-
való és a változásokban is változatlan vagy, esedezve kérünk, el-
fogyhatatlan szerelmed gazdagságával maradj ez új esztendőben is 
meglarló és jóságos mennyei Atyánk! Kegyelmed bíztatása legyen 
mindenkor szívünk erősége, lelkünk békessége! Jöjj el most velünk 
szent házadból a mi földi otthonainkba és szenteld azokat a ben-
ned való hit és a belőled kiáradó békesség hajlékaivá! I.égv és 
maradj velünk mindörökké, hogy mi is tieid maradhassunk úgy 
ezen a földön, mint majdan egykor az örökkévalóságban is, a 
mi l'runk. Jézus Krisztus által! Ámen. 

Újév délutánján. 
.Mindenható szent Isten, mennyei Atyánk! Vándoriítunk újabb 

szakaszára segítelt el minkéi ezen a napon szent akaratod! Légy ál-
dott a kegyelemért, hogy az elmúlt esztendővel életünk is el nem 
múlt. hanem irgalniasságodból új esztendőt kezdhettünk meg is-
mét! Mennyei Atyánk, az új esztendő első napján a magasztaló 
hálaadás melleit szorongató aggodalom is támad a szívünkben. Ne 
ítélj meg ezérl az aggodalomért, jóságos Atyánk, mert ini csak 
esendő és gyarló emberek vagyunk: sem az időn, sem a törté-
néseken nein uralkodhatunk. Mii hoz ránk a most induló esztendő, 
örömei készíl-e számunkra, vagy bánattal látogat nie» minket, nem 
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ludjuk. És ez liilli el szivünkéi aggodalommal. De le aggodal-
mainkul is eloszlatod azzal a szenl hillel, hogy az idők és a tör-
ténések felelt te vagy az Ér, hatalmas Istenünk! Ez a hil a mi 
szivünk erőssége és hizlalója. Mert te nemcsak halalmas Iste-
nünk vagy, hanem a Krisztusban jóságos és kegyelmes Alyánk is. 
aki gondviselő szerelmed áldásaival örvendezteted meg azokal, akik 
akaralod útjain és igazságaid ösvényein járnak. Erünk, Istenünk, az 
indnlő esztendő első napján, mielölt még reánk borulna az esti 
homály, alázatos bizodalommal kérünk, larls meg uiiiikct minden-
kor igazságod szenl ösvényein, hogy gondviselő szerelmed áldása 
nyomon kövessen benniinkel mindenütt. Kérünk, larlsd meg lel-
künk evangéliumi igaz Iliiét, óvd meg szívünk békességéi. Tá-
voztass lölttnk liánalol, gondol, keserűségei, gyászl és nagy fájdal-
mai. Órizd meg kedveseinkel, sőt az új eszlendőhen növeld körü-
löltünk azoknak a számát, akik meleg szeretettel ragaszkodnak hoz-
zánk. Egyházunkéri és liazánkérl is könyörgünk: lakozzék azokban 
áldás és békesség. Lakozzék áldás és békesség minden házban, hogy 
megenyhüljön e földön a gond, meggyógyuljon minden lielegség, 
a bánat és a keserűség helyéi pedig megnyugvás és vígasztalődás 
váltsa fel. I runk, Atyánk, adj nekünk boldog esztendői, hogy he-
végezlével minden ajkról hála és magasztalás áldó imádsága szálljon 
szenl nevedre, a mi l'runk. Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Λ befe jező oltári szolgálat kere tében a Hitvallás is e lmondandó. 

Újévre alkalmas bibliai helyek: 
Én a mindenha ló Isten vagyok, j á r j én előttem és légv töké-

letes! <Móz. I. 17, 1.) 
Az első hónapban , a hónap első n a p j á n állítsd fel a gyülekezel 

sá torának ha j léká t . (Móz. II. 10. 2.) 
Vajha így m a r a d n a az ő szívük, hogy félnének engem és meg-

tar tanák minden parancsola tomat minden időben, hogy jól legyen 
dolguk nekik és az ő gyermekeiknek mindörökké! Móz. V. 5. 29. 

Lásd. én adok ma élőtökbe áldást és á t k o t ! . . . (Móz. V. 11, 
'26-28.) 

Legyetek erősek és bá t rak , ne fél je tek és ne ret tegjelek. Mert 
az Ür, a te Is tened maga megy veled, nem marad el tőled, sem cl 
nem liágy téged. (Móz. V. 31, 6.) 

Az Ür az, aki előtted megy, ő lesz leveled, el n e m marad tőled, 
sem el nem liágy téged: ne fél j és ne re t teg j ! Móz. Y. 31, 8. 

Az Űr, a mi Istenünk legyen velünk, amiképpen volt a mi 
a tyáinkkal ; ne hagy jon el minket, el se távozzék tőlünk, hanem 
h a j t s a magához a mi szívünket. (Ivir. I. 8. 57-58. 
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Urain, Ii cd a nagyság, halalom, dicsőség, örökkévalóság és 
mél tóság, sőt minden, valami a mennyben és a földön van. a tiéd! 
Tiéd, óh Uram. az ország, le magasztalod fel magadat , hogy légy 
minden fe jedelmek felélt! (Krón. I. 2!). 11. 

Fiaim, most ne tévelyegjetek, mer i az Cr választott titeket, 
hogy ő előtte állván, neki szolgáljatok. (Krón. II. 2!). 11. 

Most meg ne keményítsétek nyakatokat , mint a li atyáitok. 
Adjatok kezel az Ürnak és bemenvén az ő szenl helyébe, amelye t 
megszentel t , ö rökké szolgáljatok az í rnak, a ti Is teneteknek és el-
fordul rólatok harag ja . Krón. II. 30. 8. 

Ne fé l je lek! A nagy és re t tenetes Crra emlékezzelek és h a r -
coljatok testvérei lekért , f iaitokért , leányaitokért , feleségeitekért és 
háza i tokér t ! (Neil. 4, 14. 

Lelkünk az Ural vár ja , segítségünk és pa jzsunk ő. Csak benne 
vígad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk! Legyen. Urain, 
a te kegyelmed ra j tunk , ainiképeu bíztunk tebenned! Zsolt. .'>3, 
20-22.) 

•Hagyjad az Crra a le úladal és bízzál benne, m a j d ő teljesíti. 
(Zsolt. ;>. 

Halld meg Uram az én könyörgésemel , figyelmezzél az én 
kiá l tásomra, könnyhul la lásomra ne vesztegelj, mer i én jövevény 
vagyok lenálad, zsellér, mint minden én ősöm! Zsolt. .'{II. 13. 

Az Isten közelsége oly ig;m jó n e k e m ! Az Úristenben vetem 
reménységemel . liogy hi rdessem minden cselekedetét! Zsolt. 73. 
28.) 

Aki a Felségesnek re j t ekében lakozik, a Mindenhatóin k árnyéká-
ban nyugszik az ' Azt mondom az Í rnak : én ol ta lmam, váram, Is-
t enem! <> benne bízom. (Zsoll. 91, 1-2. 

Világosság lámád fel az igazra és az egyenes szívűekre öröm. 
(Zsolt. 97, 11.) 

Szemeimet a hegyekre emelem, onnan jön az én segítségem. 
Az én segítségem az Úrtól van. aki te remtet te az eget és ;l földet! 
(Zsolt. 121, 1.) 

IIa az Cr nem épíli a házat, hiába dolgoznak azon annak épí-
tői. IIa az Cr nem őrzi a várost , hiába vigyáz az őriző! Zsoll. 127, 
1.) 

Taníls meg engem a le akara lodal te l jes í tenem, inert te vagy 
I s tenem! Λ le jólelked vezérel jen engem az egyenes földön! (Zsolt. 
113. 10. 

Aki engem hallgat, lakozik bátorságosan és csendes lesz a 
gonosznak félelmétől! (Péld. 1, 33.) 

Ne dicsekedjél a holnapi nappal , meri nem ludod. mit hoz 
a nap t e reád ' Péld. 27. 1. 

169" 



tine, az Isten az én szabadítóm. Bízom és nem lélek, mer t e r ő s -
ségem és énekem az Űr, az Űr és tőn nekem szabadí tóm! És ö r ö m -
mel merí tek vizel a szabadító kútfejéből . (És. 12, 2-3.) 

Akik az Úrban bíznak, e r e j ü k megújul , szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyük, fu tnak és nem lankadnak meg, j á rnak és n e m fá-
radnak e l ! (És. 10, 31.) 

Ne fél j , m e r t veled vagyok, ne csüggedj, m e r t én vagyok I s tened: 
megerősí telek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával támogat lakt 
(És. 41, 10.) 

Örvendezvén örvendezek az Ürban, örü l jön lelkem az én I s tenem-
ben, mer t az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság pa -
lást jával vett engem körül! (És. ü l , 10.) 

íme, ú j egeket és ú j földet te remlek és a régiek ingyen sem 
emlí t te tnek, mégcsak észbe sem jutnak. (És. 05, 17.) 

Áldott az a férf i , aki az Ürban bízik és akinek bizodalma az 
Űr! (Jer. 17, 7.) 

Ne aggasszon benne teke t a holnap, m e r t a holnap m a j d gon-
doskodik magáról . (Mt. (5, 34.) 

Vigyázzatok és őr izkedje tek minden telhetetlenségtől, inert n e m 
a vagyonban való bővelkedés jelenti az e m b e r számára az életet. 
(Lk. 12, 15.) 

Uram, hagyd meg még ebben az e sz t endőben . . . h á t h a j övő re 
hoz gyümölcsöt és ha mégsem, akkor vágd ki. (Lk. 13, 8-9.) 

Én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem j á r t ö b b é 
a sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. (Ján. 8, 12.) 

Én vagyok az a j ló, aki r a j t a m megy be, meglarlat ik, ki é s 
b e j á r m a j d és legelőre talál. (Ján. 10, 9.) 

Maradjatok ineg bennem és én bennetek. Amint a szőlővessző· 
nem te remhe t magától, ha nem marad a szőlőtőkén, épen úgy 
li sem, ha csak meg nem marad tok bennem. (Ján. 15, 4.), 

Tud juk , hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden j a -
vukra szolgál. (Róm. 8, 28. 

Valaki Krisztusban van, új t e remtmény az: a régiek e lmúl l ak , 
íme ú j j á lett minden! (Kor. II. 5, 17. 

Ne tévelyegjetek, az Istent nem lehe t megcsúfolni . Mert ami t 
az e m b e r vet, azt fogja a ra tn i is. (Gal. 6, 7-8.) 

Vigyázzatok gondosan, hogy mikép j á r j a tok , nem mint okta la-
nok, hanem mint bölcsek. (Ef. 5, 15.J 

Semmiről ne aggodalmaskodjatok, hanem mindenben imádko-
zással és há laadássa l párosu l t könyörgéssel vá l janak i smere t e s sé 
kérései tek az Is ten előtt. (Fii. 4, G.) 

Mint az Islen választoltjai , szentjei és szeretet tei öltözzétek fel 
a könyörüle tes s z í v e t . . . Kol. 3, 12-17.) 
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Jézus Krisztus tegnap és ma és mindörökké ugyanaz! Zsid. 
13, 8.) 

Növekedje tek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és Üdvözí-
tőnknek kegyelmében és i smere tében! i 'ét. II. 3. 18.) 

Mi pedig új egeket és ú j földet várunk az ő ígérete szerint, 
amelyekben igazság lakik. (Pét. II. 3, 13.) 

Hálát adunk neked, Urunk, mindenha tó Isten, aki vagy és aki 
voltál, hogy kezedhez vetted nagy ha ta lmada t és elkezelted u ra lkodá-
sodat! (Jel. 11, 17.) 

A királyi széken ülő azt mondta : Íme, mindent megúj í tok! 
És szólt: Í r jad , m e r t ezek a beszédek megbízhatók és igazak! Jel. 
21, 5.) 

Én vagyok Dávid gyökere és ivadéka, a tündöklő hajnalcs i l lag! 
És a lélek és a mennyasszony azt m o n d j a : Jövel! És aki szomjúhozik, 
jö j jön ide, és aki aka r j a , vegye az élet vizét ingyen. Jel. 22, 1(5-17.) 

Reformáció ünnepe. 
(Mt. 5, 1-12. — Gal. 5, 1. 4-5.) 

Üdvözlés: A mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség 
Atyja adja nektek a bölcsesség és kitartás lelkét az ő megismerésében! 
Világosítsa meg lelki szemeteket, hogy tudjátok, mi a reménysége 
az ő elhívásának, mi a gazdasága az ő öröksége dicsőségének a 
szentek közölt! Ámen. (El. 1, 17-18.) 

Oltári imádság. 

Hálaadásra sercgleltiink ma szent színed elé, örök igazságnak 
hatalmas Istene, jóságos Atyánk! Hálát mondunk atyai kegyel-
medért, liogy világosságot támasztoltál nekünk szent Fiad evangé-
liumában. Hálál adunk jóságodért, hogy evangéliumodat nem en-
gedted az emberi felfogások és téves tanítások sírjába eltemetni, 
hanem új életre keltelted azt a reformációban. Hálál zengünk 
megsegítő irgalmasságodéri, hogy a hit diadalmas erejét az evait-
gélium hősein, a le hűséges szolgáidon, a reformátorokon kegyel-
mesen megdicsőítetted. Alázattal kérünk, mennyei Atyánk, bennünk 
mindnyájunkban is támaszd új életre a le szent Igédhez való igaz 
hűségedet. Tárd fel ma elöltünk evangéliumod üdvözítő igazsá-
gait, nyisd meg a szívünket szent Igéd előtt, hogy mindnyájan 
megismerjük, milyen nagy kegyelemben részesítenél bennünket, mi-
kor az evangélium egyházának tagjaivá méltattál. Mai buzgólkodá-
sunk is erősítsen meg minket evangéliumi szent hitünkben, egy-
házunk szereletében és a te szent céljaid hűséges szolgálatában, a 
mi Urunk, a Jézus Krisztus állal! Ámen. 
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Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyelmes jó Atyánk! Igédből megismertük, hogy a legnagyobb 

áldás, amit nekünk földi gyermekeidnek ajándékul adtál, a te szent 
riadnak üdvösségre vezérlő evangéliuma. Tudjuk, hogy életünk 
elmúlik a fogyó idővel. Ifjúságiinkat elemésztik az egymást követő 
esztendők, örömeink, mint a pára, lassanként eltűnnek. Minden 
javunk és minden boldogságunk a múlandóság törvényének van 
alávetve. Egyedül esak a te Igéd marad meg mindörökké. Egyedül 
csak evangéliumod igazsága kísér át bennünket a múlandóságból 
az örökkévalóságba. Szenl Igéd ill ezen a földön vezérünk és fun-
damentumunk, a földi élet után pedig igazolónk. Itt vigasztalónk, 
amott koronánk és dicsőségünk. Légy örökre áldolt, jóságos Isle-
niink, liogy boldog birtokosai, hívei és küzdő harcosai lehelünk 
evangéliumodnak. Légy örökre áldofl, hogy őseinknek erői, kitartást 
és segítséget adtál, hogy ha könnynek és vérnek áldozatával is, 
de ránk örökílsék a te szent Igédet. Könyörgünk hozzád, mennyei 
Atyánk, légy bennünket az evangélium igaz híveivé és rendületlen 
hitvallóivá. Ne engedd, hogy benniinkei akár a világ csábításai, 
akár az emberi érdekek szolgálata, akár üldözés vagy hitetés evan-
géliumi szenl liiliinkhen valaha is meglántorílson. Adj erős hilel, 
hogy soha el ne felejtsük, hogy ílélellartásod szent és nagy napján 
a mérővessző, amellyel megítélsz bennünket, evangéliumod és az 
abban hozzánk intve szóló szenl Igéd lesz egyedül. Erősítsd meg 
azérl evangéliumi szenl hitünket, hogy az is megerősítsen minket 
ill ezen a földön minden igazságban, egykor pedig az égben iga-
zoljon bennünkel a mi Urunk Jézus Krisztus e l ő l i . . . 

Nagyon helyes, sőt kívánatos, hogy épen a re formác ió ünnepén 
a befejező ol tár i szolgálat kere tében az Apostoli hitvallást is el-
mondjuk . amely u t á n jön a befejező imádság: 

Hálaadó és könyörgő szóval távozunk otthonunkból, minden-
haló Isten! Midőn elhagyjuk szentséged áldoll hajlékát, hálál adunk 
evangéliumodéri és annak minden vígaszlalásáérl. Hálál adunk, hogy 
világoltallad előliünk Igéd igazságra vezérlő világosságál. I)e kérünk 
is alázatosan, hogy evangéliumod igazságát tedd mibennünk életei 
alakító erővé. Hadd lássék meg életünk cselekedetein, hogy ben-
nünk a te evangéliumod él és mi a le evangéliumodban élünk. Adj 
nekünk erre a hivő igaz életre segílségel és kegyelmet, nagy ne-
vednek dicsőségéért! Ámen. 

Délutáni imádság. 
Világosságnak örök szent forrása, mennyei Atyánk! Örvendező 

hálá>al áldjuk hozzánk való nagy kegyelmedet, hogy Igéd örök-
éleire vezérlő világosságát újból meggyújtottad az emberiség előli 
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a reformációban. Alikéul a leremlés hajnalán minden éleinek meg-
.11 dilója és táplálója a/ a világosság voll, amely akaratod szavára 
fényes sugárözönlie öllözlelle a nagy mindenséget, úgy a refor-
mációban is igéd világossága indilolla meg az új lelki élei gyü-
mölcsöző áldott korszakái. Légy örökre áldoll Igéd világosságáért, 
mennyei Alyánk! Légy örökre áldoll, liogy minket a reformáció 
híveivé s ezzel üdvözílő evangéliumod birtokosaivá leltél! Légy 
örökre áldoll, hogy szüleink lelkén ál lelkünkbe plánlállad szenl 
Igédnek minden drága lanitásál, minden áldoll vigasztalásai és 
minden isteni bölcsességéi! Add nekünk segilő Szenllelkedel, hogy 
amit évszázadok küzdelmes viharain ál hilliíí apáink számunkra 
vérnek és könnynek áldozásával átmentettek, annak az evangélium-
nak hűséges vallói és lánlorilhalatlan ilivei maradjunk mindenkor. 
Adj igaz buzgóságot, hogy evangéliumi egyházunkat híven támogas-
suk, buzgón építsük és soha el ne hagyjuk! Adj erős hitel, amely 
Igédhez való hűségünket megtartja a földi élelen ál egészen az 
örökkévalóságig! Add, hogy evangéliumod égi kincseit, azon épült 
anyaszentegyházunkat és annak minden áldását vállozallan erőben 
és hűségben örökítsük ál az utánunk jövő nemzedékre! Evangé-
liumi egyházunkra pedig kérjük alyai áldásodat. Adj neki hűséges 
igehirdelőkel és buzgó híveket, hogy léleknek egységében és szi-
vek egyező szeretetében tegyék diadalmassá evangéliumodat. Szen-
teld meg az egész emberiséget, hogy mindenki megismerje és kö-
vesse Igéd vezérlő világosságál. Κ földi vándorlás bevégezte ulán 
pedig szent Igéd vezessen át az örök >ilágosság országába, hogy 
olt elvegyük hilttnk jutalmául a Krisz'.us Jézus által szerzeit üd-
vösséget! Ámen. 

A reformáció ünnepére alkalmas bibliai helyek : 
Semmit ne legyetek az Igéhez, amelyet én parancsolok nektek, 

se el ne vegyetek abból, hogy megtar thassátok az í rnak, a ti Istene-
teknek parancsolatai t . (Móz. V. 4. 2. v. ö. 12. 32. Jel. 22. 18-19.) 

Odaállt a király az emelvényre és kötést lön az l ' r előtt, hogy 
ők az t rat aka r j ák követni és az ő parancsolatai t , bizonyságtéle-
leit és rendelései t tel jes szívből és lélekből megőrizni és betel je-
síteni a szövetség beszédeit, amelyek meg vannak írva abban a 
könyvben. Ks ráállott az egész nép a kötésre. Ivir. II. 23. 3. 

Légy bátor és e rős és kezdj hozzá, semmit ne fél j és ne rettegj, 
mer t az Úr Islen, az én Is tenem veled lesz. téged el nem hagy. 
tőled el nem távozik, míglen elvégezted az Úr háza szolgálatának 
minden dolgait. Krón. I. 28, 20.) 

Az l ' r beszédei tiszta beszédek, mint földből való kohóban 
megolvasztott ezüst, hétszer megtisztítva. Zsolt. 12. 7.; 
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Náladuak van az életnek for rása , a te világosságod által lá-
tunk világosságot. Zsolt. 36. 10. 

A királyok előtt szólok a te bizonyságaidról és nem szégyenülök 
meg. És gyönyörködöm a te parancsola ta idban, amelyeket szeretek. 
(Zsolt. 119, 46-47.) 

Meggondoltam az én ú ta imal és lábaimat a te bizonyságaid-
hoz fordí tom. (Zsolt. 119, 59.) 

Fele t tébb tiszta a te beszéded és a te szolgád szereti azt. (Zsolt. 
119, 140.) 

Gyönyörködöm a te beszédedben, mint aki nagy nyereséget 
talált. (Zsolt. 119, 162.) 

Az Is tennek tel jes beszéde igen tiszta és paizs az ahoz folyamo-
dóknak. Ne tégy az ő beszédéhez, hogy meg ne fedd jen téged 
és hazug ne légy. (Péld. 30, 5-6.) 

Igv szól az Űr Is ten: íme én magam keresem meg n y á j a m a t 
és magam tudakozódom utána. (Ez. 34, 11.) 

Íme én bocsátok tibelétek lelket, hogy megelégedjetek. (Ez. 
37, 5.) 

Boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mer t meg-
elégíttetnek. (Mt. 5, 6.) 

Aki az én beszédeimet hal lgat ja és megtar t ja , azt én a bölcs 
emberhez hasonl í tom, aki a házá t kősziklára építette. (Mt. 7, 24.) 

Hiába tisztelnek, h a olyan tudományt taní tanak, amely embe-
rek tanítása. (Mt. 15, 9.) 

Az ég és a föld e lmúlnak, de az én beszédeim semmiképen el 
nem múlnak. (Mt. 24, 35.) 

Hiába imádnak engem, ha olyan tanítást h i rdetnek, amely 
ember i rendelés . (Mk. 7, 7.) 

Lélek az Is ten és akik őt imádják , szükség, hogy lé lekben és 
igazságban imádják . (Ján. 4, 24.) 

Kuta t já tok az í rásokat mer t azt hiszitek, hogy azokban van 
örökélet és íme, ezek a bizonyságtevők énró lam és mégsem akar -
tok hozzám jönni , hogy életetek legyen. (Ján. 5, 39-40.) 

A beszédek, amelyeket én mondot tam nektek, lélek és élet. 
(Ján. 6, 63.) 

Ha megmaradtok az én beszédemben, akkor lesztek valóban 
t an í tványa immá s megismeri tek az igazságol és az igazság szaba-
dokká tesz titeket. (Ján. 8, 31-32.) 

Inkább az Is tennek kell engedelmeskedni , mint az emberek -
nek (Csel. 5, 29.) 

A mostani e se t re is azt mondom: ne zaklassátok ezeket az embe-
reket , hagyja tok nekik békét , m e r t ha ez a szándék vagy ez a do-
log emberektő l van, úgy magától semmivé lesz, ha pedig az Isten-
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tői van, nem tud já tok azt megdönteni , legfölcbb úgy tűntök föl, 
m i n t akik az Istennel szállótok harcba . (Csel. 5, 38-39.) 

Nem szégyenlem Krisztus Evangéliumát, mivelhogy az Isten e r e j e 
a z minden hívőnek ü d v ö s s é g é r e . . . (Róm. 1, 16-17.) 

Mi azt t a r t juk , hogy az e m b e r liil által igazul meg a törvény 
cse lekedete i nélkül . (Róm. 3, 28. v. ö. Gal. 3, 11. Ef. 2, 8-9.) 

Más alapot senki sem vethet , azonkívül, amely le van rakva, 
ame ly Jézus Krisztus. IIa pedig valaki a r r a az a lapra ráépí t a ra-
nya t , ezüstöt , drágaköveket , fát, I ii vet. vagy kórót, mindegyik 
m u n k á j a nyilvánvaló lesz. (Kor. I. 3. 11-13.) 

Áron vettek meg tileket. ne legvelek embe rek szolgái! (Kor. 
I . 7, 23.) 

Mi nem önmagunkat , h a n e m az Ür Krisztus Jézust prédikál-
juk , önmagunkat pedig, mint a ti szolgáitokat Jézusért . (Kor. II. 
4, 5.) 

Ha valaki nektek más evangél iumot h i rde t azon kívül, ame-
lyet befogadtatok, legyen átkozott. Gal. 1. 9. 

A szabadságra Krisztus szabadított fel minket, á l l ja tok tehát és 
n e fogassátok magatokat i smét szolgaság igá jába! (Gal. 5, 1.) 

Ne legyünk többé csecsemők, akik ingadoznak és haj ladoz-
nak a taní tás minden szelére, amelyet az e m b e r e k ravaszsága és 
megtévesztésre számító gonoszsága támaszt. (Ef. 4. 14.) 

Amint vettétek az Ür Krisztus Jézust, úgy j á r j a tok ő b e n n e . . . 
(Kol. 2, 6-8.) 

Ha Krisztussal a világ e lemeire nézve meghaltatok, miér t té-
teleskedlek, min tha e világban élnétek? (Kol. 2, 20.) 

Marad j meg mindabban , amire tanítottak és amiről meggyőz-
t e k . . . (Tim. II. 3, 14-15.) 

Sokféle és idegen taní tásokkal félre ne vezessenek titeket, mer t 
jó a szívet kegyelemmel megerősíteni . (Zsid. 13. 9.) 

Az Ür Krisztust pedig szentel jétek meg szívetekben, minden-
kor készek lévén megfelelni mindenkinek, aki megszámoltat t i te-
ket a bennetek élő r eménység felől. (Pét. I. 3, 15.) 

Nagyon erős ki jelentő beszédünk van, amelyre jól teszitek, 
lia mint homályos he lyen világító szövétnekre figyeltek, míg fel n e m 
virrad a nappal és fel nem kél szívetekben a hajnalcsi l lag. (Pét. 
II . 1, 19-21.) 

Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, h a n e m próbá l já tok 
ki a lelkeket, hogy az Istentől vannak-e? (Ján. I. 4, 1.) 

Mivel k i ta r tás ra buzdító Igémet megtar tot tad, én is megtar-
talak tégedet a megkísér tés amaz órájá tól , amely az egész föld ke-
rekségére el jövendő, hogy megkísér tse a föld lakóit. Jel. 3, 10.) 

Lá t t am egy másik angyalt repülni az égboltozat közepén, aki-
nél az örök evangélium volt, hogy h i rdesse azt a föld lakóinak 
és minden nemzetnek, törzsnek, nyelvnek és népnek . (Jel. 14, 6.) 
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Bűnbánó istentisztetet. 
Lk. 13. 1-i). - Róni. 2, 1-11.) 

Üdvözlés: I ram, a le nevedért bocsásd meg bűnöméi, mert 
sok az! Tekints reám és könyörülj rajiam, meri árva és szegény 
vagyok. Lásd meg szegénységemet és gyötrelmemet, bocsásd meg 
minden bűnömet! Ámen. 

Oltári imádság. 
Szentséges Isten, mennyei Atyánk! Alázatos bűnbánatiul boru-

lunk le szenl színed elölt. Feltárjuk előtted szívünkéi és a bűnbo-
csánat kegyelmi ajándékáért könyörgünk ma bozzád. .Megemlékezünk 
gyarlóságainkról, amelyek megrontják lelkünket és megemlékezünk 
bűneinkről, amelyek megfertőzik egész életünket. Lelkiismeretünk 
nyugtalansága vádlottként állít ma clibéd. Es a vádak, amelyek 
reánk hullanak: a kishitűség, a zúgolódás, az önzés, az elbizako-
dottság és a szereiellenség bűnei. A lelkünkben felébredt bűntudat 
bűnvallásra vezet ma bozzád, szentségnek és irgalomnak örök nagy-
Istene. Tudjuk, hogy bűneinkkel nein állhalunk meg előtted. De 
tudjuk azt is, hogy a magunk ereje és a magunk akarata nem ele-
gendő a bűneinktől való szabadúlásra. Kérünk ezért, kegyelmes 
Atyánk, add nekünk az igaz megtérésnek és a győzelmes újjászüle-
tésnek mennyei ajándékát, hogy levetkőzvén bűneink köntöséi, ma-
gunkra öllhessiik a neked tetsző élet hófehér ruháját, a mi Urunk 
.lézus Krisztus által! Ámen. 

Kívánatos, hogy a bűnbánó istenlisztelet alkalmával, mikor a 
lelkész a gyülekezettel együll az oltári Igék felolvasása lilán, mint 
az Is ten hozzánkintézett üzenete után, az Apostoli hitvallást e l -
mondja , a hi tval lás mondásának t a r t ama alal t a harangok szóljanak. 
Ez a szokás sok helyen megvan és nagyon meghatóvá teszi az' 
istentiszteletet . 

Igehirdetés utáni imádság. 

Jóságos mennyei édes Alyánk! Magad mondottad földi gyer-
mekeidnek: Hívj engemet segítségül a nyomorúság idején és én 
megszabadítlak léged, le pedig dicsőítesz engemet! Segítségkérés 
imádságával jöttünk ma szenl színed elé és az igaz megtérés emésztő 
vágyával könyörgünk hozzád: légy nekünk segítségünk, meri nagy 
a mi nyomorúságunk! Nemcsak az élet gondjaival és bajaival, sőt 
csalódásaival és fájdalmaival vívunk nehéz harcol naponkéut, ha-
nem még a tulajdon szívünk csaló vágyaival és a tulajdon lel-
künk bűnös ösztöneivel is meg kell küzdenünk. Szakadatlan harc-
ban állunk, azérl nincs nyugalmunk, nincsen békességünk! És e 
harcban érezzük erőtlenségünket. Erezzük ama gyöngeségnek leljes 

176" 



szegyénél, amelyet az apostol magáról is elmoniloll, liogy: nem azl 
teszem, amit akarok, hanem azt nrívelem, amit gyűlölök. Mert nem 
cselekszem a jót, ainit akarok, hanem a rosszal, amit nem akarok. 
I'edig ismerem parancsolatodat, amely azl kívánja tőlünk: » ural-
kodjék halandó testeken a bűn, hogy engedjetek kívánságainak. 
» is adjátok oda tagjaitokat gonoszság fegyveréül a bűnnek, ha-
nem adjátok oda magatokat az Istennek, mint akik halottakból kel-
telek életre! A mi nyomorúságunk azonban az, hogy ha igazságod-
nak és Igédnek inérővesszejével mérjük ineg magunkat, hitünket 
és cselekedeteinket, szégyenkező bűnbáiiatnál egyéb nein töltheti el 
a szívünket. Ezérl hívunk most téged segítségül, mert egyedül csak 
te szabadíthatsz meg minket bűneinktől és azok terhét te veheted 
le vállainkról s emésztő vádaskodástól is egyedül te mentesítheted 
szívünket. Könyörgünk azérl, mennyei Atyánk, légy hozzánk irgal-
mas és kegyelmes! Légy nekünk segítségünk, nehogy a terméketlen 
fügefa szomorú sorsa várakozzék reánk! l )e légy segítsége evan-
géliumi anyaszentegyházunknak is, hogy szent Igéd lelkes és bölcs 
hirdetésével sok lelket megtisztítson és hozzádhajlítson! Légy se-
gítsége édes hazánknak is, hogy ennek vezetői és vezetettei és egész 
lakossága igazhitű, tiszta erkölcsű, megtért hívők legyenek, akikben 
tetszésedet találod. Légy segítsége a hitetlen és a bűnös emberek-
nek is, hogy mind megtérjenek és igaz élettel készüljenek az örökké-
valóságra. Légy segítsége a szenvedőknek, a bajban élőknek, az 
üldözötteknek, a incghántoltaknak, a betegeknek és a haldoklók-
nak, hogy minden lélek megismerje szabadításod szentséges örö-
mét. Légy segítsége a jőltevésre szorultaknak és a jóllévőknek, hogy 
a szeretet és a jóság tisztítsa meg és forrassza testvérközösségbe az 
emberek szívét. .Minden áldásért pedig minden lélek dicsőítsen té-
ged és azt, akit megváltásunkra elküldöttél: egyszülött szent Fiadat, 
az Űr Jézus Krisztusi! Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Tebenned bízom Uram, ne szégyenüljek meg soha! A te igaz-

ságod szerint ments meg és szabadíts meg engem! Hajtsd hozzám 
füledet és tarts ineg engemet! Légy sziklaváram, ahová menekül-
hessek szüntelen! Rendelkezzél megtartásom felöl, mert kőszálam 
és erősségein vagy le! (Zsolt. 71, 1-3.) igy kiáltunk ma hozzád 
mindnyájan, kegyelem és irgalom örök szent Istene! Esedezve ké-
rünk, ne bűneink, hanem bünbánatunk és a le irgalmasságod sze-
rint bánj el mivelünk és bocsáss el minket szent házadból lelki 
megvígaszlalással! Ámen. 

Bűnbánatra alkalmas bibliai helyek: 
A mi atyáink napja i tó l fogva nagy vétekben vagyunk mi mind e 

mai n a p i g . . . (Ezsdr. 9, 7-8.) 
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Elváltak az Izrael magvából valók minden idegentől és elő-
ál lván vallást lőnek az ő bűneikrő l és atyáik hamisságairól . (Neh. 
9, 2.) 

Vétkeztem! Mit cse lekedjem én neked óh e m b e r e k n e k ő r i z ő j e ? . . . 
(Job. 7, 20-21.) 

Ki veheti észre a tévedéseket? Titkos bűnöktől tisztíts meg 
engemet . (Zsolt. 19, 13-14.) 

Tisztíts ínég engem izsóppal és tiszta leszek, moss meg en-
gemet és f ehé rebb leszek a hónál . (Zsolt. 51. 9.) 

Áldjad én lelkem az Ura t és egész bensőm az ő szent nevé t ! 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jó té teményérő l ! 
Aki megbocsá t ja minden bűnödet , meggyógyít ja minden betegsé-
gedet. (Zsolt. 103, 1—3.) 

Könyörülő és i rgalmas az Űr, késedelmes a h a r a g r a és nagv-
kegyelm ű . . . (Zsolt. 103, 8-13.) 

Meggondoltam az én ú ta imat és lábaimat a te bizonyságaid-
hoz fordí tom. Sietek és n e m mulasztom cl, hogy megtar tsam a le 
parancsola ta idat . (Zsolt. 119, 59-60.) 

Ha a bűnöket számontar tod, Uram: Uram, kicsoda maradha t meg? 
Hiszen tenálad van a bocsánat , hogy fé l jenek téged. (Zsolt. 130, 3-4.) 

Vesd el tőled a száj hamisságát és az a jkak álnokságát távoz-
tasd e l m a g a d t ó l . . . (Péld. 4, 24-27.) 

Aki elfedezi ' az ő vétkeit, nem lesz jó dolga. Aki pedig meg-
vall ja és e lhagyja , i rgalmasságot nyer . (Péld. 28, 13.) 

Mosódjatok, t isztuljatok meg, távoztassátok el szemeim elől cse-
lekedetei tek gonoszságát; szűnjetek meg gonoszt cselekedni; tanul-
jatok jót tenni ; törekedje tek igazságra; vezessétek jó ra az erősza-
koskodót; pár to l já tok az á rvák és özvegyek ügyét. (És. 1, 16-17.) 

Azért vár az Ür, hogy könyörü l jön ra j t a tok és azér t felséges 
ő, hogy megkegyelmezzen nektek, m e r t az ítélet Is tene az Űr! Bol-
dogok mindazok, akik őt szolgálják. (És. 30, 18.) 

El töröl tem álnokságaidat mint felleget, és bűneide t mint a fel-
hőt ; t é r j hozzám, mer t megváltol talak! (És. 44, 22.) 

Ezt m o n d j a az Űr: íme , én veszedelmet készítek el lenetek és 
tervet tervezek el lenetek. Nosza, té r je lek meg, ki-ki a maga go-
nosz ú t já ró l és jobbítsátok meg útai tokat és cselekedetei teket! (Jer. 
18, 11.) 

Térí ts vissza U r a m magadhoz és visszatérünk, ú j í t sd meg a 
mi nap ja inka t , mint régen. (Sir. 5, 21.) 

Élek én. ezt m o n d j a az Űr Isten, hogy nem gyönyörködöm a 
hi te t len halá lában, hanem, hogy a hi te t len meg té r j en ú t já ró l és 
é l jen! Tér je tek , t é r j e tek meg gonosz úlai takról , hiszen miér t hal-
nátok meg? (Ez. 33, 11.) 
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Haj tsad , én Istenein, a te füleidet hozzánk és hallgass meg! 
Nyisd meg szemeidet és tekintsd meg a mi pusz tu lásunkat és a 
várost , amely a te nevedről neveztet ik! Mert nem a mi igazsá-
gunkban, hanem a te nagy i rgalmasságodban bízva t e r j esz t jük e ledbe 
esedezéseinket . (Dán. 9, 18.) 

Megjelentette neked, óh embe r , mi legyen a jó és mit kíván 
a z Ür tetőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél , szeressed az 
irgalmasságot és hogy alázatosan j á r j a te Isteneddel. (Mik. G, 8.) 

Atyám, vétkeztem az ég ellen és teel lened és nem vagyok 
méltó, hogy f iadnak nevezzenek. Bánj velem úgy. mint béreseid 
bármelyikével . (Lk. 15, 18-19.) 

Menthetet len vagy, te e m b e r mind, aki ítélkezel, mer i amivel 
mást elítélsz, önmagadat ítéled el, mivel te is ugyanazokat teszed, 
a k i ítélkezel. (Bóm. 2, 1.) 

Ügyeljetek, hogv senki e l ne essék az Is ten kegyelmétől! (Zsitl. 
12, 15.) 

Az Ür nem késik az ígérettel, mint ahogy némelyek késleke-
dőnek gondolják, hanem türe lmes hozzájuk, mivel nem aka r j a , hogy 
némelyek elvesszenek, hanem, hogy mindnyá j an megtérés re jus-
sanak. (Pét. II . 3, 9.) 

Megfeddem és megfenyí tem azokat, akiket szere tek; buzdul j fel 
t e h á t és t é r j meg! (Jel. 3, 19.) 

A böj t i vasárnapoknál felsorolt helyek is mind a lka lmasak! 

Aratási hálaünnep. 
(Lk. 12, 15-21. — Zsolt. 145, 15-21.) 

Üdvözlés: Dicsőítsétek velem az Ural és magasztaljuk együtt az 
β nevét! Ámen. 

Oltári imádság. 
Minden áldás örök szent Istene, jóságos Atyánk! Hálaadó szív-

vel kerestük ina fel imádásod házát, hogy dicséretet mondjunk 
szent nevednek. Munkánk jutalmát, verejtékezésünk gyümölcsét jöt-
tünk megköszönni szent templomodba. Tudjuk, hogy a miénk csak 
a munka és a reménykedés, de minden áldás ingyenvaló kegyel-
med ajándéka rajtunk. Ezért az ajándékért mondunk ma hálál, nieny-
nyei Atyánk. Hiszen tudjuk, hogy akármennyit fáradoztunk is, nein 
vollunk olyan hívek és annyira kilartók, mint erőnktől telt volna. 
Az óhajtóit sikerig le segítettél és te áldottál meg atyai szíved sze-
retete szerint. Pedig egymásra torlódó gyarlóságaink és gyakorla 
ismétlődő zúgolódásaink miatt inkább fenyítésedre, mint áldásaidra 
szolgáltunk rá. De te mégis megáldasz minket, inert szerető Atyánk 
vagy és maradsz mindörökké, aki felhozod napodal úgy a jókra, 

179" 



mint a gonoszokra és esőt adsz úgy az igazaknak, mint a hamisuk-
nak. Jóságodért mondott hálánkat fogadd kegyelmesen. .Mert mi az 
elveit jókért nein ludunk mással, mint hálaadással fizetni. Nyisd 
meg azért szivedet hálaadásunk éneke előtt és legyen néked kedves 
mai buzgólkodásunk, az Ür Jézus Krisztus érdeméért. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Az Cr dicséretét hirdesse ma ajkunk és szent nevét áldja min-
den test örökkön örökké! Neved imádására és atyai kegyelmedért 
való hálaadásra buzdít ina a lelkünk, áldásoknak hatalmas Istene! 
IIa szívünk megfelejtkeznék róla, a néma földnek és zizegő kalász-
nak életadó gyümölcse hirdetné atyai kegyelmed megáldó jóságát 
s gondviselő szereteted csodálatos gazdagságát. Mert megnyitod ke-
zedet és megelégítesz minden élőt ingyen. És nem szűnik meg ir-
galmasságod soha örökké. Meghallgatod a hozzád kiáltók szavát 
és hűséges atyai gondoskodással megőrzöd mindazokat, akik léged 
szerelnek. Alázallal kérünk azért, mennyei Atyánk, minden áldá-
sodért és atyai szíved minden kegyelmi ajándékáért fogadd szívünk 
őszinte háláját. I)e kérünk arra is, adj bölcseséget, hogy necsak 
hálával fogadjuk áldásaidat, hanem józanul és lelkünk javára él-
jünk is azokkal. Ne engedd, hogy mohók vagy lelhelelleiiek le-
gyünk. Ne engedd elfelejtenünk, hogy minden, amit ezen a földön 
nekünk adsz, sál'árkodásra adod és azokról egykor majd be kell 
neked számolnunk az egek egében. Ne engedd elfelejtenünk, hogy 
bármikor visszahívhatod a mi lelkünket és akkor ez a föld és annak 
minden java és öröme elmarad mitőlünk. Adj hát áldásaid és aján-
dékaid koronájául bölcs szívet nekünk, melyből maradjon ki az 
önzés, a telhetetlenség, a fösvénység és minden hűn, ami áldá-
saidat átokká változtathatja át. Add megértenünk, hogy nem a va-
gyonban való bővelkedés teszi az embert gazdaggá és nem is ez; 
jelenti számunkra az életet, hanem a benned való hit, a nyugodt 
lelkiismeret, a tiszta szív és a szeretetben való bővelkedés. Urunk 
Istenünk, ezekben a lelki javakban tégy minket gazdagokká, hogy 
egykor a legszentebb aratásnak, az örökélet dicsősége elnyerésének 
boldog napján az égi angyalokkal együtt mi is dicsőíthessük a le 
örökké szent uevedel. Addig pedig adj nekünk bölcseséget, hogy 
a földi javakkal éljünk mértékletesen és kegyelmed ajándékaival 
enyhítsük meg embertársaink nyomorát, könnyítsük meg feleba-
rátainkon az élet terheit. Igv tégy bennünket méltókká további 
áldásaidra és így tedd életünket neked tetszővé az Úr Jézus Krisz-
tus által. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 

Hálás szívvel távozunk szenl házadból, mindenható Isten, inert 
a testi javakkal való inegáldalásunkat most lelki javakkal való 
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megáldalással is Időzted. Az örökélet Igéjében olyan áldásokat 
közöltél velünk, amelyek lelki életünk fennlarlására szükségesek. 
Minden testi és lelki ajándékodért légy áldott, Atyánk! Ne vond meg 
tőlünk soha kegyelmes szíved adományait. Maradj nekünk itt e 
földön és majdan egykor az örökkévalóságban is kegyes megáldó 
Istenünk és Atyánk, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

Helyes dolog az ara tás i há l aünnepben az Ür szentvacsorá já t is 
kiszolgáltatnunk, hogy necsak a test, hanem a lélek is megkap ja 
a maga táplálékát . Természetes , hogy a Hitvallást is el kell monda-
n u n k , mégpedig az első ol tári szolgálat kere tében , mer t így az 
ünnep hangula ta sokkal gyümölcsözőbb. 

Alkalmas bibliai helyek: 
Ennek utána, amíg föld lesz, vetés és ara tás , hideg és meleg, 

n y á r és tél, nappa l és é jszaka meg nem szűnnek! (Móz. I. 8, 22.) 
Szolgáljátok az Urat , a ti Is teneteket , akkor megá ld ja a te ke-

nyerede t és vizedet. (Móz. II. 23, 25.) 
Mikor el töröm nála tok a kenyér bot já t , Líz asszony süti m a j d 

kenyere teke t egy kemencében és megmérve viszik vissza ke-
nyere i teket és esztek, de nem elégesztek meg. És ha emellet t sem 
hallgattok reám, hanem e l lenemre jár tok , én is e l lenetekre j á rok 
búsul t ha ragomban és bizony hé tszeresen megostorozlak titeket bű-
ne i tekér t . (Móz. I I I . 26, 26-28.) 

Áldást parancsol melléd az Ür a le csűre idben és mindenben, 
a m i r e rá teszed kezedet. És megáld téged azon a földön, amelyet 
az Űr, a le Is tened ád tenéked. (Móz. 5, 28, 8.) 

Senki sincs olyan szent, mint az Ür, sőt r a j t a d kívül senki 
sincs! Nincsen olyan kőszál, min t a mi Is tenünk! Ne szóljatok olyan 
nagyon kevélyen; szátokból ne jö j jön kérkedő szó, mer t mindentudó 
Isten az Ür és a cselekedeteket ő ítéli meg. (Sám. I. 2, 2-3.) 

Kelj fel, Úr Isten, emeld fel kezedet, ne felej tkezzél el a szegé-
nyekrő l ! (Zsolt. 10, 12.) 

Szeressétek az Urat mind, ti kedvel t je i! A híveket megőrzi az 
Ür! (Zsolt. 31, 24.) 

Érezzétek meg és lássátok meg, hogy jó az Űr. Uoldog az az 
e m b e r , aki őbenne bízik. Fé l jé tek az Urat., ti szentjei , mer t akik 
őt félik, nincs fogyatkozásuk. (Zsolt. 34, 9-10.) 

Gyermek voltam, meg is vénhedtem, de nem lát tam, hogy el-
hagyottá lett volna az igaz, a magzat ja pedig kenyérkéregetővé . 
(Zsolt. 37, 25.) 

Meglátogatod a földet és elárasztod, nagyon meggazdagítod 
a z t . . . csepegnek a puszta legelői és a ha lmokat vígság övezi. 
<Zsolt. 05, 10-13.) 
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A föld megadta az ő gyümölcsét : megáld minket az Isten. a> 
mi Is tenünk! Megáld minket az Is ten és féli őt a föld minden 
ha t á r a i (Zsolt. 07, 7-8.) 

Áldott legyen az Ür: napró l -napra gondoskodik rólunk a m l 
szabadításunk Is tene! (Zsolt. 68, 20.) 

Az Ür megad ja a jót és földünk is megtermi gyümölcseit . 
(Zsolt. 85, 13.) 

Énekel jetek az Ürnak ú j éneke t ! Énekelj az Űrnak te egész 
f ö l d ! . . . (Zsolt. 96, 1-7.) 

Áldjad éli lelkem az U r a t . . . aki megöntözi a hegyeket az (> 
palotájából . Munkáid gyümölcséből megelégíttetik a föld. Aki füve t 
sar jasz t a ba rmoknak és növényeket az embe rek számára , hogy 
eledelt vegyenek a földből. (Zsolt. 101, 1, és 11-15. v. ö. 107, 8-9. 
126, 5-6. 145, 15-16.) 

Mindenek t e reád néznek, hogy megad jad eledelüket a lka lmas 
időben. Adsz nekik és ők takarnak, megnyitod kezedet és megtelnek 
a te jóvoltoddal. (Zsolt. 104, 27-28.) 

Az Űr nem hagyja éhezni az igaznak lelkét, az istentelenek kí-
vánságát pedig elveti. (Péld. 10, 3.) 

Bő étele lesz a szegényeknek az új törésen, de van olyan, aki 
igazlalansága által vész el. (Péld. 13, 23.) 

A hideg miat t nem szánt a res t , a ra tn i a k a r ma jd , de nincs 
mit. (Péld. 20, 4.) 

Siratom Jaézer s i ralmával Sibma szőlőjét, megnedvesít lek köny-
nye immel Heszbon és Eleálé, m e r t szüretedről és ara tásodról a víg 
éneklés e lmarad t . (És. 16, 9.) 

Óh csak félnők az Urat , a mi Is tenünket , aki esőt, korai: 
és kései zápor t ád annakide jén , az a ra tásnak rende l t heteit megőrzi 
számunkra . (Jer. 5, 24.) 

Búzát vetettek és tövist ara tnak, fá radnak , de nem boldogulnak 
és szégyent vallolok a ti jövedelmetekkel az Ür ha rag jának búsulása 
miatt . (Jer. 12, 13.) 

Minden reggel meg-megújul , nagy a le hűséged! Az Ür az é n 
örökségem, mond ja az én lelkem, azér t benne bízom! (Jer. sir. 
3, 23-24.) 

Embernek fia, íme, én el tör löm a kenyérnek bot já t és eszik 
kenyeröket mér tékke l és ret tegéssel és vizöket mér tékkel és á ju -
lással isszák. (Ez. 4, 16. v. ö. 5, 16.) 

Elpusztí t talolt a mező, gyászol a föld. mer t elpusztí t tatott a 
gabona, kiszáradt a must , kiapadt az olaj . (Joel. 1, 10.) 

Eresszétek neki a sarlót, m e r t megéret t az aratni való! Jertek, 
el, tapossatok, mer t tetézve a kád, ömlenek a saj tók. Joel 3, 13.) 

Megvertelek ti teket szárazsággal és ragyával , kér te i teknek, sző-
lőiteknek, fügefái toknak és o la j fá i toknak nagyrészét megette a sáska 

182" 



és mégsem tértek vissza énhozzám! Ezt mondja az Úr. Am. 4, Π.) 
Vetsz te, de nem aratsz, o l a j a t sajtolsz te, de nem kened magad 

ola j ja l és mustot is, de bor t nem iszol. Mik. 6, 13.) 
A vetés békességes leszen, a szőlőtő megadja gyümölcsét , a föld 

is megad ja te rmését , az egek is megad ják h a r m a t j u k a t és örökössé 
teszem mindezeken e nép maradéká t . Zak. 8, 12. 

Áldott az Űr, mer t meggazdagodtam! Zak. 11. 3.) 
Meg van í rva: Nemcsak kenyérrel él az ember , hanem Istennek 

minden Igéjével, amely az ő szájából származik. Ml. 4, 4. 
A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma! Ml. 6, 11.) 
Ne aggodalmaskadjalok, ezt mondván. miL együnk, mit igyunk 

vagy mivel r u h á z k o d j u n k ? Mert mindezeken a pogányok töpren-
kednek. Hiszen tud ja a li mennyei Atyátok, hogy mindezek nélkül 
szűkölködtök. (Ml. 6, 31-32.) 

Kér je tek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és meg-
nyílik nektek, (Mt. 7, 7.) 

Aki arat , m á r ju ta lmat vesz. (Ján. 4. 30.) 
Én vagyok az életnek ama kenyere , aki énhozzám jön, soha 

többé meg nem éhezik és aki énbennem hisz, soha meg nem szom-
jazik. (Ján. 6, 35.) 

Azt mondom pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat , aki 
bőven vet, bőven is arat . (Kor. II. 9, 6. 

Az Isten minden kegyelmét kiáraszlliatja rátok, hogy minden-
ben mindenkor te l jes megelégedés lek legyen, bővelkedvén minden 
jócselekedetre . (Kor. II. 9, 8.) 

íme a bir tokaitokat kaszáló munkások levont bére utánatok 
kiált és az ara tók panaszai a seregek Urának fülébe jutot tak. Jak. 
5, 4.) 

Ereszd neki sarlódal és arass , inert ill a/, a ra tás ideje, mer t 
megére t t a föld aratnivalója . Jel. 1 1, 15. 

Missziói ünnep. 

A misszió ünnep lehet külmissziói vagy belmissziói természetű. 
Az Igehirdetés gondolatmenete az ünnep természete szerint vál-
tozik. 

Külmissziói ünnepen. 
(Ml. 9, 35-38. — Csel. 13, 44-49.) 

Üdvözlés: Én vagyok az Cr és töbii nincs, rajiam kíviil nincs 
Isten! Felöveztelek téged, bár nem ismertél, hogy megtudják nap-
kelettől és napnyugattól fogva, hogy nincsen lőlili rajtam khii l : 
Én vagyok az Cr és több nincsen! Áinen. És. 15, 5-6.) 
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Oltári imádság. 

Népek nagy Istene, mennyei Atyánk! Dicsérelel zengünk szent 
nevednek, hogy Igédben feltárod előliünk akaratodat és kijelented 
törvényeidet. Boldogok vagyunk mi, hogy Igéd vezérlő világosságánál 
járhatunk e löldi élei vándorúljain. Hálát adunk neked ezért a 
kegyelemért, de kérünk is egyúttal, nyisd meg szivünket szent 
Igéd előtt, hadd legyen életünk vigasztalója, lelkünk erőssége mind-
örökké! Könyörgünk, hogy azokhoz is juttasd el Igéd vezérlő 
világosságát, akik annak fényét nélkülözik és szenl törvényeidet 
ínég nem ismerik. Kegyelmes Isten, ragyogtasd miiideii nép lel-
kében és éleiében Igéd világosságát, liuzdils fel mindnyájunkat 
igaz készségre, hogy szolgáljunk embertársainknak. Buzdíts fel ke-
gyes áldozatra, hogy lelki ajándékaid isteni gazdagságát eljuttassuk 
azokhoz is, akik annak áldásaiban még nem részesültek. Vezesd 
a népek millióit alázatos hódolatra trónusod zsámolyához, hogy 
mindenek megismerjék irgalmasságod teljességét egyszülött szent 
Fiadban, a világ Megváltójában. Tégy miiidcnkil őáltala gyerme-
keddé, szent neved dicsőségére. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Magasztaljuk szent nevedet, mindenható Isten, hogy szenl Fia-
dat, az ("r Jézus Krisztusi a világ megváltására elküldölled. Ma-
gasztalunk, hogy ill járt ezen a földön a szentség és szeretet lelké-
vel, példái mutálván mindeneknek az igaz és szentséges éleire. 
Magasztalunk, hogy boldogságra és üdvösségre vezérelte a földnek 
emberét. Amerre járt, nyomában mindenütt gyógyulás fakadt. Nem-
csak a testnek, hanem a léleknek a gyógyulása is. Áldunk azérl a 
kegyelemért, hogy amikor végignézel! a hozzá törekvők sokaságán, 
mindig meglátta azok szívének keserűségét és lenyúlt az elhagyottak 
és a szánandók után és megenyhítette azoknak ínségéi. Áldunk, hogy 
•tiost is ill jár az elhagyott és megtérésre vágyó népek tömegében és 
esdő tekintettel néz fel az égre, hogy küldj munkásokat az ő ara-
tásába. Bátorító szemmel tekint híveinek táborára, hogy legyenek 
a hitet szomjazó népek megtérésének munkásai, inert az aratnivaló 
sok, de az arató kevés. Jóságos Atyánk, add, hogy megérlsiik Jézus 
tekintetét. Add, hogy nyomába lépjünk mindannyian. Add, hogy 
hűséges munkásai legyünk és maradjunk a Megváltó lelket mentő, 
hilet ébresztő és megtérést keltő szenl munkájának. Add. hogy 
felragyogjon nyomunkban az evangélium világossága, üdvösségül a 
föld végső határáig. A hitetlen és pogány népek szívéi pedig térítsd 
magadhoz, hadd jusson el mindenkihez szent Igéd vezérlő világos-
sága és életet megszentelő bölesesége. Terjeszd ki országodat az 
egész világra, hogy mindenek áldják szent nevedet azérl a ke-
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gyelemért, amely mindenekre kiárad a mi Uruiik Jézus Krisztus 
állal. Amen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Hálaadó szívvel hagyjuk el szenl templomodat, kegyelmes 

mennyei Alyánk! Hálát zengünk jóságodért, amellyel lelkünk üd-
vösségéről öröktől fogva gondoskodol. Hálál zengünk szerelmedért, 
amellyel minden földi gyermeked boldogságát munkálod. Kérünk 
tedd Igéd hirdetését foganatossá nemcsak bennünk, hanem azokban 
is, akik még nem ismernek léged és nem ismerik szent Fiadal, az 
Cr Jézus Krisztust. Avass mindnyájunkat apostolaiddá. Azokra pe-
dig, akik munkával és áldozattal szolgálatodba állnak, küldd el ál-
dásodat és Szentlelkedet, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Külmissziói ünnepre a vízkereszt ünnepén használ t szentírási 
helyek nagyrésze tel jesen megfelelő. Újabb helyek még: 

Ütjaidat, ("ram, ismertesd meg velem; ösvényeidre taníts meg 
e n g e m ! Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mér t 
te vagv az én szabadító I s tenem! Mindennap várlak léged! (Zsolt. 
25, 4-5. v. ö. 86, 11.) 

Hallgass meg engem. Uram, meri jó a te kegyelmességed! 
A te i rgalmasságodnak sokasága szerint tekints r ám. Ne re j t sd 
«1 orcáda t a te szolgádtól, m e r t szorongattatom nagyon: Siess, hall-
gass meg engem! Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt! 
(Zsolt. 69, 17-19. v. ö~ 102, 2-3.) 

Beszéljétek a népek között az ő dicsőségét, minden nemzet 
között az ő csodadolgait! (Zsolt. 96, 3. v. ö. 105. 1. 

Kelj fel, világosodjál, mer t el jöt t világosságod és az Űr dicső-
sége r a j t a d fel támadt . Mert íme, sötétség bor í t j a a földel és é j -
szaka a népeket . De r a j t a d fe l támadt a7. Űr és dicsősége r a j t a d meg-
láttatik. És n é p e k jönnek világosságodhoz és királyok a neked fel-
t ámad t fényességhez. (És. 60. 1-3.) 

így szól az Űr Islen a t e temeknek : íme én bocsátok tibelétek 
lelket, hogy megéledje tek . . . (Ez. 37, 5 . . . 

Az Ür e l fogyaszt ja a földnek minden istenét és neki hódol 
m a j d ki-ki a maga lakóhelyén, a pogányoknak is minden szi-
gete. (Sof. 2, 11.) 

Megindítok minden népe t és eljön, akit minden népek óha j -
tanak. És megtöltöm a háza t dicsőséggel, azl m o n d j a a seregeknek 
Ura. (Agg. 2, 7.) 

E lmenvén hirdessétek, hogy elközelgett a mennyeknek országa. 
(Mt. 10, 7.) 

í m e úgy küldelek el benneteket , mint j uhoka t a farkasok közé. 
(Mt. 10, 16.) 
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Jöj je tek énhozzám mindnyá jan , akik fá rad tak és megterhe l tek 
vagytok és éli megnyugtat lak titeket. (Mt. 11, 28.) 

Az összeroppant nádszálat nem töri el, a pislogó mécset ki 
nem olt ja, míg az ítéletet d iadal ra nem jut tat ja , fis az ő nevében 
bizakodnak a pogányok. (Mt. 12, 20-21.) 

Elmenvén tanítsatok minden n é p e k e t . . . Mt. 28, 19.) 
Mindenki tégedet keres! (Mk. 1. 37.) 
Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra , h a n e m a be-

tegeknek. Nem azért jöt tem, hogy az igazakat, hanem, hogy a 
bűnösöket h ív jam. (Mk. 2, 17.) 

Ügy szeret te az Isten a világot, hogv az ö egyszülött Fiát ad ta r 

hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, h a n e m örök élete legven. 
(Ján. 3, 16.) 

fin vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem j á r többé 
a sötétben, hanem övé lesz az élet világossága. Ján. 8. 12.) 

Veszitek m a j d a reá tok szálló Szentlélek e re jé t és bizonyságaim 
lesztek nekem . . . mind a földnek végső haláráig. (Csel. 1, 8.) 

Most é r t em meg igazán, hogy az Isten nem személyválogató, 
hanem minden n é p körében kedves neki az. aki őt féli és az 
igazságot cselekszi. Csel. 10. 3-1-35. 

Szükséges volt, hogy e lsősorban nektek hi rdessük az Isten Igé-
jét , mivelhogy azonban ti elutasí tot tátok azt, önmagatok í tél tétek 
magatokat mél ta t lanoknak az örökéletre, azért íme a pogányokhoz 
fordulunk. (Csel. 13, 16. v. ö. 18, 6, 28. 28. Mt. 8, 10-12.) 

Belmissziói ünnepen. 
Ml. 21. 43-47. — Hóm. 15, 1-6.) 

Üdvözlés: Vigyázzatok magatokra és az egész nyájra, amelyen a 
Szentlélek felvigyázókká telt titeket, hogy legeltessétek az í r gyü-
lekezetét, amelyet tulajdon vérével szerzett. Ámen. (Csel. 20, 28.) 

Oltári imádsáa. 
Jóságos mennyei Atyánk! Hálás szívvel horulunk le előlied és 

alázattal magasztalunk, hogy minket örökélelre hívtál és az örök-
élet útját lel is tártad előliünk szenl Fiad, az t'r Jézus Krisztus 
állal. Könyörgünk, erősítsd meg liiliiukel, neveld buzgőságunkat,. 
tisztítsd meg szívünket és szenteld meg lelkünket, hogy inegáll-
hassunk a bozzád való hűségben és bennünket tőled semmi el ne 
választhasson e földi éleiben. I)e nemcsak magunkért könyörgünk 
l'ram, hanem azért is, hogy másokat meg tudjunk tartani a benned 
való hit áldásaiban és a veled való békesség szentséges örömében. 
Azért elsősorban minkéi erősíts meg a hitben és a neked tetsző 
szent éleiben. Egyúttal azonban ollsd be mindnyájunk lelkébe a 
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lestvéri együvétarlozás tudatai, liogv mindnyájan álérezzük a/l a 
felelősséget, amellyel nemcsak magunkéri, hanem másokéri is tar-
tozunk. Mert mi egymáséri is felelősek vagyunk. Λ felelősségnek 
ez az érzése segítse itt e földön inegépíleni szent országodat, amely-
ben boldog egyetértésben összesimulnak és veled együtt munkál-
kodnak mindazok, akiket szenl Fiad, az ( r Jézus Krisztus megvál-
tóit az ürökélelre. Mennyei Atyánk, teremts bennülik liszla szível 
és az erős lelket újílsd meg mibennünk! Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Kegyelmes Istenünk! Szálljon dicséret és dicsőség szent neved-
re, liogy Igéddel a testvéri szeretel és az cgyiuásl építő lelki munka 
kötelességeire tanítottál minket. Hálál ailunk, liogy megértlelted ve-
lünk, hogy egymással szemben az aposlolkodás szenl szolgálaiára 
mindnyájan kötelezve vagyunk. Megérttetted velünk, hogy testvérek 
és szolgalársak, sőt mind egy család tagjai vagyunk. Kérünk, oltsd 
belénk annak belátását, hogy e földi éleiben mindnyájunkra a se-
gítő szerelet és az óvó vigyázás szén* és magasztos kötelessége 
hárul és e kötelesség teljesítésével csak irániad tartózó hálánkai 
rójjuk le. Adj igaz buzgóságot, liogy úgy érezzük magunkat, mint 
az a szolga, akit házad felett vigyázóvá teltél, hogy gondozza 
szolgatársait és kiszolgálja testvéreit. Add. hogy mennél erőselib-
nek tudjuk és érezzük magunkal a Iliiben, annál kitartóbbak és 
hívebbek legyünk a szolgálalban. Mert mi mind arra vagyunk kö-
lelezve, hogy erőleien lestvéreink gyengeségeit erővé gazdagítsuk. 
És ha inegáldoltál bennünket kegyelmi ajándékaiddal, azt azérl 
cselekedted, hogy mindennel felebarátaink kedvéi keressük a jó-
ban való épülésre. Legyen hála szent nevednek, ha lehelünk va-
lamit hitben gyengébb lestvéreink erősítéseire. Hála érte, ha ma 
is épülhetünk és gazdagodhatunk az evangélium boldogító szent 
hitében. Adj ennek az evangéliumnak minél löbli buzgó liívől ezen 
a világon. Adj neki igazi aposlolokal és megszenteli szívű gyüle-
kezeteket. Támassz Igédnek diadalmas sereget, amely felveszi a 
harcot a bűnnel, megküzd a romlottsággal, diadalt űl a hitellen-
ségen és szembeszáll igazaidnak minden ellenségével. A mindene-
ken diadalt vett győző vitézt, megváltó Jézusunkat állítsd mellénk 
minden küzdelmünkben, hogy meg tudjunk állni egészen a végső 
diadalig. Adj áldási mindazokra is, akik veled és érted küzdenek 
ezen a világon. A győzőknek pedig írd fel a nevét és öltöztesd fehér 
ruhába, hogy angyalaid közölt magasztaljanak léged mindörökké. 
Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Cr Jézus Krisztus, kegyes Megváltónk! Kérünk, erősíts meg 

minket, akik egyházad építésén és erősítésén munkálkodunk, πιπ-
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ként egykor a tenger viharával viaskodó tanítványaidat megerősí-
tetted. Λ hitetlenség hullámai tombolnak körülöltünk és bennünket 
sokszor megrémítenek. Téged kérünk, akinek a szél és a tenger is 
engedelmeskedik, parancsolj a lelket ostromló hullámoknak, hogy 
elüljenek. Minket pedig bíztass és báloríls, hogy szolgálatodban hí-
vek legyünk és melletted ingadozás nélkül megmaradjunk. A hí-
vők seregét sokasítsd meg ezen a földön, hogy minden ajk vallja, 
hogy Jézus Krisztus Cr, az Atya Isten dicsőségére. Ámen. 

Belmissziói ünnepre alkalmas bibliai helyek: 
Vigyázz magadra és őrizd jól a te lelkedet, hogy cl ne felej t -

kezzél azokról, amelyeket láttak a te szemeid. El ne távozzanak 
szívedtől teljes é le tedben, h a n e m ismer tesd meg azokat a te f iaddal 
-és f iaidnak fiaival. (Móz. V. 4, 9) 

Mutasd meg n e k e m a te útaidat, hogy járhassak a te igazságod-
ban és tel jes szívvel fé l jem nevedet . (Zsölt. 80, 11.) 

Minden fél tet t dolognál j obban őrizd meg szívedet, mer t abból 
indul ki minden élet. (Péld. 4, 23.) 

Mondjátok az igaznak, hogy jól lészen dolga, mer t cselekede-
teik gyümölcsével élnek. J a j a gonosznak, gonoszul lesz dolga, inert 
kezeinek cselekedete szerint f izetnek neki. (És. 3, 11-12.) 

Embernek fia, őrál lóul adtalak én téged, hogy ha szót hal-
lasz számból, intsd ineg őket az én nevemben. (Ez. 3, 17.) 

Hallotta a t rombitaszót , de nem haj lo t t az intésre , tehá t az ő 
vére ő ra j t a lesz. És ha ha j to t t az intésre, megmente t te lelkét. (Ez. 
.33, 3.) 

Ti vagytok a fold sava. (Mt. 5, 13.) 
Ti vagytok a világ világossága. (Mt. 5, 14.) 
Senki sem szolgálhat két úrnak. (Mt. 0, 24.) 
Őrizkedjetek a hamis prófétáktól . (Mt. 7, 15.) 
Aki éleiét megtalál ja , elveszti azt és aki életét elveszti énére t -

tem, megta lá l ja azt. (Mt. 10. 39.) 
Akinek van, adatik annak, és többje lesz, akinek nincs, ami je 

van is, elvétetik tőle. (Mt. 13. 12.) 
Vigyázzatok magatokra és az egész n y á j r a , amelyen a Szent-

lélek felvigyázókká telt titeket, hogy legeltessétek az Ür gyülekeze-
tét , amelyet tu la jdon vérével szerzett. (Csel. 20, 28. ö. .Tán. 21, 
15-17.) 

A tes tvérszere te tben legyetek egymás i ránt gyengédek, egy-
más megbecsülésében előzékenyek. (Róm. 12, 10.) 

Senkinek semmivel ne tartozzatok, csak azzal, hogy egymás t 
szeressétek, mer t aki f e l eba rá t j á t szereti , az a törvényt töltötte be. 
(Róm. 13, 8.) 
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A hi tben gyengét fogadjátok magatokhoz, de nem az e l térő 
nézeteken való vitatkozás végett. (Hóm. 14, 1.) 

Arra tö reked jünk , ami békességre és egymás épülésére szol-
gál. (Róm. 14, 19.) 

Mindegyikünk f e l eba rá t j a kedvét keresse a jóban való épü-
lésre. (Róm. 15, 2.) 

Nem tudjátok-e, hogy temploma vagytok az Istennek és az 
Is ten lakik benne tek? Ha valaki az isten templomát megron t j a , 
megron t j a azt az Isten. Mert az Isten temploma szent, ez vagytok 
ti. (Kor. I. 3, 16-17.) 

Én is mindenkinek kedvében já rok mindenben, nem azt ke-
resvén, ami nekem, h a n e m azt, ami a többségnek hasznos, hogy 
üdvözüljenek. (Kor. I. 10. 33.) 

Vigyázzatok, áll jatok meg a hitben, legyetek férf iasak, legye-
tek e rősek . (Kor. I. 16, 13.) 

Minden dolgotok szeretetben tör ténjék. (Kor. I. 16, 14.) 
Nem csüggedünk el, h a n e m ha sorvad is a külső emberünk , 

a belső mégis napró l -napra megújul . (Kor. II. 4, 16.) 
Szabadságra vagytok elliíva, tes tvéreim, de a szabadságot ne 

adjá tok a lkalmul a testnek, h a n e m szolgáljatok egymásnak a sze-
re te t által. (Gal. 5, 13.) 

Testvéreim, h a ne ta lán valaki valami b ű n r e - r a g a d t a t i k , ti lel-
kiek az ilyent a szelídség lelkével igazítsátok he ly re ; de vigyázz 
magadra , nehogy te is kísér tésbe essél. Egymás t e rhé t hordozzátok, 
így töltitek be Krisztus törvényét . Gal. 6. 1-2.) 

Az egész egységes épüle t szent t emplommá növekszik az Úr-
ban , akiben ti is együtt épültök az Isten lakóhelyévé lélekben. 
(Ef. 2, 21-22.) 

Ne legyünk többé csecsemők, akik ingadoznak és haj ladoz-
nak a taní tás minden szelére, amelyet az embe rek ravaszsága és 
megtévesztésre számító gonoszsága támaszt. (Ef. 4, 14.) 

Krisztus evangél iumához mél tóképen viselkedjetek. (Fii. 1. 27.) 
Az odafennvalókal keressétek, ne azokat, amik a földön vannak. 

(Kol. 3, 2.) 
Töltsön meg és árasszon el titeket az Ür egymáshoz és minden-

kihez való szeretettel. (Thess. I. 3, 12.) 
Intsétek egymást és építse egyitek a másikát . (Thess. 1. 5, 11.) 
Testvéreim, feddjé tek meg a rendet lenkedőket , öntsetek lelket 

a kishi tűekbe, gyámolítsátok a gyengéket és legyetek türe lmesek 
mindenkivel szemben. (Thess. I. 5, 14.) 

I f j ú voltodat senki meg n e vesse, h a n e m légy pé ldaképe a hí-
vőknek, beszédben, magaviseletben, szeretetben, lé lekben, hi tben, 
t isztaságban. (Tim. I. 4, 12.) 
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Vigyázz magadra és a tudományra . Maradj meg bennük, mer t 
ha . ezt cselekszed, magadal is üdvözíted és azokat is, akik téged 
hallgatnak. (Tim. I. 4, 16.) 

Maradj meg mindabban, amire tanítottak és amiről meggyőz-
tek, tudván, hogy ki tanított és hogy gyermekségedtől lógva isme-
red a szent írásokat, amelyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre, 
a Krisztus Jézusban való hit által. (Titn. II. 3, 14-15.) 

Letéve minden te rhe t és a szívesen behálózó bűnt , ál l juk meg 
ki tar tással a ránk váró küzdelmet, ráfüggesztvén szemünket hi-
tünk e lkezdőjére és bevégzőjére Jézusra , aki a r eává ró öröm helyei t , 
a gyalázattal nem törődve, e l tű r t e a keresztet és az Isten királyi 
székének j o b b j á r a ült. (Zsid. 12, 1-2.) 

Merő örömnek tar tsátok, tes tvéreim, h a különféle kísér tésekbe 
estek, tudván azt. hógy hi te teknek próbá l la tása ki tar tás t e redményez . 
(Jak. 1, 2-3.) 

Magalok is, mint élő kövek, épül je tek fel lelki házzá, szent 
papsággá az Istennek kedves lelki áldozatok bemuta t á sá ra Jézus 
Krisztus állal. (Pét. I. 2, 5.) 

1 /egyelek mindnyá j an egyetér tők, egvüttérzők, testvérszeretők, 
irgalmasok, alázatosak. (Pét. I. 3, 8.) 

l-egyetek józanok, vigyázzatok! (Pét. I. 5, 8.) 

Gyámintézeti ünnep. 
(Mt. 25, 31-46. — Ef. 4, 7-16.) 

Üdvözlés: Boldog az, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem 
napján megmenti azt az í r ! Ámen. (Zsolt. 41, 2.) 

Oltári imádság. 
Szeretet Istene, mennyei édes Atyánk! Magasztaljuk hozzánk-

való nagy jóságodat, melynek áldásai naponként megújulnak raj-
iunk. Ilálás szívvel ismerjük el és magasztalással leszünk róla val-
lást, hogy mindenünk, amink van ezen a földön, jóságod ajándéka 
rajiunk. Erőnk, egészségünk, nyugalmunk és békességünk, lelkünk 
hite és szívünk boldogító reménykedése, mind a le jóságodról és 
irgalmasságodról zeng dicsőítő énekel. Iláladásra seregleltiink ma 
fel szent templomodba, hogy megköszönjük jóságodat. Ebben a 
neked szentelt órában azonban a mi lelkünket is töltsd meg, Atyánk, 
a másokkal való jóllevés nemes készségével. Buzdíts fel minket is, 
hogy a nálunk szegényebbeket felsegílsük, az erőtleneket felka-
roljuk, a csüggedőkel fellelkesítsük és az ingadozókba élő hitet 
öntsünk. Buzdíts bennünket, hogy felvegyük és segítsük hordozni 
egymásnak a terhét és így háláljuk meg velünk leli kegyes jóságodat. 
Atyánk, ébreszd fel ma bennünk a cselekvő szeretet lelkét, szenl 
nevednek dicsőségére, az Űr Jézus Krisztus által! Ámen. 
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Igehi rde tés uláni imádság. 
Jóságos Atyánk! Légy áldoll, hogy a mai szenl napon a leg-

szebb keresztyén kötelességre, a másokai segilö lestvérszerelelre irá-
nyítottad figyelmünket. Légy áldoll, hogy Igéd ismét felújította lel-
künkben a tökéletes emberi életet teremtő amaz éleligazságot. liogy 
az irániad való szeretet az emberekkel való jóltevésben nyeri iga-
zolását. Légy áldoll, liogy cgyszülüfl szent Hadra irányítottad ma 
is figyelmünket, aki l'elvelle mindnyájunk terhél és hordozta ál-
dozatos hűséggel egészen a keresztnek haláláig. Neki a kegyelem 
teljes mértéke adalolt, ezért tudla holdogílő megváltás áldásaiban 
részesíteni az egész világol. Ali akkor is megfelelünk a bennünk 
vetett reménységnek, ha kedveseinknek szerzünk boldog pereeket 
és ha a hitben lestvér embertársainknak könnyűjük meg a panaszos 
földi élet fájó Icrheit. A Megváltóban isteni erő lakozott, azért tu-
dott minden fájdalmai eloszlatni, minden panaszt elnémítani, min-
den sebei meggyógyítani és minden hívő lelkei üdvözíteni. Mi már 
akkor is Jézus útjára tértünk, ha a megértő testvérszeretet és a 
segíteni vágyó jóság gyógyító balzsamával odaállunk az elesett test-
vér mellé és a te szenl nevedben felsegítjük őt. .Mennyei Alyánk. 
mindnyájan ludjuk, hogy mikor a keresztségben gyermekeiddé avat-
tál. akkor erre a szenl szolgálatra hívtál el bennünket. Azt várod 
tőlünk, hogy ezen a földön megépítsük Krisztusnak a lestél, míg-
nem minden ember eljul a Iliinek és az Islen Fia megismerésének 
egységére. Tégy bennünket mindnyájullka! ebben a szent szolgá-
latban buzgókká, kitartókká és áldozatra készekké. Ne elégedjék 
meg közülünk senki azzal, hogy hite van, hogy békességben élhet, 
liogy nem kell az élei nehézségeivel és ostromló hajaival kemény 
harcot vívnia, hanem álljon mindenki a szűkölködők, vergődők és 
segítségre szoruló testvérek mellé, neked tetsző áldozatos szolgá-
latra. Emlékezzék meg közlünk minden hivő lélek Megváltónk ama 
mondásáról, liogy aki csak egyet is felkarol az Cr kicsinyei közül, 
az magával az Ürral cselekszik jót. Erre a testvéri jóttévésre erő-
sítsd meg szívünket, szentséges Atyánk, hogy legyen ezen a földön 
uralkodó a szerelel és bőséges a megelégedés, a mi í runk a Jézus 
Krisztus által! Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Mennyei édes Alyánk! Kinek gondod van az égi madárra, ki 

felruházod a mezők liliomát, kinek jóságát érzi és áldja minden a 
földön s az egek egében: alázattal kérünk, szenteld meg mindnyá-
junk szívét, hogy tudjuk embertársainkat segítő jósággal és áldozatos 
szeretettel boldogítani. Iladd keljen nyomunkban mindenütt áldás 
és megnyugvás. Hadd legyünk niéllók arra a sok kegyelmi aján-
dékra, amellyel elhalmozol minket. A munkánk nyomán fakadó ál-
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dúsért pedig szálljon szenl nevedre minden ajkról hála, dicséret 
és magasztalás mindörökké! Amen. 

Gyámintézeti ünnepre alkalmas bibliai helyek : 
Szólj az Izrael fiainak, hogy szedjenek nekem a jándékoka t . 

Minden ember tő l , akit szíve ha j t a r r a , szedjetek nekem a jándéko-
kat. (Móz. II. 25, 2.) 

ö römes t nyisd meg kezedet a te szűkölködő és szegény atyád-
fiának a te földeden. (Móz. V. 15, 11.) 

Boldog, aki a nyomoru l t ra gondol, a veszedelem n a p j á n meg-
menti azt az Ür. (Zsolt. 41, 2.) 

Boldog az embe r , aki féli az Urat , és az ő parancsolata i -
ban igen gyönyörködik: osztogat, adakozik a szegényeknek. Igaz-
sága megmarad mindvégig. Zsoll. 112, 1, 9. 

Tiszteld az Urat a te marhádbó l , a le egész jövedelmed zsen-
géjéből. (Péld. 3, 9.) 

Ne fogd meg a jó té teményt azoktól, akiket illet, ha ha ta lmad-
ban van annak megcselekedése. Ne mondd a te f e l eba rá todnak : 
Menj el, azután t é r j meg és ho lnap adok, holott ná lad van, amit 
kér . (Péld. 3, 27-28.) 

Van olyan, aki bőven adakozik és anná l inkább gazdagodik. 
(Péld. 11, 21.) 

A mással jóllevő e m b e r megkövéredik és aki mást felüdí t , 
maga ís üdül . (Péld. l t , 25.) 

Kölcsön ád az Ürnak, aki kegyelmes a szegényhez és az ő 
jó té teményét megfizeti neki. (Péld. 19, 17.) 

Aki bedug ja fü lé t a szegény kiál tására, ő is kiált, de meg. 
nem hallgattatik. (Péld. 21, 13.) 

Az i rgalmas szemű ember megáldatik, mer t adott az ő kenyeréből 
a szegénynek. (Péld. 22, 9.) 

Aki ád a szegénynek, nem lesz neki szüksége, aki jfedig el-
re j t i a szemét, megsokasulnak r a j t a az alkok. (Péld. 28, 27.) 

Valamit ha t a lmadban van cselekedni erőd szerint, azt cse le-
kedjed . (Préd. 9, 12.) 

Tanul ja tok jól t e n n i . . . pár to l já tok az árvák és özvegyek ügyét . 
(És. 1, 17.) 

Az éhezőnek megszegd kenyeredet , a szegény bujdosókat há -
zadba bevigyed, h a meztelent látsz fe l ruházzad. (És. 58 ,7.) 

Ha alamizsnát osztasz, ne tud ja a balkezed, mit cselekszik a 
jobbkezed. (Mt. 6, 3.) 

IIa tökéletes akarsz lenni , e red j , add el minden j avada t és 
oszd el a szegénvek közt ós kincsed lesz a mennvekben . (Mt. 
19, 21.) 
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Egyben még fogyatkozásod van: e red j , add el minden javaidat 
és osszd el a szegények között és kincsed leszen a mennyekben . Mk 
10, 21.) 

Amint akar já tok , liogy az emberek veletek cse lekedjenek, ti 
is ugyanúgy cselekedje tek azokkal, 'Lk. 6, 31. 

Adjátok oda alamizsnául azl. ami benne tek van és íme minden 
liszta lesz számotokra. (Lk. 11, 11. v. ö. 12, 33.) 

Bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony vala-
mennyiüknél többet dobot t be, mer t amazok mind a feleslegük-
ből adtak a jándékot , ez az asszony pedig a maga szegénységéből 
mindenét odaadta . (Lk. 21, 3-4.) 

A hívők pedig valamennyien együttél tek és mindenük közös 
volt. Jószágukat és vagyonukat eladták és mindenkivel megosztot-
ták, amint kinek-kinek szüksége volt rá. (Csel. 2. 44-45. v. ö. 
4, 32.) 

A tanítványok e lha tároz ták , hogy kiki tehetsége szerint segít-
séget küld a Júdeában lakó testvéreknek. (Csel. 11, 29.) 

Jézus mondolta , hogy boldogítóbb adni, mint elfogadni. (Csel. 
20, 35.) 

Dicsőség, tisztesség és békesség mindenkinek, aki jót cselek-
szik! (Róm. 2, 10.) 

Az osztogató legyen elfogulatlan. A könyörülő legyen nyá jas . 
(Róm. 12, 8.) 

A szentek szükségeiben osztozzatok. (Róm. 12, 13. v. ö. 15, 
22-27.) 

Λ széniek számára való gyűj tés dolgában ti is úgy j á r j a tok el, 
amint Galácia gyülekezeteiben rende l tem: a hé t első n a p j á n mind-
egyitek tegyen le i re jószántából . (Kor. I. 10. 1-2.) 

Igazolom, hogy e re jükhöz mér ten , sőt e r e jükön fölül adakoztak, 
sok könyörgéssel kérvén tőlünk, hogy a jó tékonyságban és a szen-
tek j avá r a i rányuló szolgálatban részük lehessen. Kor. II. 8, 3-4.) 

Amint mindenben bővelkedtek: hi tben, beszédben, i smere tben, 
mindenféle buzgóságban, hozzánkvaló szeretetben, úgy ebben a jó-
tékonykodásban is bővelkedjetek. (Kor. II. 8. 7.) 

A szentek j avára való szolgálatról fölösleges nektek í rnom, 
mer t i smerem készségteket. (Kor. II. 9, 1.) 

Azt mondom pedig, hogy aki szűken vet, szűken is arat , aki 
bőven vet, bőven is arat . Kiki amint szívében el tökélte és n e m szo-
morkodva vagy kénytelenségből, mer t a jókedvű adakozót szereti 
az Isten. (Kor. II. 9, <5-7. 

Mindenben gazdagok legyetek minden jóságra, ami há ladás t 
terem általunk az Is tennek. (Kor. II. 9, 11.) 

Egymás te rhé t hordozzátok, így töltitek be Krisztus törvényét. 
(Gal. G, 2.) 
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A jónak cselekvésébe ne f á r a d j u n k bele, mer i a maga idején 
a ra tn i fogunk, ha meg nem lankadunk. Azért tehá t inig időnk van, 
tegvünk jót mindenkivel , klváltképeii pedig hi tünk feleivel. (Gal. 
6, 9-10.) ' 

Az Islen az, aki benne teke t úgy az akarás t , mint a véghezvi-
telt a maga jóaka ra t a szerint munká l ja . (Fii. 2, 13.) 

Aki az övéiről s kiváltképen háznépéről gondot nem visel, az 
megtagadta a hi tet és rosszabb, mint a hitetlen. (Tim. I. 5, 8.) 

Ε világ gazdagjainak parancsold meg , . . . hogy jótékonykod ja-
nak, a jó tevésben legyenek gazdagok, szívesen adakozzanak, rész-
vevők legyenek, gyűj tsenek maguknak kincset jó a lapul az e l jövendő 
időkre, hogy elvegyék az igazi életet. (Tim. I. 0, 17-19.) 

A jótékonyságról és az adakozásról el ne felej tkezzetek, mert 
az ilyen áldozatokban nagy gyönyörűsége van az Is tennek. (Zsid. 
13, 16.) 

Ha valamelyik fér f i vagy nőtes tvérünk ruhá t l an és a mindennapi 
kenyere t nélkülözi és valamelyőtök azt mondaná nekik : menje tek 
el békességgel, melegedje tek fel és lak ja tok jól, de nem adjá tok 
meg nekik a test szükségeit, mi haszna a n n a k ? (Jak. 2, 15-16.) 

Akinek vannak földi javai és szükséget szenvedő tes tvére lá t tára 
mégis bezá r j a az elől i a szívét, hogyan m a r a d meg abban az Is ten 
szere te te? Fiacskám, ne szóval és ne nyelvvel szeressünk, h a n e m 
cselekedettel és valósággal! (Ján. I.. 3, 17-18.) 

Bibliai ünnep. 
(Mt. 7, 24-27. - Tim. II. 3, 14-17.) 

Üdvözlés: Mindaz ami előre megíratott, a mi okulásunkra íra-
tott meg előre, hogy az írásokban lévő vigasztalás és békességes· 
tíírés állal reménységünk legyen! Ámen. (Kőm. 15, 

Oltári imádság. 

Mennyei szenl Atyánk! Áldjuk és magasztaljuk szent nevedel, 
hogy kijelenlelled akaratodat és tudtunkra adlad törvényeidet. Ál-
dunk és magasztalunk szenl Fiad elküldéséért, aki nemcsak hir-
delte alvai kegyelmed kifogyhatatlan gazdagságát, hanem ál is éllé 
ill e földön emberi testben szenl törvényednek minden igazságát. 
Áldunk és magasztalunk az állala kijelentell szent Igédért. Áldunk 
és magasztalunk az ő életében előliünk feltáruló evangéliumodért. 
Szentséges Isten, alázattal kérünk, tedd lelkünket alkalmassá szenl 
Igéd megismerésére és evangéliumod befogadására. Mai buzgölko-
dásunkal is szenteld meg, hogy szívünk táblájára írjuk fel törvé-
nyeidet. Frősíls meg a Iliiben, hogy a le szenl Igéd vezessen min-
denkor földi éleliink vándorútjain, egykor pedig bírói széked elolt 
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legyen majd tanúbizonyságot mellettünk. a mi Í runk, Jézus Krisztus 
által. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Minden áldás örök nagy Istene, mennyei Atyánk! Gyarlóságunk 

tudatában bizodalmas szívvel kérünk, bogy ma hallott tanításod 
tegyen bennünket buzgókká szent Igéd szeretetében és megtartásá-
ban. Adj világos belátást, hogy esak az a bölcs ember, aki életét 
és éleiének minden boldogságát szent Igéd fundamentumára épí-
tette. Tégy bölcsekké, hogy mikor e főidőn boldogságunkat keressük, 
ne hiábavalóságokra támaszkodjunk. Adj igaz hitel, hogy evangéli-
umod szeretetéről ne pusztán csak szóval, liaHem cselekedetlel is 
bizonyságot legyünk. Adj hűségei, hogy szilárdan megmaradjunk 
mindazokban, amikre bennünket evangéliumi szent egyházunk tanít. 
Adj hűséget evangéliumi egyházunkhoz is, mert ez a le szent Igéden 
épült fel és áll és egyetlen igaz feje, ura, vezére és királya a te 
szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus. Add, hogy az ő Igéje olyanná 
alakítsa életünket, amilyet le vársz hűséges gyermekeidtől. De tégy 
hű gyermekeivé egyházunknak is. Add, hogy az evangélium iga-
zait ne esak magunkénak valljuk, hanem azokat védelmezzük és 
terjesszük is kitartással. Adj felbuzdulást az evangélium egyhá-
zának szolgálatára. Adj liüségel, liogy evangéliumi egyházunk igaz 
hitétől és áldozatos szolgálatától e földön semmi el ne tántorítson. 
Sőt adj erőt, hogy evangéliumod igazságait azokkal is elfogadtassuk, 
akik azt nem ismerik vagy megtagadják. Kérünk, hogy szent Igédet 
juttasd el minden lélekhez, bogy Igéd legyen minden népnek vilá-
gossága és örökéletre vezérlő szövétneke. Áldd meg azokat, akik 
Igéd terjesztésén fáradoznak. Áldd meg, akik evangéliumod meg-
értetésén buzgólkodnak. Az emberek szívét és értelmét pedig nyisd 
meg a szentírás tanítása előtt. Hadd alakítsa át a te Igéd a hívő 
emberek Iliién és éleién át ezt a földet a te országoddá, amelyben 
le uralkodol és amelyben szenl akaratod az egyetlen törvény. Is-
tenünk, Atyánk, adj a mi hitünknek világineggyőzö erői, szenl 
nevednek dicsőségééri! Ámen. 

Befejező oltári imádság. 
Áldások Istene, jóságos Alyánk! Legszentebb ajándékodéri, ki-

jelentett szent Igédért zengünk ina hálál leneked! Magasztaljuk 
szent nevedet, hogy Igédben igazságodat és üdvösségünk útját fel-
tártad előliünk. Kérünk szenteld meg szívünket, hogy igaz hittel 
forrjunk össze szentséges Igéddel. Add nekünk az igazi buzgóság 
hatalmas erejét, hogy ne legyen a földön kedvesebb vágyunk és 
szentebb törekvésünk, mint, hogy Igéd igazsága szerint éljünk. Erő-
síts meg minket a hitben és Igédnek szereletében, az Cr Jézus 
Krisztus által. Ámen. 
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Bibliai ünnepre alkalmas bibliai helyek: 
Ez Igék, amelyeket e ma i napon parancsolok neked, legyenek a 

te szívedben. (Móz. V, 6, 6.) 
Szorosan megtar tsá tok az Úrnak, a ti Is teneteknek parancso-

latait, az ő bizonyságait és rendelései t , amelyeket parancsolok 
néked. (Móz. V, 6, 17.) 

Lásd, én adok ma é lőtökbe áldást és átkot. Az áldást , ha enge-
delmeskedtek az Úrnak a ti I s teneteknek parancsola ta inak, amelyeket 
én e mai napon parancsolok nektek; az átkot pedig, h a nem enge-
gedelmeskedtek az Úrnak, a ti Is tenetek p a r a n c s o l a t a i n a k . . . Móz. 
V. 11, 26-28. v. ö. 30, 15-20.) 

A te bizonyságaid igen bizonyosak, a le házada t illeti, Uram, 
szentség napok hosszáig! (Zsolt. 93, 5.) 

Boldogok, akiknek útjok feddhetet len, akik az Úr törvényében 
já rnak . (Zsolt. 119, 1. v. ö. 1, 1-3.) 

A te beszéded megelevenít engem. (Zsolt. 119, 50.) 
Ha nem a te törvényed lett volna az én gyönyörűségem, a k k o r 

elvesztem volna az én nyomorúságomban. (Zsolt. 119, 92.) 
Nyomorúság és keserűség ér t engem, de a te parancsola ta id 

gyönyörűségeim nekem. (Zsolt. 119, 143.) 
Az Istennek te l jes beszéde igen tiszta és pa jzs az ahhoz folya-

modóknak. (Péld. 30, 5.) 
Megszáradt a l'ű, e lhul l t a virág, de Is tenünk beszéde mind -

örökre megmarad . (És. 40, 8.) 
A hegyek el távoznak és a halmok megrendülnek, de az én 

i rgalmasságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége meg 
nem rendül . (És. 54, 10.) 

Az én beszédem, amely számból kimegy, nem tér hozzám üre -
sen, hanem megcselekszi, amit akarok és szerencsés lesz olt, ahova 
küldöttem. (És. 55, 11.) 

Megszégyenülnek a bölcsek, megrémülnek és megfogat tatnak, 
íme megvetették az Úr szavát, micsoda bölcseségük van tehát n e k i k ? 
(Jer. 8, 9.) 

Ha szavaidat hal lat tad, én élveztem azokat, a te szavaid örö-
m ö m r e váltak nekem és szívemnek vígaszságára, mer t a te nevedrő l 
neveztetem, óh Uram, seregeknek Is tene! (Jer. 15, 16.) 

Föld, föld, föld! Halld meg az Úrnak, szavát! (Jer. 22, 29.) 
Az ég és a föld e lmúlnak , de» az én beszédeim semmiképpen 

el nem múlnak. (Mt. 24, 35.) 
Aki az én beszédemet ha l lga t ja és hiszi annak , aki engem el-

küldött , annak örökélete van és í té letre nein megy, h a n e m m á r 
á tment a halálból az életre. (Ján. 5, 24.) 
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Kutat já tok az í rásokat , m e r t azt hiszitek, hogy azokban ,van 
ö röké l e t és íme ezek a bizonyságtevők én ró l am és mégsem akar -
tok hozzám jönni, hogy életetek legyen. (Ján. 5, 39-10.) 

A beszédek, amelyeket én mondot tam nektek, lélek és élet. 
(Ján. 6, 63.) 

Ha megmaradtok az én beszédemben, akkoc lesztek valóban 
taní tványaimmá, megismeri tek az igazságot és az igazság szabadokká 
tesz titeket. (Ján. 8, 31-32.) 

Bizony, bizony mondom nektek, aki meg ta r t j a az én beszé-
demet , soha halá l t nem lát. (Ján. 8, 51.) 

Az én juha im hallgatnak az én szavamra, s én i smerem azo-
kat és ők követnek engem. (Ján. 10, 27. 

Mindenki, aki igazságból való, hallgat az én szavamra. (Ján. 
18. 37.) 

Bizony a hi t hallásból, a hal lás ped ig Krisztus Igéje állal 
van. (Bóm. 10, 17.) 

Mi nem vagyunk, mint o lyan sokan, az Isten Igéjével ka lmár -
kodók, hanem őszintén, mintegy az Istenből beszélünk Krisztusban 
az Isten elölt. (Kor. II. 2, 17.) 

Vegyétek fel az üdvösség s isakjá t és a lélek kard já t , ami az 
Is ten Igéje. (Ef. 6, 17. 

Hirdesd az Igét, állj. elő vele a lkalmas és a lkalmat lan időben, 
fedd j , dorgálj , ints, teljes tü re lemmel és ismerettel . (Tim. 11. 4, 2.) 

Az Isten Igéje élő és ha thatós , á tha tóbb minden kétélű kardnál , 
behatol az e lmének és a léleknek, az ízeknek és a velőknek osz-
lásáig és megítéli a szív gondolatait és szándékait . Zsid. 4, 12.) 

I.egvelek az Igének cselekvői és nem csupán csak hallgatói, 
megcsa lván magatokat . (Jak. 1, 22.) 

Az Űr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, ame-
lyet nektek hirdet tek. (Pét. I. 1, 25.) 

Xagyon erős , ki jelentő beszédünk van. amelyre jól teszitek, 
ha . mint homályos helyen világító szövétnekre, figyeltek, míg fel 
nem vi r rad a nappa l és fel nem kél szívetekben a hajnalcsil lag. 
(Pét. II. 1, 19.) 

Ez az Isten szeretése, hogy az ő parancsola ta i t megtar tsuk és 
az ő parancsola ta i n e m nehezek. (Ján. 1. 5, 3.) 

Boldog, aki olvassa és akik hal lgat ják a jövendölés igéjét és 
m e g t a r t j a azokat, amik benne megírva vannak. (Jel. 1, 3.) 
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Egyházi gyűléseken. 
(Ján. 17, 6-11. — Kor. I. 12, 4-11.) 

Üdvözlés: Urain, népek jönnek világosságodhoz és királyok a 
neked feltámadt fényességhez. Emeld fel körös-körül szemeidet é s 
lásd meg, mindnyájan egybegyűlnek, hozzád jönnek. Ámen. És. 
60, 3-4.) 

Oltári imádság. 
Mindenható Isten, kegyelmes mennyei Atyánk! Összegyülekez-

tünk szent templomodban, hogy magasztaljuk jóságodat. Magasztal-
juk megtartó kegyelmedet, amely egészségben, erőben, teljes munka-
készségben megtartott és elvezeteit szenl színed elé. Magasztaljuk 
jóságodat, hogy ismét alkalmat adsz szenl céljaid szolgálatára. Ma-
gasztaljuk irgalmasságodat, hogy evangéliumi igaz hitünkben ina 
is megerősítesz, mi pedig bizonyságot tehetünk egyházunk iránt való 
szeretetünkről és szolgáló készségünkről. Alázattal kérünk, áldd meg 
végzendő munkánkat, hogy neked tetsző módon építhessük anya-
szentegyházadat. Áldd meg lelkünk hitét, áldd meg szívünk kész-
ségét, áldd meg ajkaink beszédét és áldd meg együttmunkálkodá-
sunkat, hogy tanácskozásainkbői evangéliumi anyaszentegyházunkra 
erősödés, magunkra áldás, szent nevedre pedig dicsőség áradjon ki, 
a mi Urunk, Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Üdvösségünk kegyelmes Istene, jó Atyánk! Hálál adunk neked, 
hogy szent Igéd megerősítette bennünk evangéliumi áldolt hitün-
ket. Áldunk, hogy megsegítő, jóságos Alyánk vagy, mi pedig édes 
gyermekeid vagyunk az Ür Jézus Krisztus által. Légy áldolt örökre 
ezért a kegyelemért, mennyei Atyánk. Mi jól ludjuk, hogy ezt a 
kegyelmet nem háláihaljuk meg másképpen, minllia megtartjuk pa-
rancsolataidat. Jól tudjuk, hogy csak akkor érdemeljük meg az is-
tenfiúság nekünk adott méltóságát, ha a földi élet küzdelmei és 
próbái, örömei és kísértései közölt is mindig hívek maradunk hoz-
zád és akit megváltásunkra elküldöttél, szent Fiadhoz, az Ür Jézus 
Krisztushoz. Tudjuk, liogy drága áron, szenl Fiad ártatlanul ki-
ontott vére árán lehettünk csak a te gyermekeid. Ezt a fiúságot 
megőrizni, megtartani és életet megszentelő erővé tenni segíls ben-
nünket, mindenlialő Isten! De segíts arra is, hogy híven szolgál-
junk neked, míg e földön élünk. Adj erőt, hogy épílsük magunkban 
is, másokban is Szenllelked hajlékát, amaz élő templomot, amelyben 
hálaadó imádság zeng és dicsőítő ének liangzikt fel hozzád mind-
örökké. Kegyelmes Isten, érttesd meg velünk, hogy ezt az élő 
templomot igyekszik bennünk kialakítani anyaszentegyházad, amely 
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az evangélium fundamentumán épül fel és evangéliumodat hír-
deli. Érttesd meg velünk, liogy egyházunkat kell naggyá, erőssé 
és hatalmassá tenni, hogy felépíthesse igazságaid számára a Szent-
léleknek bennünk kialakuló élő templomát. Midőn most ez egyház-
építő munkára összegyülekeztünk, léged kérünk. Atyánk, áldj meg 
most, adj jó előmeneteli most! Add, hogy mindnyájan a nekünk 
adott kegyelmi ajándék mérléke szerint igyekezzünk anyaszentegy-
házunk erősílésére, egymás építésére és szent neved dicsőítésére. 
Kiildd el reánk Szcntlelkcdct, a buzgóságnak, a Iliinek, az erőnek, 
a békességnek és a szeretetnek isteni lelkét, hogy legyen kedves, 
nekünk épületes, egyházunkra nézve pedig áldotl az a munka, 
amelynek inegáldatásáért most hozzád könyörgünk, a mi l'runk. Jézus 
Krisztus nevében. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
.Mennyei édes Alyánk! Könyörgünk, liogy házad szentsége, 

templomod békessége, a Iliinek ereje és a szeretetnek melegsége 
kísérjen át bennünket imádásod hajlékából munkánk asztalához. 
Könyörgünk, liogy Igéd világossága mutassa meg azokat az utakat, 
amelyeken legtöbbet szolgálhatunk lenéked. Könyörgünk, add meg 
nekünk a békességes szerelet lelkét, hogy minden munkánk ékesen 
és szép rendben történjék. Áldj meg mosl minket, liogy segítségedért 
mi is áldjuk és magasztaljuk szent nevedet mindörökké. Ámen. 

Egyházi egyesületek ünnepén. 
(Mt. 24, 46. — Róm. 12, 11.) 

Üdvözlés: Ti igazak örvendezzelek az Úrban, a hívekhez illik 
a dicséret! Ámen. (Zsolt. 33, 1.) 

Oltári imádság. 

Mindenható Isten, kegyelmes Alyánk! Jóságod kérésére jöttünk 
ma fel, szent templomodba. Vallást teszünk rólad, hogy le vagy 
az erőnek, a segítésnek és minden áldásnak örök szent Istene. Azért 
borulunk le trónod zsámolyához azzal a kéréssel, közöld velünk 
•na is Szcnllclkcdcl, hogy jó munkát végezhessünk nevednek di-
csőségére. Atyánk, te látod szívünk szándékát, hogy szolgálni kí-
vánunk neked és annak, akit e világ megváltására küldtél, szent 
Fiadnak, de cgymagunkhaii gyengék és erőtlenek vagyunk. Atyánk, 
látod szívünk készségét, hogy evangéliumi anyaszentegyházunk épí-
tésére és erősítésére örömmel kívánunk munkálkodni és áldoza-
tokat hozni, de egyedül csak te adhatsz sikert és áldást minden 
munkánkra. Alázaltal kérünk azért, tedd hatalmassá és diadalmassá 
isteni erődet bennünk, erőtclenekben és adj nekünk most jő elő-
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menetelt. Kérünk, áldj meg minket, a te örök atyai jóságod sze-
rint, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Mennyei édes Atyánk! Hálál adunk, liogy szenl Igéd kijelen-

tésével ma is arról hiziosítottál bennünket, hogy velünk vagy, fel-
karolsz és megsegítesz minden jó munkánkban atyai jóságod teljes 
hatalmával. Hálál adunk, hogy egyházépílö és szolgáttii kívánó mun-
kánkat kegyesen fogadod. Adj erőt, hogy ebben a munkában igazán 
buzgók és önzetlenül készségesek maradjunk, míg ezen a földön 
éllel minket atyai kegyelmed. Kérünk add, hogy példánkon minél 
(öltben buzduljanak fel hasonló munkára. Hadd álljon evangéliumi 
anyaszentegyházad szolgálatára áldozatos, lelkes hívek hatalmas se-
rege, amely az apostolok hűségével és a reformátorok bátorságával 
áll az Cr szent ügyének szolgálatában. Áldd meg mindazokat, akik 
az egyházépílö munkában résztvesznek. Áldd meg mindazokat, akik 
ezl a szenl munkál készséggel l ámoga l ják . . . (A viszonyok szerint 
folytassa a lelkész.) 

Befejező oltári imádság. 
Mennyei édes Alyánk! Hálát mondunk szenl Igéd tanításaiért. 

Köszönjük szent törvényed útmulalásail. Köszönjük azl a kegyel-
met, amellyel jóra irányuló szándékainkai szívünkben megerősí-
tened. Adj nekünk ezután is hathatós segítséget, hogy szándékaink-
ból cselekedet, a cselekedet hői pedig áldás származzék evangéliumi 
anyaszentegyházunkra, a mi Urunk, a Jézus Krisztus á l t a l . . . Ámen. 

Az egyesületek sokszor a templomban ta r t ják vallásos estéiket . 
11a megfelelő más hely nincsen, meg kell ezt engednünk. Vigyáz-
zunk azonban, hogy a t emplom méltóságát oda nem illő versekkel 
és más e lőadásokkal meg ne sértsük. Lehetőleg! n e enged jük meg, 
hogy i f j ak és gyermekek a templomban szerepel jenek. Ε tekinte tben 
a lelkész tapinta lán fordul meg a dolog. 

Alkalmas bibliai helyek: 
Mi a menny és föld Is tenének szolgái vagyunk és ép í t jük 

e házat , amely ennekelőt te sok esztendőkön át meg vala építve. 
(Ezsdr. 5, 11.) 

íme, mini a szolgák szemei u ruknak kezére, mint a szolgaleány 
szemei asszonya kezére, úgy néznek szemeink az Úrra, a mi Iste-
nünkre . (Zsolt. 123, 2. 

Figyeljetek r eám én népem és r eám hallgassatok, én nemzetem, 
m e r t taní tás megy ki tőlem és törvényemet a népek megvilágosítá-
sára megalapítom, (ßs. 51, 4. 
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Én, az Cr, vagyok az. aki a szívekel fü rkészem és a veséket 
vizsgálom, liogy megfizessek kinek-kinek az ő ütai szerint és csele-
keileleinek gyümölcse szerint. Jer . 17. 10. 

Aki közöttetek a legnagyobb, az legven a li szolgátok. (Mt. 
23, 11.) 

Boldog az a szolga, akit az ő Ura, mikor megjöii. az ő tisz-
tében talál e l já rva . (Mt. 24, Ili. 

Ha mindazt megteszitek is. amil parancsol tak nektek, ezt mond-
já tok: Haszontalan szolgák vagyunk, azt cselekedtük, amivel tartoz-
tunk. (Lk. 17, 10. 

Aki engem szolgál, engem kövessen és ahol én vagyok, ot t 
lesz az én szolgám is. IIa valaki nekem szolgál, meg fogja azt 
becsülni az Atya. (Ján. 12, 26. 

Az Isten országa nem evés és ivás. hanem igazság, békesség 
és öröm a Szentlélekben, mert aki e b b e n szolgál Krisztusnak, az 
az Isten elöl t kedves, az e m b e r e k előtt pedig megbecsült . (Róm. 
14, 17-18, 

Mindegyikünk f e l eba rá t j a kedvéi keresse a jóban való épü-
lésre. (Róm. 15, 2.) 

Intelek pedig liteket. testvéreim, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
nevére , hogy m i n d n y á j a n ugyanazt szóljátok és ne legyenek köz-
telek pár toskodások, hanem legyelek egy ér te lemben és egy véle-
ményen . (Kor. 1. 1, 10.) 

Mindenben úgy viselkedjünk, mint az Isten szolgái. Kor. IL 
6, 4.) 

Testvéreim, örül je tek, legyetek lökéletesek, buzdítsátok egymást , 
é r t se tek egyet, legyetek békességben és a szeretet és békesség Istene 
veletek lesz. (Kor. II. 13. 11. 

Az Ür Krisztusnak szolgáljatok. (Kol. 3. 21. 
Intsétek egymást és építse egvilek a másikát úgy. amint te-

szitek is. (Thess. I. 5, 11.) 
Akik jól szolgálnak, jó fokot és tel jes bizodalmat szereznek 

maguknak a Jézus Krisztusban való hittel. Tim. I. 3. 13. 
Vigyázz magadra és a tudományra , m a r a d j meg bennük, mer t 

h a ezt cselekszed, magadat is üdvözíted és azokal is. akik téged 
hal lgatnak. (Tini. 1. 4. 16.) 

Megingathatatlan országot nyervén, tar tsuk meg a kegyelmet, 
amely által szolgáljunk az Is tennek tetsző módon is tenfélelemmel és 
tisztelettel. (Zsid. 12. 28.) 

Magatok is. mint élő kövek, épül je lek fel lelki házzá, szent pap-
sággá, az Istennek kedves lelkiáldozalok bemuta tásá ra Jézus Krisztus 
állal . (Pét. I. 2, 5.) 
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Tanéu nyitásakor. 
(Mt. 7, 24-27. — Zsolt. 118, 19.) 

Üdvözlés: l lölccsé teszlek és megtanítalak léged az útra, ame-
lyen járj. Szemeimmel tanácsollak tégedet! Ámen. (Zsolt. 32, 8. 

Oltári imádság. 
Mindenható Istenünk és Atyánk! Esedező szívvel tértünk ma be 

szentséged hajlékába, hogy a kezdődő iskolai munkára áldásodat 
kérjük. Kilől is kérhetnénk mástól áldást, mint egyedül csak lő· 
led mennyei Atyánk! Kiben is volna másban erő a megsegítésre és 
meleg szív a megáldásra, mint egyedül csak benned, irgalmas Is-
tenünk! Te látsz bele a szivek rejtekébe, tudod, hogy mennyi ne-
mes felbuzdulás és mennyi jó feltétel lakik most szívünkben. Fel-
buzdulásunkat és jófeltételünket tedd gyümölcsözővé, kegyelmes Is-
tenünk! Munkánkat szent nevedben kezdjük el, add, hogy szent 
nevedben i'olytalhassuk és végezhessük is el értelmünk gyarapodá-
sára, ismereteink gazdagodására, szívünk nemesedésére és nagy ne-
vednek dicsőségére! Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 
Kegyelmes Isten, jóságos Atyánk! Igéd tanításából megérleltük, 

hogy az a munka, amely előtt most áSiunk, szenl munka, örökké-
valóságra megváltott élő lelkek nevelésének és tudással való meg-
gazdagílásáuak a munkája. Ε munkához adj a tanítóknak józan 
elgondolást, nehogy elfelejtsétek, hogy minden liöleseség kezdete az 
Isten félelme. Adj nekik belátást, hogy az Ismeret magában kevés, 
de ha szeretettel párosul, naggyá építi az ember lelkét és az emberi-
ség életét egyaránt. A tanulóknak is adj belátást, hogy ne teher-
nek, hanem bölcs magvetésnek nézzék minden munkájukat, mert 
ebből a munkából aratnak majd egy egész életen át jólétei és meg-
elégedést. 

I)e tudjuk, Atyánk, hogy hiába fáradnak az építők, ha te nem 
segíted építeni a házal. Csupa vergődés, merő keserűség és kínos 
lelki teher minden iskolai munka, ha te nem láinogalod azt segítő 
világosító és kitartást munkáló Szenllelkeddei. Könyörgünk azért, 
mennyei Atyánk, légy iskoláinknak támogatója, tanítóinknak segí-
tője, tanulóinknak biztatója, hogy e tanítási esztendő folyamán 
eredményes és nckcdtetsző legyen iskolánk munkája. De érliesd 
meg velünk azt is, hogy nekünk mindenekfelett azokkal kell fog-
lalkoznunk, amik a te dolgaid. Mert minden igaz tudás reád mulat 
és minden komoly ismeret hozzád vezet. Serkents azért mindnyájun-
kat elsősorban a te megismerésedre, hogy a lelkünk legyen gazdag 
a benned veteti hitben és erős a benned való bizodalomban és így 
találja meg maga szántára az úlat az örökkévalóságba. 
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Bizodalommal kérünk, mennyei Atyánk, add áldásodat az is-
kolákra, hogy mindegyik híven teljesítse hivatását. Add áldásodat 
a tanítókra, hogy szeretettel és békességgel vezetgessék a rájukbí-
zolt ifjúságot a tökéletesedés útjain. Add áldásodat az ifjúságra is, 
hogy hálás szeretettel és kész engedelmességgel fogadja a sok lelki 
jót, amit tanítóitól nyer. Áldd meg a szülőket és a esaládok otthonát, 
liogy a gyermekekbe vetett reménységükben és várakozásaikban 
ne csalódjanak. Áldd meg az iskolákat fenntartó testületeket, hogy 
az iskolákra hozott áldozataiknak lássák bőséges gyümölcsét. Áldd 
meg a munkát, amely most megindul, hogy belőle áldás szálljon 
a hazára, az egyházra, a tudományra és a társadalomra egyaránt. 
Áldd meg édes magyar hazánkat, hogy az iskolából kikerülő ifjú-
ság telve legyen öntudatos nemzetépítő érzéssel. Áldd meg evangé-
liumi anyaszentegyházunkat, hogy ifjú hívei az iskolában nyert 
lelki kincsekkel híven és teljes buzgósággal álljanak egyházunk 
szolgálatába. Áldj meg minden embert, aki szent országod eljöve-
telén fáradozik, hogy minden szívből hálaadó fohászkodás és dicsőítő 
magasztalás emelkedjék fel hozzád az egek egébe, a mi Urunk, Jé-
zus Krisztus által. Ámen. 

Befejező ol tár i imádság. 
Mennyei édes Atyánk! Mint a vándormadarak nagy útra induló 

serege a csendes erdők ölén, úgy pihent most meg a lelkünk szent-
séged hajlékában, hogy erőt merítsen az új jövendő felé vezető 
vándorúton. Légy velünk, hogy áldott, nyugodt és eredményes legyen 
vándorlásunk most kezdődő útja. Kérünk, szórd erre az útra atyai 
kegyelmed napjának ragyogó sugarát, hogy küiuiyíí és kedves le-
gyen vándorlásunk. Istenünk és Atyánk, légy és maradj velünk mind-
örökké, az Cr Jézus Krisztus által. Ámen. 

Tanévnyitásra alkalmas bibliai helyek: 
Jöj je tek f iaim, hallgassatok r ám, megtanít lak ti teket az í r te-

le imére. (Zsolt. 34, 12.) 
Az okosságnak és a tudománynak d rága vol tára taníts meg 

engem, mer t hiszek a te parancsola ta idnak. (Zsolt. 119, 60.) 
Akik könnyhul la tással vetnek, vigadozással a ra tnak majd . Zsol t 

126, 5.) 
Fiam, az én taní tásomról e l ne felejtkezzél és az én parancso-

lataimat megőrizze e lméd, m e r t napoknak hosszú voltát és sok 
esz tendős életet és békességet hoznak neked bőven. (Péld. 3, 1-2.) 

Hallgasd f iam és vedd be az én beszédeimet , így sokasu lnak 
meg néked a te életed esztendei . Bölcseség ú t j á r a tanítottalak, ve-
zettelek téged az igazság ösvényin. (Péld. 4, 10-11.) 
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Szövétnek a parancsolat , és a tudomány világosság és ölelnek 
ú t ja a taní tófeddések. (Péld. 6, 23. 

Fiaim, hallgassatok engem, boldogok, akik az én úlaimat meg-
ta r t j ák . Hallgassátok a tudományt és legyetek bölcsek és magatokat 
el ne vonjátok. (Péld. 8, 32-33. 

Gyűjt n y á r b a n az eszes fiú. á lomba merü l az a ra tás ide jén 
a megszégyenítő fiú. (Péld. 10, 5.) 

A hideg miat t nem szánt a rest , a ra tn i akar majd . de nincs 
mit. (Péld. 20. 4. 

Fiam. ad jad nekem a le szívedet és szemeid az én úlaimat meg-
őrizzék. (Péld. 23, 26. 

Aki a szelet nézi, nem vet az és aki a sű rű fellegre néz, n e m 
arat . (Préd. 11. I. 

Xe félj , mer t én veled vagyok, ne csüggedj, mer t én ν agyők 
Istened. .Megerősítelek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával tá-
mogatlak. (És. 41, 10. 

Akinek van, annak adatik és többje lesz, akinek pedig nin-
csen. ami je van is. elvétetik tőle. Mt. 13, 12.) 

Aki kezét az eke szarvára vetette és há t ranéz , nem alkalmas 
az Isten országára . (Lk. 9. 62. 

Aki hű a kevésen, a sokon is hű az. aki pedig hűt len a leg-
csekélyebben. a sokon is hűt len az. Lk. 16, 10. 

Ti nem testi emberek vagytok, luinem lelki emberek vagytok, 
ha ugyan az Is ten lelke lakik bennetek . (Róm. 8, 9.) 

A be tű megöl, a lélek e l lenben életet) ád. (Kor. II. 3, 6.) 
Aki szűken vet, szűken is arat , aki bőven vet, bőven is arat . 

(Kor. II. 9. 6.) 
Xe tévelyegjelek, az Islent nem lehet megcsúfolni. Mert amit 

az ember vet, azt fogja ara tni is. Gal. 6. 7.) 
Xincs nagyobb örömem, min tha azt hallom, hogy gyermekeim 

igazságban já rnak . (Ján. III. 4.) 

Tanév zárásakor. 
(Mt. 25, 11-30. — Kor. 1. 9, 21-27,) 

Üdvözlés: Mindeddig megsegílell minket az C'r! Ámen. (Sám. 
I. 7. 12.) 

Oltári imádság. 
Hálaadásra jöttünk szenl színed elé, kegyelmes Islen, 

mennyei Alyánk! Egy esztendő megsegítéséért mondunk köszönetet. 
Az elmúl! tanévben mindenkor tapasztaltuk áldásaidat. Úgy kezd-
tük meg ezt a tanítási ével, mint a szántóvető ember tavasz ébre-
désekor a kenyéradó munkál. Nevedben indultunk el szent bizako-
dással és bízó reménységgel. Mos! az aralás ünnepére gyülekeztünk 
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szent színetl elé. Mélységes magunkhaszállással ismerjük el, hogy 
a reánkhízoll talentumokkal nem sáfárkodtunk mindig okosan és 
nem kamatoztattuk azokat bölcs gondoskodással. Ezért, ha nincs 
munkánknak olyan lermése, amilyent vártunk és szerellünk volna, 
azért csak magunkat okolhatjuk, mennyei Atyánk. Te olyan jó vol-
lál, hogy még hanyagságainkat is segítő szerelmed pölolgalta és 
mulasztásainkat is támogató jóságod juttatta sikerre. Mindenben ott 
voltál velünk s vezettél, intettél, tanítottál, védelmeztél és megáldot-
tál minket atyai szíved boldogító hűsége szerint. Ezért jöttünk ma 
dicséretet mondani szent nevednek. Kérünk, vedd kedvesen hálaadá-
sunkat és tedd áldollá inai buzgólkodásunkat, szent Fiad, a mi Urunk 
Jézus Krisztus érdeméért! Ámen. 

Igehirdetés utáni imádság. 

Magasztaljuk szenl nevedel, mennyei Atyánk, hogy mindezideig 
segítettél bennünket. Aggódással kezdlük meg ezt az iskolai esz-
tendőt, mert ludtuk, hogy sokkal löbb munka várakozik reánk, 
•nini amennyit gyarló emberi erővel sikeresen elvégezhetünk. Ite-
inegő szívvel fogtunk hozzá a reánkváró feladatok teljesítéséhez, de 
híztunk benne, hogy te nein hagyod el azokat, akik reád vetik éle-
lük gondjait. Gyarlóságunk és gyengeségünk érzetében méltán féltünk, 
hogy lelévedttnk a helyes útról, amelyen szent akaratod szerint 
járnunk kell. De gondviselő kegyelmedből megértő szíveket állí-
tottál mellénk, akik nemcsak lelkük értékes kincseit, hanem szívük 
jóságát és szeretetét is nekünk adták és bölcsen vezetgettek a jö-
vendő boldogulás kipróbált útjain. Egészségünket és tesli lelki erő-
inket is kegyelmesen megőrizted, sőt gyarapílollad is, mennyei 
Alyánk. í;s ha néha-néha próbás napokai is virrasztottál reánk, azt 
is csak azért cselekedted, hogy józanságra, szerénységre, alázatosság-
ra és hennedvaló hitre taníts bennünket. 

Hozzánk való minden jóságért légy örökre áldott, mennyei Atyánk! 
De továbbra is áldj meg minket nagy kegyelmesen. Áldd meg, amil az 
elmúlt iskolai esztendőben tanultunk. Hadd szolgáljon az mind lel-
künk gazdagítására. Áldd meg, akik bölcsen és szereieltel tanítollak 
bennünket, hadd fakadjon áldás munkájukon. Áldd meg az iskolát, 
amelynek falai közt lélekben, gyarapodtunk. Áldd meg az iskola 
elöljáróit és fenntartóit, hogy ha áldozattal vetettek, áldással aras-
sanak. Áldd meg magyar hazánkat, hogy minden egyes iskolai év 
gyarapílsa halárai között azoknak táborát, akik böles lélekkel és hű-
séges élettel munkálják boldogabb jövőjét. Áldd meg az evangélium 
egyházát, hogy munkája nyomán apostolok és hithösök támadjanak 
a te nagy és szent neved dicsőségére. Áldj meg mindenkit, aki tőled 
várja megáldalását, hogy így mindenek magasztalják ezen a földön 
szent nevedet, a mi Urunk Jézus Krisztus állal. Ámen. 
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Befejező ollári imádság. 
Mennyei Atyánk! Az iskolai év kapuzárásakor meghatottan ál-

lunk meg előtted. A multakért áldunk, a jövendőkért pedig könyö-
rögve fohászkodunk hozzád. Amint eddig velünk voltál, légy és ma-
radj velünk ezután is mindörökké, őrködj felettünk a pihenés nap-
jain is szeretettel. Ha pedig ismét megnyílnak előttünk a tudomány 
csarnokának ajtai, térj be azon velünk együtt az új munkára s 
nyugodjon meg rajtunk akkor is áldó kegyelmed mindörökké! Amen. 

Tanévzárásra alkalmas bibliai helyek: 
Kisebb vagyok minden le jó té teményednél és minden te hűséged-

nél, amelyeket szolgáddal cselekedtél, mer t csak pá lcámmal menteni 
vala át ezen a Jordánon, most pedig két sereggé let tem. (Móz. I. 
32. 10.) 

Szeressétek az Urat mind, ti ő kedvel t je i! A híveket megőrzi az 
Úr és bőven megfizet a kevélyen cselekvőknek. (Zsolt. 31, 24.) 

Aki hálával áldozik, az dicsőít engem és aki az ú t ra vigyáz, an-
nak muta tom meg Isten szabadítását . (Zsolt. 50, 23.) 

Menjünk e lébe há laadássa l , vigadozzunk neki zengedezésekkel. 
(Zsolt. 95, 2.) 

Örüljetek igazak az Úrban és tiszteljétek az ő szentséges emléke-
zetét. (Zsolt. 97, 12.) 

Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jóté temé-
nyéről . (Zsolt. 103, 2.) 

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzámvaló jó té teményéér t? 
Az Úr i ránt való fogadásaimat megadom az ő egész népe előtl. 

(Zsolt. 116, 12, 14.) 
A mi levelünk ti vagytok, be í rva szívünkbe, amelyet ismer és 

olvas minden ember . (Kor. II. 3, 2.) 
Mint munkatársa i tok intünk titeket, hogy h iába ne vettétek 

legyen az Isten kegyelmét. (Kor. II. 6, 1.) 
Adjatok liálát mindenkor és mindené r t az Is tennek és Atyának, 

a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef. 5, 20.) 
Nem mintha e lnyer tem volna, vagy m á r tökéletes volnék, hanem 

u tána vetem magam, hogy megragadjam, ami re engem is megraga-
dott Krisztus. (Fii. 3, 12.) 

Amint vettétek az Űr Krisztus Jézust, úgy j á r j a tok őbenne. 
(Kol. 2, 6.) 

Mindenben há lá t ad ja lok , mer t ez az Is ten akara ta ti teket ille-
tőleg a Krisztus Jézusban. (Thess. I. 5, 18.) 

Kedvesem, imádkozom, hogy mindenben jól legyen dolgod és 
egészséges légy, mint ahogy a lelked r e n d b e n van. (Ján. III. 2.) 

Áldás, dicsőség, bölcseség, há laadás , tisztelet, hata lom és e r ő 
a mi I s tenünknek örökkön örökké! Ámen. (Jel. 7, 12.) 
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Imádság templomszentelés emlékünnepén. 
(Templomszentelés emlékünnepén alapigéül fe lhasználhatók a temp-

lomszentelés ünnepé re összeválogatott szentírásbeli helyek.) 

Kegyelmes Islen, mennyei édes Alfánk! Hálás emlékezés álditll 
érzésével léptük ma ál szent házad küszöbét. Ha mi elfelejtenénk 
ma hálát zengeni szenl nevednek, akkor ezek a kövek beszélnének 
és szégvenítenének ineg bennünket. Mert hangtalan szavakkal itl 
ínég a kövek is neked zengenek hálál, kegyelmes Istenünk. Hálát 
zengenek azért az áldó jóságért, amellyel megtöltötted apáink szí-
vét, hogy lemplomépítő munkára buzduljanak. Hálát zengenek azért 
a kegyeleméri, amellyel őket szent munkájukban egészen az óhajtott 
sikerig támogattad. Hálál zengenek azért a sok lelki áldásért, amely 
azóta ebben a templomban a hozzád vágyó emberek lelkét meg-
löllötle, a bánatos szíveket megvigasztalta, a próbák terhét viselő 
életeket megkönnyítette. Hálát zengenek szent Igéd tanításaiért, az 
evangéliumból reánk áradó mennyei világosságért, amelynek fényé-
nél megismerjük és ineg is tarthatjuk a hozzád vezető úlakal. Ké-
rünk, mennyei Alyánk, oltsd belénk egyházépítő atyáinknak lel-
két, hogy mi is ludjuk cselekvő munkával, épílö készséggel sze-
retni evangéliumi kedves egyházunkat. Adj mindnyájunknak igaz hű-
séget, hogy mindenkor hívek tudjunk maradni az evangéliumhoz 
és annak egyházához. Építsd fel e kézzel csináll hajlék állal a hí-
vőkben azt a lelki leinplomot, amelyben Szentlelked vesz állandó 
lakást. Add, hogy a multakra való kegyeletes emlékezés jövendő-
kel biztosító hilhüség örök forrásait fakassza fel szívünkben. Hadd 
maradjunk méltó utódai a lemplomépítő ősöknek. Hadd legyünk 
nocsak nekik örököseik, hanem legyünk örökösei a szentek országá-
nak is, amelybe a templom kapuján keresztül vezet a földi ember 
útja. Kérünk azérl, mennyei Atyánk, áldd meg ezt a szentházal 
ezután is mindörökké, hogy összegyűjtse és meglarlsa hűségedben 
az egymás nyomába lépő nemzedéket az Ige igazságával, az evan-
gélium tanításával és Szent Fiad, az í'r Jézus Krisztus hozzánk 
való kegyelmével. Ámen. 

Imádság sajtóvasárnapon. 
(Sa j tóvasárnapra alkalmas alapigék találhatók a r e fo rmác ió ünne-
pére , a bibliai ünnepre és a misszió-ünnepre összeállított szent-

írásbeli helyek közöli. 

Mennyei édes Atyánk, hálát adunk kegyelmedéri, liogy az em-
ber lelkét uiiuden igazság befogadására alkalmasnak teremtetted. 
Hálát adunk, liogy ösztönt oltottál bele, hogy még az istenség 
titkait is vizsgálja. Hálál adunk, hogy min! a méh a virágról a mé-
zet, úgy gyűjthet! az ember lelke az ismeretek és igazságok szellemi 
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kincseit a maga gazdagítására, öli de mi gyarló emberek vagyunk, 
akik a mérges virágokai a mézes virágoktól sokszor nem tudjuk 
megkülönböztetni. Ezért lelik sok ember lelke kártevő méreggel,, 
hamis ludománnyal. látszalos igazsággal. EzérI tántorodik le olyan 
sok ember igazságod ösvényeiről, az erkölcs lisztes útjairól, Igéd 
szentséges ösvényeiről. Könyörgünk, mennyei Alyánk, adj nekünk 
biilcseségct, hogy amint a testnek ártalmas táplálékot elvetjük ma-
gunktól, úgy a léleknek és a szívnek ártó szellemi táplálék megválo-
gatásában is emberhez niélló módon járjunk el. Adj hiilcseséget,. 
hogy soha el ne felejtsük amaz igazságot, liogy a belű öl, a lélek lesz 
élővé. Adj józan vigyázást, hogy ne liigyjünk azoknak, akik hoz-
zánk hitető beszédekkel közelednek, szelíd juhok ruhájában, hololl 
beiül ragadozó farkasok. Add, hogy ne azoktól féljünk csak, akik 
a lestel megölhetik, hanem inkább azoklöl, akik a lelket öldösik. 
Ezért erősíts meg minkéi, hogy ne higyjünk minden léleknek, ha-
nem próbáljuk ki a lelkeket, hogy valóban az Istenlől valók-e, mert 
sok hamis próféta jöll ki erre a világra, akik, ha lehetséges, el-
csábítják még a választottakat is. Az élet könyvébe, a Bibliába 
rejtetted el az emberi lélek mennyei eledelét, jóságos Istenünk: 
Adj igaz liitel, hogy az legyen mindig életünk vezére és azt tegyük 
minden lelki eledelünk mértékévé, magunknak üdvösségre, nagy ne-
vednek pedig dicsőségére a mi Trunk Jézus Krisztus által. Ámen. 

Nemzeti ünnepen. 

Nemzeti ünnepek (március 15, október G, István, király, Kos-
suth Lajos ha lá lának nap ja , országgyűlés megnyitása, az ál lamfő ü n -
nepe stb.) alkalmával rendszer in t nem tar tunk ol tár i szolgálattal 
kezdődő istentiszteletet, hanem a bevezető éneklés u t án a lelkész 
egyenesen a szószékre megy és alkalmi beszédet mond. Budapes-
ten az a szokás alakult ki. liogy i lyenkor a lelkész összes t eendő jé t 
nem a szószéken, hanem az ol tárnál végzi. Az ilyen ünnep m e n e t e 
a következő: gyülekezeti ének után alkalmi beszéd, eset leg egyszerű 
imádság. Azután Miatyánk és áldás. Λ hazaf ias ünnepe t rendszer in t 
a Himnusz z á r j a be. 

Imádság. 

Népek hatalmas Islene, mennyei Alyánk! Egy nemzet nevében 
száll ma hozzád imánk. Hallgass meg minket nagy kegyelmesen. 
Hálával emlékezünk meg jóságodról, amellyel nemzetünket egy ez-
redév viharai, harcai és küzdelmei közöli mindezideig kegyelmesen 
megtartottad. Bölcs vezetésed és kegyes segedelmed nélkül bizony 
elvesztünk volna a népek hullámzó tengerében, irgalmazó kegyel-
med nélkül már rég nyomtalanul elmerültünk volna. De le kegyes. 
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és jóságos vollál hozzánk mindenkor. .Még gyarlóságainkat és bű-
neinket sem vetted számba. Xem engedtél pártos lelkünk sokszor 
lestvéren tipródó harcaiban sem elhanyallanunk, hanem hosszútűrő 
irgalmassággal és támogató atyai szeretettel megóvtál és a tovább-
haladás útjára térítettél Iliinket. Kegyelmed drága ajándékának te-
kintjük nagyjaiiikat, akik előttünk járlak nemzetépítő élet nagy di-
csőségével. Válságos idők viharaiban atyai gondoskodásod küldött 
számunkra bölcs és erőskezű kormányosokat, akik nemzetünk vi-
harvert hajóját oslroinlo hullámok verésén ál is a további haladás 
békés kikötőjébe vezették. Te támasztottál önfeláldozó hősöket, akik 
az apáktól rájuk szállt szent örökségei hagyományos vitézséggel, vé-
rük hullásával, éltük áldozásával megmentették és az utánuk jövő 
nemzedékre átörökítenék. Mindezekért fogadd löliink kegyesen a 
hálás magasztalás dicséretét, mindenható Isten! 

De kérünk is, légy kegyelmes hozzánk mindörökké. Xe nézd 
bíineinkcl, hanem benned vetett hitünk szerint bánj el mivelünk. 
Klégeld meg az ostoroztalást, mely alatt szenvedünk. Deríts reánk 
Itoldogabb napokat, amelyeken örülhet a lelkünk. Meghanyatlott 
régi dicsőségünket támaszd fel újra s tetézd atyai jóságodat azzal 
az áldással, hogy boldog nép éljen itt ez öröklött földön a boldog 
hazában. Ugarunkat tedd termővé, a rajta élő népet megelégedetté, 
az elöljárókat bölcsekké, az alattvalókat törvénytisztelőkké. Irtsd ki 
belőlünk a pártoskodás hajlandóságát és helyébe öntsd tele csordultig 
a szívünket megértő les lvérszeretet le l . . . 

Az imádság további fo lyamán a lelkész a hazaf ias alkalom sze-
r int folytassa a há laadás t vagy a könyörgést . 

Hazafias ünnepekre alkalmas bibliai helyek: 
Xem hagyja el az Űr az ő népé t az ő nagy nevéér t ; m e r t tet-

szett az Ürnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. (Sám. I. 12, 22.) 
Uram, segítsd meg a királyt , hallgasson meg, mikor hozzá 

kiál tunk! (Zsolt. 20, 10.) 
Uram, a te erősségedben örül a király és a te segítségedben 

felet te örvendez . . . (Zsolt. '21, 1-8.) 
Uram, benned bíztak atyáink. Bízlak és le megszabadí tot tad 

őket. Hozzád kiáltottak és megmenekül tek . Benned bíztak' és nem 
szégyenültek meg. (Zsolt. 22, 5-6.) 

Az Űr az ő népének e r e j e és az ő fe lkent jének megtar tó erős-
sége. Ta r t sd meg a te népedet , és áldd meg a te örökségedet; le-
geltesd és magasztald fel őket mindörökké. (Zsolt. 28 ; 8-9.) 

Adj napokat a király napja ihoz , esztendeit nemzedékről nemze-
dékre nyú j t sd ! Isten előtt lakozzék örökké, kegyelmedet ' és hűsé-
gedet r ende ld ki, hogy őrizzék meg őt. (Zsolt. 61, 7-8.) 
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is len. a te í léleleidet add a királynak és- a te igazságodat a ki-
rály fiának, hadd ítélje népedet igazsággal és szegényeidet mél-
t á n y o s s á g g a l . . . (Zsolt. 72. 1-8. 17. 

Az igazság felmagasztal ja a nemzetet , a bűn pedig gyalázatára 
van a népeknek. (Péld. 14. IM. 

Utálatos legyen a királyoknál istentelenséget cselekedni, mert 
igazsággal erősít tet ik meg a királyi szék. (Péld. Ki. 12. 

A kegyelmesség és az igazság megőrzik a királyt , megerősíti 
i rgalmasság által az ő székéi. Péld. 20. 28. 

Fiam, féld az Urat és a királyt , a pár tü tők közé ne elegyed-
jél! (Péld. 24. 21. 

* A királyt ékességében lát ják szemeid. Iáinak széles országot, 
(fis. 33, 17. 

Adjátok meg a császárnak, ami a császáré és az Istennek, ami 
az Istené. (.Ml. 22. 21. 

Minden lélek vesse alá magát a felet tes hatóságnak, mer t nin-
csen hatóság, ha nem az Istentől; amelyek pedig vannak, azokat 
az Isten rendel te . I lyenmódon, aki a fe lsőbbségnek ellenszegül, az 
az Islen rendelkezésével száll szembe; akik pedig szembeszállnak ? 

maguk vonnak magukra elí tél tetést . (Róm. 13, 1-2.) 
Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok: akinek adóval, az 

adót ; akinek vámmal, a vámot ; akinek félelemmel, a fé le lmet ; aki-
nek tiszteletlel, a tiszteletet. (Róm. 13, 7. 

Arra kérlek, tar tsatok könyörgésekel , imádkozásokat , esedezése-
ket és há laadásoka t minden e m b e r é r t : királyokért és minden fel-
sőbbségérl , hogy csendes és nyugalmas életet é lhessünk te l jes ke-
gyességben és tisztességben. (Tim. I. 2. 1-2. 

Figyelmeztesd őket, hogy a fe jede lmeknek és a hatóságoknak 
vessék alá magukat , fogadjanak szól, készek lévén minden jócse-
lekcdetre. (Tit. 3, 1. 

Rendel jé tek alá magatokat az Úrért minden ember i intézmény-
ivek, akár királynak, mint főhalatoinnak. aká r helytar lóknak, mint 
amaz által a gonoszlevők megfenyí lésére és a jók megdicsérésére 
küldötteknek. (Pét. I. 2. 13. 

Mindenkinek adjá tok meg a tiszteletet, a testvérséget szeressé-
tek. az Islenl fél jétek, a királyt t iszteljétek. {Pét. I. 2, 17.) 
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III. Ifjúsági istentiszteletek. 
Az if júsággal gyakorta tar tsunk külön istentiszteletet, amely ér-

lelniük fokozatának megfelel. Az i f júsági istentisztelet ta r ta lomban 
is. f o rmában is különbözik a felnőttekétől. Időtar tama is szükség-
szerűleg rövidebb. Az if júsággal tartóit lelki foglalkozásnak külön-
böző nemei vannak. 

Katekizáció. 
Héaebben a katekizáció széltében szokásos volt. Λ későbbi buzeó 

í s szolgáló egyház tagok itt nevelkedtek. Faluhelyen még ina is rend-
szerint megvan, de a városokban elhagyták, jó ese tben a vasárnapi 
iskolával helyettesí tet ték. A katekizáció rendesen csak oltári szol-
gálatból áll. Az együt tes éneklés végefelé a lelkész az ol tár elé mégy 
ós így szól: 

Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Cr 
Jézus Krisztustól! Ámen. 

Vagy: Mind boldog az, aki féli az l'ral, aki az ö lilaiban jár! 
Ámen. 

Ezután felhívja a lelkész a gyeremekeklel s á l ta lában a gyüleke-
zetet imádkozásra . 

Imádságok: 

1. Kegyelmes Isten, jóságos Atyánk! Alázatosan kérünk, hallgasd 
meg 111a fohászkodásunkat. Vedd kedvesen liuzgólkodásunkat. Nyisd 
meg értelmünket, hogy szent Igjéd tanítását megértsük, befogadjuk 
és megőrizzük. Add, hogy lelkünk ma is gazdagodjék hitben, gya-
rapodjék békességben és erősödjék igazságaidnak ismeretében. Add, 
hogy mai buzgőlkodásunk neked tetsző, nekünk pedig üdvösséges 
legyen az Cr Jézus Krisztus állal! Ámen. 

2. fides jó Istenünk! Házadban összegyülekezve kérjük és vár-
juk atyai áldásaidat. Áldj meg minket, hogy ma is tanuljunk szent 
Igédből olyan igazságokat, amelyek lelkünk Iliiét gazdagílják, szí-
vünket bizalommal és békességgel löllik ineg, életünket pedig jó-
cselekedetekben bővelkedővé teszik. f:des Istenünk, feltárjuk lel-
künket igazságaid előtt; kérünk ismertesd meg azokat velünk, liog> 
áldásaivá váljanak földi életünknek. Légy most velünk és maradj 
is velünk mindenkor, a mi í r u n k , a Jézus Krisztusért! Ámen. 

3. Üdvözítő Jézus, áldott Megváltónk! Te mondtad, hogy bol-
dogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, mert megelégíttel-
nek. Minket most lelkünk éhsége és szomjúsága vezetett fel szen> 
templomodba, mert szerelnénk minél jobban megismerni evangé-
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liuinod igazságait. Szeretnénk megismerni az Isten kijelentett aka-
ratát és megérteni az ΰ üdvösséges parancsolatait. Édes Jézusunk, 
aki a gyermekek barátja vagy, kérünk, tégy bennünket alkalmassá 
az örökélet igazságainak megismerésére. Segíts minket, hogy lel-
künk összeforrjon a te szent Igéddel és életünk legyen neked leisző, 
benned vetett hitünk pedig erős mindörökké! Ámen. 

4. Édes Jézusunk! Köszönjük neked, hogy megparancsoltad: 
Hagyjátok a kisgyermekeket és ne akadályozzátok meg, hogy hozzám jöj-
jenek! Mi ebből a kegyes rendelésedből merítünk erőt és bátorságot, 
liogy megjelenjünk szenl színed elölt és alázattal kérjük segítségedet. 
Közöld velünk is azt, amit a felnőtteknek ajándékul hoztál az egek-
ből: Igéd világosságát, tanításod böleseségét, evangéliumod vígasz-
talásait. Ismertesd meg velünk hitünk boldogílő igazságait. Világosítsd 
meg értelmünket, hogy szent Igéd legyen földi életünk vezérlő 
fénye és örökkévaló ékessége, a te nevednek dicsőségéért. Ámen. 

5. Mennyei szent Atyánk! Imádásod hajlékában magasztaljuk és 
kérjük atyai jóságodat. Magasztaljuk azért a sok áldásért, amely 
naponként megújul rajtunk. Kérjük pedig mindazért, amire szüksé-
günk van e földi életben. Kérjük Szenllelkedet, hogy elvezéreljen 
minket minden igazságra. Kérjük segítő kegyelmedet, hogy meg-
érthessük akaratodat. Kérjük az erőt, hogy mindazt megtarthas-
suk, amivel most meggazdagítod a lelkünket. Kérjük atyai áldásai-
dat, hogy hozzánkvaló szerelmedért ini is mindörökké áldjuk és ma-
gasztaljuk szent nevedet, az Ür Jézus Krisztus által. Ámen. 

Az imádság u tán a lelkész vagy az o l tár előtt állva, vagy az 
ol tárból kilépve közli a gyermekekkel , hogy azon a napon mi lesz 
a tárgya a kalekizációnak. Az előző óra anyagát mindig ki kell 
kérdezni és az ú j anyagot a m á r tudot takhoz kell kapcsolni. Ha 
Kátét magyaráz a lelkész, azt világosan és a gyermekek é r te lméhez 
m é r t módon magyarázza. Ha szentírási he lyet ismertet , akkor az 
összetartozó részleteket világosan állapítsa meg. Szükséges, hogy a 
lelkész a katekizációra ot thon alaposan és komolyan e lkészül jön, 
a bibliai, vagy énekverseket is e lőre kiválassza és azokkal világítsa 
meg a tá rgyalandó anyagot. A kérdezésnek a módszere az úgyneve-
zett katekizáló módszer , hogy minden gyermek á l landóan 'foglal-
koztatva legyen. A katekizációnak elevennek, tanulságosnak és rö-
vidnek kell lennie. Meg kell r a j t a látszani, hogy a lelkész örömmel 
végzi m u n k á j á t és azt sem mellékesnek, sem terhe lőnek nem te-
kinti. 

A lelkész végül összefoglalja a végzett anyagot. P á r szóval 
kiemeli a tanul taknak életbevágó jelentőségét és a katekizációt az 
o l tár előt t mondandó imádsággal fejezi be. 
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Vasárnapi iskola. 
Üjabban mindinkább t e r j e d egyházunkban a vasárnapi iskola, 

amelynek cél ja és hivatása bibliás egyháztagok nevelése. Általános 
tapasztalás, hogy a gyermekek a vasárnapi iskolát szeretik. Jobban, 
min t a katekizációt. Ennek oka az, hogy míg a katekizációban kész 
anyagot ter jesz t elő a lelkész és azt legfölebb színesebbé teszi, addig 
a vasárnapi iskolában folytonosan új anyag kerül a gyermek e lé 
és az azzal való foglalkozás fo lyamán a gyermekeknek e legendő 
a lka lmuk nyílik az egyéni hozzászólásra és nézeteik vagy gon-
dolataik nyi lvání tására. 

A vasárnapi iskolában a gyermekek ér te lmi fe j lődésének megfe-
lelő helyeket és tör téneteket magyarázunk a Bibliából. Az anyagot 
t e rvsze rűen kell megválogatni. A nyomta tásban is megje lenő ve-
zérfonalakat jó itt f igyelemmel kísérni, eset leg követni is. Leghelye-
sebb, h a a lelkész a vasárnapi iskolában m u n k á r a önként vállalkozó 
csoportvezetőkkel hetenkint e lő re megbeszéli és megtárgya l ja a leg-
közelebbi vasá rnap ta r tandó ó ra anyagát. 

A vasárnapi iskola menete a következő: A lelkész a csoport-
vezetőkkel, akiknek keze a la t t 8 10 tanítvány van, pontosan meg-
kezdi az órát. Együtt énekelnek. Azután a lelkész imádkozik. Imád-
ság u tán felolvassa a tárgyalandó bibliai he lyet és azt a gyermekek 
é r te lmének megfelelően mondatonként , sőt szavanként megmagya-
rázza. Végül összefoglalja a magyarázatokat és levonja belőlük az 
erkölcsi vagy hit tani igazságot. Ha ezt rövid jel lemző, közmondás-
szerű monda tban t ud j a rögzíteni, akkor megszületik az; a ranvmon-
dás. Ezt a gyermekek nagyon szeretik és meg is jegyzik annyira , 
hogy később az a ranymondások révén lehet a tárgyal t tör téneteket 
emlékeze tükbe visszaidézni. 

Mikor a lelkész a magyarázat ta l (8—10 perc) elkészült , egy 
énekverse t énekelnek s azután a csoportok vezetőikkel együtt külön 
iskolai t e rmekbe vagy a templomban külön padcsopor tokba félre-
vonulnak. Itl a vezetők a tör ténete t a magyarázat ta l együt t ú jbó l 
megtárgyal ják. A gyermekeknek itt kell a lkalmat adni a r ra , hogy 
gondolataikat szabadon e lmond ják . A szer tel enkedésnek és helytelen-
kedésnek azonban n e m szabad teret engedni . A vezetők vallásos lel-
külete és nevelői képessége itt érvényesülhet . 

Ha a csoportok készen vannak (10—12 pe rc alatt), akkor ismét 
egy he ly re gyülekeznek össze és a lelkész; röviden, de mosl m á r 
csak a fő gondolatcsoportok szerint, kikérdezi az egész anyagot, 
megrögzíti a tanúiságokat és befe jez i az ó rá t egy összefoglaló rö-
vid imádsággal. Azután áldást mond és egy-két énekvers elének-
lése u tán e lbocsá t ja az i f júságot . 
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Igen jó ós eredményes , hogy az összefoglaló imádságot egy 
egy a r r a je lentkező csoportvezető m o n d j a el. Így tanúinak meg 
a gyermekek imádkozni, aminek később az é le tben igen sok haszná t 
veszik. 

Ifjúsági vallásos napok. 
A római kath. Vgyház a valláserkölcsi élet i rányí tása és m é -

lyítése érdekéből ú jabb időben mind szélesebb mede rben foglal-
kozik az if júsággal. Különösen az úgynevezett le lkigyakorla tokkal 
foglalkoztatja a gyermekeken kezdve, sokszor nemek szerint való-
elkülönítéssel, a minden rendű, rangú és korú egyházhíveket . Hzek-
nek a lelkigyakorlatoknak eredet i f o r m á j a nálunk van meg a ka-
tekizációban s ú jabban a vasárnapi iskolában. Az iskolába j á r ó 
i f júság számára ú j abban éppen a róni. kath. egyház kezdeménye-
zése nyomán mi is tar tunk i f júsági konferenciákat , illetőleg vallásos na-
pokat, f i t két -három napon keresztül az i f júságot érdeklő világnézeti 
és valláserkölcsi kérdéseket világítunk meg. Ezeket a vallásos na-
pokat ugyanakkor ta r t juk , amikor a róm. kath. i f júság a lelki-
gyakorlatokat ta r t ja . Kár is volna, ha i f júságunkat ugyanakkor gon-
dozatlanul szabad já ra hagynánk. A székesfővárosi vallástanárok, ezen 
a téren már szép e redménnye l dolgoznak. 

Az általuk tartott i f júsági vallásos napok lefolyása a következő: 
Első nap, reggelén r endes oltári szolgálattal kezdődő is tent isztéletet 
ta r tanak. A szószéken mondott beszédeket egy-két énekvers állal 
megszakítva, más-más tárgyról mindig más val lástanár mondja . Egy-
egy beszéd állag 10 percig tart. Az ünnepélyes tanítást oltári imád-
ság és áldás fejezi be. A dé lu tán mindig szabad. Másnap, ese t leg 
h a r m a d n a p is ugyanilyen módon folytat ják az i f júságot i rányí tó és 
felvilágosító tanítást és végül az egész i f júság a va l lás tanárokkal 
együtt úrvacsorá t vesz. 

Az ilyen vallásos napoka t az i f júság nagyon szereli. Különö-
sen hasznossá válnak ezek ránézve, ha az elhangzott tanításokat a 
val lástanárok a legközelebbi órákon az i f júsággal megbeszélik. 

Gyermek- és ifjúsági istentisztelet. 

Az i f júságnak, mégpedig úgy a gyermekeknek, mini a ser-
dül teknek külön istentiszteletet kell időnként tar tani . Ezt nemcsak az 
egyes a lkalmak kívánják meg, hanem megkívánja az i f júság gon-
dolatvilága, valláserkölcsi nevelésének érdeke és ér telmi színvonalá-
nak fe j lődésben lévő volta is. 

Az i f júsági istentiszteletnek több közvetlenségre és kedélyre-
haló tényezőre van szüksége, mint a felnőttekének, miér t is az 
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i f júsági és gyermek-istentisztelet a l i turgikus fo rmáka t lehetőleg 
sohase nélkülözze. 

Tárgyának megválasztásánál nem az a fő, hogy gyermekes és 
naiv tör téneteket t á r j u n k az i f júság elé, h a n e m az, hogy a feldol-
gozás és az e lőadás m ó d j a és színvonala a hallgatóság é r te lmi 
színvonalának megfelelő legyen. Ezt a színvonalat n e m szabad le-
becsülni, de viszont nem szabad erőszakosan felemelni, sem. őrök 
igazságok számára aka r juk megnyerni az i f júságot , azér t olyan l'ori-
mát kell választanunk, amely a kívánt e r e d m é n y t biztosítja. 

Az i f júsági és gyermekistentisztelet menete vagy a rendes va-
sárnapi istentisztelet menetével egyezik, vagy a szószéki beszéddel 
kezdődik és befe jező ol tár i szolgálattal végződik. 

Az i f júsági istentiszteletnek rövidnek és hangulatosnak kell len-
nie. Néhány ál ta lános imádságot közlök, de megjegyzem, hogy az 
imádságnak mindig a tárgyalt anyaggal kell összhangzania. 

1. .Mennyei édes Atyánk! Ilálás szívvel köszönjük, ami! ma 
lelki ajándékul adlál minekünk. Hálás szívvel köszönjük, hogy igaz-
ságaidhoz ina is közelebb jutlallál. Köszönjük, liogy akaralodal ma 
is leltáriad előliünk. Kérünk, hogy hozzánkvaló jóságodat lartsd 
meg irániunk mindörökké. Vezess minket mindig a le igazsságod és 
szenl lelszésed útjain kegyelmesen. Add, hogy napjaink és eszten-
dőink szaporodásával mi is gyarapodjunk hitünkben s az elölted és 
az emberek elölt való kedvességben. Tarlsd meg kedves szüleinket, 
akik szenl nevedben szeretettel őrködnek fölöllünk. Áldd meg taní-
tóinkat, akik bennünket nemcsak a tudományokban, hanoin a le 
hölcscségedbcn is jóságosan nevelnek és irányítanak. Áldj meg min-
ket is mindnyájunkat, hogy úgy készítsük elő magunk számára a 
boldog jövendő úljait, liogy azokon lelszésed szerint járjunk min-
denkor, a mi L'runk, .lézus Krisztus állal. Ámen. 

2. Hálál adunk neked, édes Üdvözítőnk, liogy ma is odaülhettünk 
lábaidhoz és le kegyesen tanítottál minket! Téged kérésiünk és te 
eljöttél közénk. Ereztük, hogy ill voltál velünk. Hallolluk bölcs 
inlésoidet és megértetlük üdvösséges lanilásaidat. Fogadd hálánkai 
ezekért a tanílásokérl. Köszöi>jUk, hogy csakugyan jelen vagy min-
dig és mindenütt, ahol kellen vagy hárman is összegyülekeznek a 
te szent nevedben. fis amidőn most ezért neked hálás szívvel dicsé-
relet mondunk, nem ülhet ki más vallomás ajkunkra, mint csak 
az, amelyet egykor Péter apostol teli a többi tanítvány nevében is 
lerőlad: I r a m , kihoz mennénk máshoz, örökélet beszéde van te-
nálad és mi inegismerlUk és elhittük, hogy le vagy az Ür, az 
élő Islen egysziilöll Fia! Te légy és maradj velünk a loldi éleiben 
mindörökké. Te tedd álilotlá és boldoggá a mi életünket. Áldd m.'g 
azokat, akikel szerelünk és akik minkéi szeretnek, hogy velük 
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együtt mindenkor áldjuk és magasztaljuk szenl nevedet az Isleit-
nek dicsőségére! Ámen. 

3. Mindenható Istenünk és Atyánk! Áldjuk és magasztaljuk 
jóságodat, hogy minket gyermekeiddé leltél a Jézus Krisztusban. 
Magasztaljuk szenl nevedet, hogy Igéd hirdetésével 111a is megmu-
tattad nekünk igazságod áldott ösvényeit. Áldjuk kegyelmedet, hogy 
evangéliumod világosságát fényieted elöltünk. Áldunk, hogy ina is 
közelebb juttattál szent akaratod megismeréséhez. Tégy bennünket 
Igéd és akaratod buzgó követőivé. Te magad mondtad, hogy a 
kicsinyekben és az erőlelenekben dicsőíted meg hatalmas érő-
déi. Kérünk, méltass minket arra, hogy isteni akaratod eszközei 
és üdvözítő Igéd hűséges vallói legyünk mindörökké. Adj kegyelmet, 
hogy mirajtunk is teljesüljön ama kijelentésed, hogy a kicsinyek 
szájába adod dicsőítésed és magasztalásod beszédét. Ks ha akadna 
köztünk, aki magát szolgálatodra gyöngének érezné és arra kérne 
léged, amire egykor hűséges prófétád, Sámuel kért: Uram, ne küldj 
engem, kicsiny vagyok még én, azl erősítse meg a szent munkára 
a te biztatásod: Ne félj, csak menj, inert én veled vagyok és meg-
segítelek légedet! Mennyei Atyánk, így küldj el és így erősíts meg 
mindnyájunkat a te szolgálatodra, hogy legyünk Igédnek igaz hí-
vei és evangéliumodnak buzgóságos követői, a mi t'ruuk, Jézus 
Krisztus által! Anten. 

4. Kegyelmes mennyei Atyánk! Alázatosan kérünk, ne emlékezzél 
meg a mi ifjúságunk bűneiről, hanem légy liozzánk irgalmas a mi 
Urunk, a Jézus Krisztusért! Szent Igédből tudjuk, hogy a bűn a 
le törvényednek és üdvösséges akaratodnak áthágása. Megismertük, 
hogy nincsen olyan ember ezen a földön, aki mindig tudná tel-
jesíteni és helyesen teljesítené akaratodat. Tudjuk, hogy szenl tör-
vényed ellen mi is naponként vétkezünk. Nemcsak rólad felejtke-
zünk meg gyakorta, hanem szeretetlenek és engedetlenek vagyunk 
azokkal szemben is, akik szeretettel viseltetnek hozzánk. Szülein-
ket és testvéreinket, jóakaróinkat és tanítóinkat is sokszor meg-
bántjuk és uicgszouiorítjuk. Kötelességeinket is sokszor könnyelműen 
elmulasztjuk. A gyűlölködésnek, az irígykedésnek és bosszúállásnak 
rút bűnébe is sokszor belesünk. Ifjak vagyunk és mégis mennyi 
gyarlóság és mennyi hűn halmozódik lel életünkben! Azért kérjük 
irgalmadat és kegyelmességedet, hogy ifjúságunk bűneiről ne em-
lékezzél meg, hanem légy hozzánk elnéző, a mi Urunk, Jézus Krisz-
tusért. Általa vezess liennüiikel az igazság útján a helyes élet szép-
ségei és a tökéletes élet békességei felé, hogy földi életünk legyen 
kedves és áldott neved dicsőségére. Ámen. 

δ. Megváltó Jézus, kegyes Üdvözítőnk! Te olyan sok bénát 
állíiottál talpra, olyan sok vaknak adtad vissza szemevilágát, olyan 
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sok tisztátalan lelkei űztél ki az einberekliűl és iné» halottakat is 
kellellél éleire, ezérl fordulunk hozzád hálával és bizodalommal. 
Hálával az adott segítségért és az emberekhez való jóságos szere-
idért , bizalommal pedig, hogy bennünkel is meg tudsz segíteni. 
Mert sokan vannak közlünk lélekben sánták és bénák, akiket csak 
le állíthatsz lalpra. Sokan vannak vakok, akik csak a te evangéliumod 
világosságánál ismerhetik meg az Isten akarata szerinl való élet 
igaz útjait. Sokakat larl megszállva a gonosz lélek, akikből csak le 
űzheted ki szent Igéddel a tisztátalan gondolatokat és a bűnös vá-
gyakat és sokan vannak Iclkihalollak, akiket csak te támaszthatsz 
új éleire, ha Igéd igazságaival megérinted őket. Alázattal és biza-
lommal kérünk, jöjj hozzánk és gyógyíts meg minket mindnyájun-
kat, hogy megtisztult és megújult lélekkel járjunk e világban. Adj 
hiilcseséget és hitet, hogy úgy ezen a földön, mini majd az örökké-
valóságban is olyan jövendőt készítsünk magunknak, amely előlied 
kedves, nekünk pedig üdvösséges, a mi Urunk, Jézus Krisztus által! 
Ámen. 

Ifjúságnak alkalmas bibliai he'yek : 
Ha jól cselekszel, emel t fővel já rhatsz , ha pedig nem jól cse-

lekszel, a bűn az a j tó előt t leselkedik és r eád van vágyódása, de 
te ura lkodjá l r a j t a . (Móz. I. 4, 7. 

Tiszteld a tyádat és anyádat , hogy hosszú ideig élj azon a föl-
dön, amelyet az Űr, a te Is tened ád tenéked. .Móz. 11. 20. 12.) 

Ütjaidat Uram ismertesd meg velem, ösvényeidre taníls meg 
e n g e m ! (Zsolt. 25, 4.) 

I f júságom vétkeiről és bűneimről ne emlékezzél meg. Kegyelmed 
szer int emlékezzél meg ró lam a te jóvollodért . Uram! Zsolt. 25, 7.) 

Jöj jelek fiaim, hallgassatok rám, megtanítalak titeket az Űr 
fé le lmére . (Zsoll. 34, 12.) 

Mi módon őrizheti meg az i f jú az ő út já t , ha nem a te 
beszéded megtar tása által. Zsoll. 119. 9. 

Mint a nyilak a hősnek kezében, olyanok a serdülő fiak. Bol-
dog ember , aki i lyenekkel tölti meg tegzét, nem szégyenülnek meg. 
ha ellenséggel szólnak a kapuban. Zsolt. 127. 4-5. 

Mind boldog az, aki féli az Ural. aki az ő úlaiban j á r . (Zsolt. 
128, 1.) 

Fiaink olyanok legyenek, mini a pa lánták , nagyokká nőve i f jú -
ko rukban ; leányaink, mint a templom m i n t á j á r a kifaragott oszlopok. 
(Zsolt. 114, 12.) 

Fiam, hallgasd a tyád erkölcsi taní tását és anyád okta tását e l 
ne hagyd, mer t kedves ékesség lesz a te fe jednek és a rany lánc a 
te nyakadra . Fiam, h a a bűnösök el akarnak csábítani, ne fogadd 
beszédüket . (Péld. 1, 8-10. v. ö. 6. 20. 
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.Minden félteit dolognál jobban őrizd ineg a szívedet, m e r t 
abból indul ki minden élet. (Péld. 4, 23.) 

A bölcs fiú örvendeztet i az ö atyját , a bolond fiú pedig szo-
morúsága az ő anyjának. Péld. 10, 1.) 

Fiam, szűnjél meg hallgatni az olyan tanítást, amely téged 
a r r a visz, hogy a bölcseség igéjétől e l tévedj , Péld. 10, 27.) 

Az ő cselekedeteiből ismertet i meg magát még a gyermek is, 
ha tiszla-e és ha igaz-e az ő cselekedete. (Péld. 20, 11.) 

Örvendezz a le i f júságodban és vidámítson meg téged a szíved 
i f júságod ide jében és j á r j szíved útaiban és szemeidnek lá tásában , 
de megtudd, hogy mindezekér t í téletre von téged az Isten. (Préd. 
12, 1.)' 

A dolognak summája ez: az Isteni fél jed és az ő parancsola ta i t 
megtar tsad, inert ez az embernek fődolga. Merl az Isten í t é le t re 
hoz elő minden cselekedetet , minden titkos dologgal, akár jó, a k á r 
gonosz legyen az. (Préd. 12, 13-16.) 

Xe mondd ezt: I f jú vagyok én, hanem men j mindazokhoz, akik-
hez küldelek léged és beszéld mindazt, amit parancsolok néked . 
Xe fél j tőlük, mer t én veled vagyok, hogy megszabadítsalak tégedt 
(Jer. 1, 7-8.) 

Atyám, i f júságomnak le vagy vezére! Jer . 3. I.) 
Jó a fér f iúnak, ha igát visel i f júságában . Sir. 3, 27.) 
Nézzétek az égnek madara i t , hogy sem nem, veinek, sem n e m 

ara tnak , sem csűrbe nem takarnak, a ti mennyei atyátok mégis 
e l t a r t j a őket. Xem vagytok-e ti sokkal d rágábbak azoknál? (Mt. 6,26.) 

Vájjon mi lesz ebből a gyermekből? Lk. 1, 66.) 
Minden szabad nekem, de nem minden használ . Minden szabad, 

de nem minden épít. (Kor. I. 10, 23.) 
Testvéreim, ne legyetek gyermekek az ér te lem dolgában, hanem 

a rosszra nézve legyetek kiskorúak, ér te lmetekkel pedig nagykorúak 
legyetek. (Kor. I. 14, 20.) 

Ti gyermekek engedelmeskedje tek szüleiteknek az Úrban, mer t 
ez a helyes. (Ef. 6, 1. v. ö. Kol. 3, 20.) 

Amint vettétek az Ür Krisztus Jézust, úgy j á r j a tok őbenne . 
Kol. 2, 6.) 

Könnyedén el ne tántorí tson a li lel fogás tok tói és meg ne 
zavar jon sem lélek, sem beszéd. (Thess. II. 2, 2.) 

Az átadot t jót őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek állal. (Tiin. 
II. 1, 14.) 

A fiatalos vágyaktól menekül j , e l lenben kövesd az igazságot, 
a hitet, a szeretetet , a békességet azokkal együtt, akik az Urat tiszta 
szívvel hívják segítségül. (Tim. II. 2, 22.) 

Sokféle és idegen tanításokkal félre ne vezessenek titeket. (Zsid. 
13, 9.) 
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Fiacskáim, senki ne vezessen fé l re lilékét. (Ján. f. 3, 7.) 
Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbál já tok ki 

a lelkeket, hogy az Istentől vannak-e? Ján. I. 4, 1.) 

Bibliaóra. 

A bibliaórákon felnőtt i f jak és é lemedet tebb buzgó egy-
háztagok vesznék részt. Legjobb, ha a résztvenni kívánók es-
ténként vagy vasá rnap dé lu tán gyülekeznek össze a lelkész irodá-
jában vagy az iskolában. Csak önként vállalkozó, sőt fe lvételüket 
kérő egyháztagokkal tar tsunk bibl iaórákat . Az órák menete legegy-
szerűbben a következő: 

Éneklés vagy rövid imádság e lmondása u tán a rendesen m á r 
e lőbb megállapított bibliai hely felolvasása következik. Λ felolva-
sott részt a lelkész magyarázza. Annak végeztével mindenki t fel-
szólít, hogy m o n d j a el a gondolatait . A bibl iaórán mindenkinek 
cselekvő tagnak kell lennie. Vigyázzunk azonban, hogy a szereplési 
viszkeleg, vagy a tudákosság ne érvényesül jön. Az anyagot vagy 
úgy választjuk ki, hogy a biblia egyes könyveit fo lyamatosan olvas-
suk és magyarázzuk, vagy úgy, hogy egy-egy ó ra végén a résztvevők 
valamelyikének kívánságára vagy javas la lá ra kitűzünk a következő 
összejövetelre egy bibliai szakaszt vagy mondást . Ha a hely ki ' 
tűzője alkalmas, megengedhető, hogy az összejövetelen a felolvasás 
u tán e lmondja a maga gondolatait , amelyekhez azonban elsőbb a 
lelkész, azután a többi jelenlévő szól hozzá. Természetes, hogy a 
lelkésznek a bibl ikusságra gondosan ügyelnie kell. 

Minthogy a bibl iaórán rendszerint felnőt tebb egyháztagok vesz-
nek részt, kellő begyakorlás u tán megengedheti a lelkész, sőt jó 
is, h a megengedi, hogy a kezdő, vagy befe jező imádságot a résztvevők 
valamelyike mond ja . A lelkész csak akkor imádkozzék, ha nincsen, 
senki, akinek imádsága van. 

A bibl iaóra énekléssel is bővülhet , de a lelkész az éneket gon-
dosan válassza ki előre a tárgyalandó anyaghoz illően. Az ének-
verset vagy le í ra t ja és úgy oszt ja ki éneklésre , vagy soronként dik-
tál tat ja. Nem helyes, ha a bibl iaórákon s ál ta lában a vallásos 
összejöveteleken a gyülekezetben soha nem használ t idegen énekeket 
énekel te tünk. A bibliaórák és vallásos összejövetelek ellen leginkább 
az idegen énekek miat t emelik a szekláskodás vádjá t . Gyülekezeti 
énekeink igen szépek és te l jesen kifejezik a vallásos érzéseket , azér t 
énckel letésük gyülekezeti erdőkből is fel tét lenül he lyesebb és kívá-
natosabb. 
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IV. Hétköznapi istentiszteletek. 
Nap napnak beszéli az Isten dicsőségét! Egyetlen nap sem ma-

r a d h a t el tehát , hogy ne nyíl jék meg a templom a j t a j a az áhí-
tatos hívek befogadására . Még akkor is meg kell ta r tani a naponkén t 
való istentiszteletet , h a a hívek kevesen vannak , mer t azt mondta 
az Űr, hogy ahol ket ten vagjy h á r m a n az ő nevében összejönnek, ő 
o l t van közöttük. 

A reggeli és estéli istentisztelet vagy csak imádságból áll, vagy 
í rásmagyaráza t is csatlakozik az imádsághoz. A kitűzött ének utolsó 
verse előtt a lelkész a szószékre megy és az orgona elhal lgatása 
u tán üdvözli a gyülekezetet : 

Kegyelem néktek és békesség az Istentől, a mi Atyánktól és 
az Űr Jézus Krisztustól. (Rom. 1, 7.) 

vagy: A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme legyen a ti lelke-
tekkel. (Gal. G, 18.) 

vagy: Békesség a testvéreknek és hittel párosult szeretet az Is-
tentől, az Atyától és az Űr Jézus Krisztustól! (Ef. 6, 23.) 

vagy: Kegyelein néktek és békesség az Istentől, aki nekünk és 
az Űr Jézus Krisztusnak Atyja! (Fii. 1, 2.) 

vagy: Kegyelem, irgalom és békesség az Islenlől a mi Atyánktól 
és Krisztus Jézustól, a mi Urunktól! (Tim. I. 1, 2.) 

vagy: Kegyelem, irgalom és békesség az Atya Islenlől és Jézus 
Krisztustól, a mi Üdvözítőnktől! (Tit. 1, 4.) 

vagy: Kegyelem néktek és békesség bőségesen. (Pét. I. 1, 2.) 
vagy: Kegyelem néktek és kiáradó békesség az Istennek és a 

mi Urunk, a Jézusnak ismeretében! (Pét. II. 1, 2.) 
vagy: Legyen veletek kegyelem, irgalom, békesség az Atyától és 

az Alva Fiától, Jézus Krisztustól igazságban és szeretetben! (Ján. 
II. 3.) 

vagy: Irgalom, békesség és szeretet néktek bőségesen! (Jud. 2.) 

Az imádság u tán a Szentírásból egv szakaszt minden a lkalommal 
fel kell olvasni. A bevezetés ez: 

Kedves testvéreim az Űrban! A mi jóságos mennyei Atyánk a 
mai napra is küld nekünk üzenetet szent Igéjében, hogy vigasztaljon, 
tanítson és jóra vezéreljen bennünket. Üzenete meg van í r v a . . . 
Hallgassátok meg ezl illő figyelemmel és áhítattal. 

A felolvasott igék után, vagy csak ezt m o n d j a a lelkész: Bol-
dogok, akik hallgatják és megtartják Istennek beszédét, vagy rövid 
fe j tegetés t fűz az Igékhez. Azután imádkozik és befe jezésül a kö-
vetkező apostoli áldást m o n d j a : 

Az egyedül böles Istennek legyen Krisztus Jézus állal dicső-
ség mindörökké. Ámen. (Róm. 16, 27.) 

220" 



vagy: Szereteti testvéreim, legyetek szilárdak, rendületlenek, az 
Ür dolgában mindenkor bőségesek, tudván azt, hogy fáradozástok 
nem hiábavaló az Ürban! Amen. (Kor 1. 15, 58.) 

vagy: Az Ür Jézus Krisztus kegyelme legven veletek! (Kor. 
I. 16, 23.) 

vagy: Az Ür Jézus Krisztus kegyelme, az Islen szereie le és a 
Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen. (Kor. II. 13, 13.) 

vagy: Annak pedig, aki a bennünk munkálkodó erőnél lógva 
mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogyan kérjük, vagy 
elgondoljuk: annak legyen dicsőség a gyülekezetben, Krisztus Jé-
zus állal nemzedékről nemzedékre örökkön örökké. Ámen. (Ef. 3, 
20-21.) 

vagy: Kegyelem legyen mindazokkal, akik szerelik a mi Uruii-
kat, Jézust Krisztust romlatlanul. Ámen. Ef. 6, 24.) 

vagy: Az Istennek pedig és a mi Atyánknak legyen dicsőség 
mindörökké! Ámen. (Fii. 4, 20.) 

vagy: Az Ür Jézus Krisztus kegyelnie legyen a ti le lketekkel! 
Ámen. (Fi lém. 25.) 

vagy: A békesség Istene pedig, aki az örökkévaló szövetség vé-
réért felhozta a halottak közül a mi l 'runkat, a juhok nagy pász-
torát, Jézust: készítsen el titeket minden jóban, hogy az ő aka-
ratát cselekedjétek, amely bennetek azt munkálja, ami előtte kedves a 
Jézus Krisztus által, akinek legyen dicsőség örökkön örökké. Ámen. 
(Zsid. 13, 20-21.) 

vagy: A minden kegyelem Islene pedig, aki minket Jézus Krisz-
tusban az ő örökségére meghívott, rövid szenvedés után maga fog 
inajd minket elkészíteni, megszilárdítani és megalapozni. Neki legven 
dicsőség és erő örökkön örökké! Ámen. (Pét . I. 5, 10-11.) 

vagy: I iékesség mindnyájatoknak, akik Krisztusban vagytok! 
Ámen. (Pét . I. 5, 14.) 

vagy: Növekedjetek Jézus Krisztusnak, a mi Urunknak és Üd-
vözítőnknek kegyelmében és ismeretében. Neki legven dicsőség most 
és az örökkévalóság napjáig. Ámen. (Pét. II. 3, 18.) 

vagy: Annak pedig, aki képes titeket megőrizni, hogy hollás 
nélkül járjatok és képes titeket a maga dicsősége elé szeplőtelenül 
odaállítani örvendezéssel : a mi egyedül üdvözítő Istenünknek le-
gyen Jézus Krisztus által dicsőség, magasztalás, erő és halalom kez-
dettől fogva most és mindörökké. Ámen. (Jud. 24-25.) 

Reggeli imádságok. 
1. Dicsérjétek az Urat! Magasztaljátok az Ural, mert jó, mert 

örökkévaló az ő kegyelme! (Zs. 106.) Dicséret és magasztalás imád-
ságával borulunk le előtted, megtartásunk örök nagy Istene, hogy 
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testünk épségében, lelkünk csendességében, egészségünk teljességé-
ben új hét munkanapjaira virrasztottál fel a mai reggelen. Ke-
gyelmes voltál hozzánk, inert jó vagy és megtartottál bennünket, 
inert irgalmas vagy, mennyei Alyánk! 

Légy hozzánk irgalmas és kegyelmes ez új hét munkára rendeli 
napjain is. Légy irgalmas lelkünknek, hogy ha megtéved, az igaz-
ság útjára térítse a bennünk élő Szentlélek. IIa viaskodik a bűnös 
indulatokkal, tudjon győzedelmes lenni a beléje olloll hitnek ere-
jével. Mulasd meg nekünk a te útaidat és kegyelmesen tarts meg 
niinkel azokon mindörökké. Légy irgalmas testünknek is, minden-
haló mennyei Alyánk, hogy ezen a héten is töretlen erővel, za-
vartalan egészségben folytathassuk kenyérkereső munkánkal. 

Légy irgalmas kedveseinkhez is, akiknek nyugalma és megelé-
gedése, öröme és boldogsága a mi szivünk békességének is záloga. 
Adj kegyelmet mindazoknak, akik velünk egy födél alatl imádkoz-
nak megsegítő jóságod áldásaiért. Légy irgalmas minden benned 

•hivő emberhez, hogy még a hitetlenek is megismerjék, milyen 
boldog ember az, aki benned bízik és a le szentséged útaiban jár! 

Add nekünk e bélen is a te Szentlelkedel, hogy vigyázók le-
hessünk gondolatainkban, beszédeinkben és minden cselekedetünk-
ben. Add. hogy e liélen is legyen lábaink járása és nyelvünk be-
széde neked tetsző, felebarátainknak örömet szerző, nekünk magunk-
nak pedig boldogságos. Add, hogy soha ineg ne felejtkezzünk te-
rólad, aki lálod gondolatainkul, ismered beszédünket és megítéled 
minden cselekedet Unkel. 

(•ondviselésedbe ajánljuk magunkat ezen a héten is, mcgtar-
lalásunk kegyelmes Istene! Védelmezz meg minden bajtól, minden 
károsodástól, minden háiiallöl és keserűségtől. Nyugodjék meg raj-
tunk kegyelmességed a le szenl neved dicsőségére, a mi Urunk, Jézus 
Kriszlus érdeméért! Ámen. 

2. .Mini a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az 
én lelkem hozzád, öli Isten.' (Zsolt. 42.) Mert te vagv Cr a földön 
és az égben egyaránt és boldog az az ember, aki tebenned bízik, 
míg e földön él! 

Ime te tartottál meg bennünket az elmúlt éjjel sötétségében és 
új napra is te virrasztottál fel. Légv áldott hozzánk való irgalmas-
ságodért! Légy áldoll megtartó atyai kegyelmedért! A tegnapi estén, 
mikor a pihenlelő éjszaka csillagos palástját borílolla erre a vi-
lágra, azl gondolta és azt mondla bennük az imádkozó lélek: fcn 
lefekszem és elalszom, de felébredek, inerl az Cr támogat engem! 
( /sol l . 3·) fts hívő lelkünknek igaza volt: ime élünk és imádásodra 
jöttünk templomodba! Áldunk légek, jóságos Atyánk, hogy az éjjel 
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is szeretellel örködlél felellünk és e mai napon testünk egész-
ségében és lelkünk békességében virrasztottál lel bennünket! 

Ks most bozzád kívánkozik a lelkünk. Ilozzád kívánkozik, hogy 
kiönlse előtted könyörgését. Hozzád kívánkozik, hogy magasztalván 
kérje továbbra is oltalmazó és megsegítő atyai kegyelmedet. Nyu-
godjék munkánkon áldásod. Adj böleseségel, hogy semmihez ne 
lógjunk, ami liánlodásodra lenne és semmibe ne ártsuk magunkat, 
ami lelkünk kárál okozhatná: Irányíts bennünket szenl Igéddel, hogy 
akaratod szerint éljiink ezen a napon is és lelkünk tisztaságát meg-
őrizhessük minden kísértésben. 

Hozzád kívánkozik a lelkünk, mennyei Atyánk, meri csak te ad-
hatsz nekünk kívánatos és kedves áldásokat. Az új nap ielvirra-
(lásával újuljon meg rajtunk a te gondviselő hűséged vigyázása is. 
Iladd öltse magára lelkünk az új ember neked tetsző ábrázatát! 
Hadd szabaduljon meg a lelkünk minden gyarló gondolatától! Hadd 
tisztuljon meg a szívünk minden alacsony ösztönétől! 

Hozzád kívánkozik a lelkünk, jóságnak Istene, liogy a mai 
napon is veled járhassuk földi vándorlásunk próbás útait. IIa meg-
ajándékozol szívbeli örömökkel, legyen áldott értük szent neved! 
IIa betegséggel vagy keserűséggel látogatsz meg minket, légy hoz-
zánk közel vigasztaló segítségeddel! IIa ez a nap volna az utolsó, 
amelyet nekünk ill ezen a földön ajándékozni jónak látsz, akkor 
is légy velünk irgalmasságoddal és vezess ál bennünket az örökélel 
boldog országába, a mi í'runk Jézus Krisztus állal! Ámen. 

3. Mennyei édes Atyánk! Hálaadásnak és könyörgésnek imád-
ságával borulunk le szenl színed elölt e reánk virradt napnak reg-
gelén. Hálaadás dicséretével magasztaljuk hozzánk való jóságodat, 
hogy az éjszaka sötétségében őrző angyalaid vigyázlak feleltünk és 
egészségben hoztak ál ez új nap reggelére. Hálaadás magasztalása 
ül ki ajkainkra, hogy nem töröltél ki az élők sorából, hanem ke-
gyelmesen megújítottad erőnket emberi hivatásunk kötelességeinek 
tovább végzésére. 

Könyörgünk hozzád, felséges Isten, hogy e mai napon is légy 
nekünk segítségünk, légy oltalmazó és irgalmas édes Atyánk, légy 
erőnk és vígaszlalásunk atyai szíved szeretete szerint! Légy vezérünk 
és hölcseségüiik, hogy megtarthassuk ama parancsolatodat, amelyet 
életünk nyugalmául, vezéréül és munkánk törvényéül adtál: Fiam, 
az én szavaimra figyelmezz, az én beszédeimre hajtsad füledet. 
Xe távozzanak el a le szemeidből, tartsd meg azokat a te elmédben! 
Adj józan vigyázást, hogy el ne térjünk igazságod útjáról, hanem 
megfogadjuk parancsolatodat: Kgycugcsd el lábaid ösvényeit s min-
den te úlaid állhalalosak legyenek. Igéd úgy irányítsa e mai napon 
is járásunkat és minden elhatározásunkat, hogy ne térjünk se jobbra, 
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se balra, hanem ellurdílsiik lábainkat a gonosztól. Péld. 1, 20-21.) 
Tudjuk, Atyánk, hogy sokszor nehéz kísértéseknek vagyunk ki-

téve. IIa ma is megengednéd, hogy a sálán megkísértsen bennün-
ket, adj akkor erői, hogy megállhassunk az igazságban és a hozzád 
való hűségben és megőrizzük szívünk liszlaságál. Ha a sikertelenség 
volna a kísérlőnk, akkor is te légy a mi hizlalónk és reménykedé-
sünk, kegyelmes Istenünk! IIa emberlársaink rosszakarata vagy 
gonoszságra csábíló példája akarna bennünket megtánloritani, ak-
kor is te nyúlj utánunk és le igazítsd jő úlra gondolkodásunkat 
és lábaink járását. 

Mennyei Atyánk, ha a kelő nappal újból felhoztad egünkre a 
földi élet melengető forrását, könyörgünk, hozil fel lelkünk egére is 
kegyelmed áldó és védő mennyei irgalmát. Hadd legyen ez a mai 
nap is tőled megáldott kedves napja földi életünknek, amelyért 
magasztaló és hálaadó imádság szálljon szenl nevedre, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus állal! Ámen. 

4. Szavamat Istenhez emelem és kiállók; szavamat Istenhez 
emelem, hogy figyelmezzen rám! (Zsolt. 77, 1.) .Mielőtt munkánkra 
indulnánk, léged keres a lelkünk, mennyei Atyánk! Áldó magasztalás 
lör fel szívünkből, hogy az elmúlt éjjelen át is kegyelmesen őr-
ködtél felettünk. Hálás megilletődéssel köszönjük kegyelmedet, hogy 
a mai nappal ismét idői adtál és alkalmai nyujlollál emberi hivatá-
sunk teljesítésére, szent céljaid szolgálatára, szeretteink boldogítá-
sára és irániad való hűségünk megbizonyítására. Szavainkat hozzád 
emeljük, óh szent Isten és a kelő napba belekiáltjuk dicsőségedet 
és jóságodat! 

Figyelmezz ránk, kegyelmes Istenünk, inert kéréssel is telve 
van a szívünk. Fz az új nap új kötelességekkel ébred. Ezek 
hűséges teljesítéséhez kérjük segítségedet. Meri mi magunkban elég-
telenek vagyunk. Tőled jön az erő, tőled száll ránk az áldás, ics 
•ui ezért az erőért és ezért az áldásért fohászkodunk hozzád. Nem 
tudjuk, Atyánk, miféle akadályokkal és mekkora nehézségekkel le-
szünk kénytelenek ma is megküzdeni. Csak azt tudjuk, hogy minden 
nap hoz ránk fájdalmat', s hív nyugalmat lelkünk sehol nem talál. 
Egyedül csak benned nyugszik ineg a lelkünk, azért könyörgünk hoz-
zád, hogy a mai nap folyamán is vedd fel gondjainkat és támogasd 
erővé erőtlenségünket. Még a magunk gyarlóságaival és a magunk 
indulataival vívott harcunkban is te támogass minket, kegyelmes 
Istenünk! Mert mi bizony nem azt tesszük, amit akarunk, hanem 
amit nem akarunk. Nem is úgy végezzük munkánkat és nein is 
úgy teljesítjük kötelességeinkel, amint jófeltéleleinklien elgondoltuk, 
hanem sokszor legyőzetjük magunkat öszlöneinkkel és indulatainkkal. 
Könyörgünk, Atyánk, ne engedd, hogv a lesl vágyai és a gyarlóság 
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indulatai kerítsék hatalmukba lelkünket. Mulasd meg nekünk a le ke-
gyelmedet és a le szabadításodat add meg minekünk! (Zsolt. 85, 8.) 

Mulasd meg kegyelmedet azoknak is, akiket szeretünk. Tartsd 
meg családunk tagjait, áldd meg otthonunkat. Hadd növekedjék e 
mai nappal a mieink boldogsága is. Hadd érezze mindenki, hogy 
le jóságos és kegyelmes vagy a te népedhez. És hadd keljen e mai 
nap megáldalásáért mindnyájunk szívében áldás és magasztalás te-
néked, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. Ámen. 

5. Mely szerelmetesek a le hajlékaid, seregeknek Ura! Kívánko-
zik, sőt emésztődik lelkem az Crnak tornácai után. Szívem és les-
lem újjonganak az élő Isten felé! (Zsolt. 84, 1-2.) Mert úgy érzi a 
lelkünk, hogy e nrai nap reggelén bálát kell neked mondanunk, 
liogy az elmúlt éjjelen ál hűséggel megőriztél és a mai napra ke-
gyelmesen átalhozlál. Dicséretei kell ma zengenünk, hogy ismét 
új napot adsz eddigi napjainkhoz és bűneink büntetését, a halált nem 
engedted felellünk diadalmaskodni. De sől ez a mai napra fel-
virrasztó kegyelmed boldog reménységei is kell a szívünkben, liogy 
ezulán is hűségigel, szeretettel és jósággal viseled gondunkat és nem 
vonod meg tőlünk irgalmasságodat! 

Kérünk, mennyei Alyánk, legyen rajiunk ma is alyai áldásod. 
Úgy áldj meg ma ininkel, hogy életünkben és munkánkban az ir-
galmasság és a hűség összetalálkozzanak, s az igazság és a békesség 
csókolgassák egymást. (Zsolt. 85, 11.) Még ha mások igaztalanok és 
kíméletlenek volnának is velünk szemben, minket úgy hasson át a 
le Szenllclkcd, hogy gonosszal ne fizessünk a gonoszért, hanem a 
rosszat inkább jóval győzzük meg. (Rom. 12, 21.) 

A megbocsátó jóság és az elnéző türelem mellett a szeretet me-
leg érzését is erősítsd meg a szívünkben, kegyelmes Istenünk! 
Hadd sugározzék ki szívünkből a boldogító szeretel, amely minden 
gyarlóságot elfedez, minden bántást megbocsát és minden közeledő 
lelket megtölt enyhüléssel és vigasztalással. Hozzánk való szereleled 
hálás viszonzása mi is lehetne más, mint ha nyomodban járva mi 
is szereljük embertársainkat! Áldásaidért mivel is tudnánk mással 
fizelni, mintha embertársaink számára áldássá válunk mi is mind-
annyian! 

Azért kívánkozik, sőt emésztődik a lelkünk utánad, mennyei 
Atyánk, mert tudjuk, hogy csak te leheled ezt a napot áldotta, 
munkában sikeressé, szeretetben gazdaggá, áldásban bőségessé. Jöjj 
hát, Atyánk, áldj meg minket ezen a napon is, hogy amit most 
szent nevedben kezdünk el, azt szenl nevedben végezzük is be 
nevednek dicsőségére, lelkünknek pedig üdvösségére, a mi Urunk, 
Jézus Krisztus által. Ámen. 
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(>. Jó dolog dicsérni az Urat és éneket mondani a le neved-
nek, óli Felséges! Hirdetni jó reggel a le kegyelmedet és éjjelente 
a te hűséges voltodat! (Zsolt. 92, 2-3.) Jó dolog dicsérni az Urat, 
téged, incuiiyei édes jó Atyánk, aki e hétnek ulolső reggelére is 
l'elvirraszlottál minket kegyelmesen. A hét munkára rendelt napjai 
lassanként elmúlnak. Még csak e mai nap verejtékezhetünk a ma-
gunk és kedveseink megelégedéséi és nyugalmát biztosító munká-
ban. IIa eddig megáldottál és megsegítettél, kérünk, e mai napon 
is áldj meg ininkcl. IIa eddig hűséges gondviseléssel takargattál 
minket, e mai napon se vond meg tőlünk támogató kegyelmedet. 
Kérünk láltassék meg a te műved a le szolgáidon és a te dicső-
séged azoknak fiain! (Zsolt. 90, 16.) Fgy, nap rövid idő, elmúlik 
hamar, mint a sóhajtás. Fgy nap kevés arra. hogy mulasztásokat 
pótoljunk, elhanyagolt dolgokat rendbehozzunk, hántásokat feled-
hessünk, sebeket orvosoljunk. I>e ha ezen a napon is tudunk 
még valainil jóvátenni hibáinkból, pólolni mulasztásainkból és or-
vosolni bűneinkből, alázattal kérünk, kegyelmes Alyánk, ezen a mai 
napon úgy áldj meg bennünket, hogy örömmel és megelégedéssel 
tehessük le az alkonyai óráján munkánk eszkiizeil. 

ftnekel mondani jöttünk szenl nevednek, felséges Islen és íme 
könyörgésbe liajoll át a szavunk. Meri ludjuk és érezzük, hogy 
napjainkkal együtt heteink is elmúlnak és elmúlnak esztendeink is. 
A hét ez ulolső napjának reggelén helecsendUl a lelkünkbe a mi 
Megváltónk szava, hogy addig kell munkálkodnunk, míg nappal 
vagyon, mert jön az éjszaka, mikor senkisem inunkálkodhalik. 
(Ján. 9, 4.) A hét ez utolsó napját is tedd hát gyümölcsözővé, ke-
gyelmes Istenünk és a inúló idő gyors rohanásával taníts bennün-
ket szorgalomra, kitartásra, hűségre és huzgóságra. I)e taníts jó-
zanságra is. Ilogy elmúlik ez a világ és annak minden kincse és 
dicsősége, azért ne ezen a földön gyűjtsünk magunknak kincsekel, 
hanem gyűjtsünk kincseket a mennyben, ahol van a ini örökségünk 
és örökkévaló jutalmunk a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért! 
Ámen. 

Estéli imádságok. 
1. Uram, kicsoda lartózkodhatik sátorodban, kicsoda lakozhatik 

szent hegyeden? Aki tökéletességben jár, igazságot cselekszik és iga-
zat szól az ő szívében. (Zsolt. 15. 1-2.) Iíz esti órában alázalos szív-
vel jelenünk ineg szenl színed elölt, jő Alyánk, holott érzi a lel-
künk, hogy e mai napon sein jártunk mindig tökéletes-
ségben. nem is cselekedtük igazságodat és sem a szívünkkel, sem 
az ajkunkkal nem szólunk mindig igazat. í:s te mégis megtar-
tottál minket szent kegyelmedben, sőt örömeket is adlál és boldog 
érzésekkel is megajándékoztál bennünket. Fzérl hajlott a lélek 
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szenl templomodba, hogy hálát mondjunk megtartásodért, áldásaid-
ért és hozzánk való minden jóságodért. Atyánk, fogadd kedvesen 
hálaadásunkat, legyen kedves előlied áldó imádkozásunk! 

De legyen kedves elölted köuyörgésünk esdeklése is. Mennyei 
Atyánk, e hétnek még esak az első napját löllötliik el irgalmas-
ságodből. Még esak az első este alkonyában készül ránkboriilni 
gondviselő szerelmed oltalmazó paláslja. Mi vár ránk a hét ezulán 
következő napjain, azl egyedül esak le tudod, jóságos Atyánk! Ir-
galmadba ajánljuk azért magunkat nemcsak erre az éjszakára, ha-
nem a hét ránk következő napjaira is. Légv mindenkor kegyelmes 
Istenünk! Adj erőt, hogy igyekezzünk tökéletességben járni, igaz-
ságot cselekedni és igazai beszélni mindenkor. Eddigi tévedéseinket 
pedig bocsásd meg kegyelmesen! > e engedd, hogy az éjszaka sö-
tétségével cgyült a sír sötétsége is reánk boruljon. Sőt virrassz fel 
bennünket új napra, hogy legyen alkalmunk jóvátenni botlásain-
kat és megjobbítani életünket. 

Kegyelmes Islenünk, szárnyaid alá menekülünk, fedezz be min-
ket szeretcllel. Adj csendes, pihentető nyugalmat és adj boldog és 
áldott napra való felvirradást, hogy tovább is az élők földjén imádjuk, 
áldjuk és magasztaljuk szenl nevedet, a mi l'runk, Jézus Kriszlus 
állal. Ámen. 

2. Mennyéi édes Atyánk! Mcglarló kegyelmedből isméi estél 
értünk. .Munkában megfáradt tagjaink pihenésre vágynak. Lel-
künk azonban téged keres, hogy hálát mondjon segedelmedért. Mert 
e mai nap folyamán is nemcsak megtartó gondviselésed jóságát 
lapaszlaltuk. hanem azt is éreztük, hogy akik az Crban bíznak, ere-
jük megújul; szárnyra kelnek, mini a saskeselyűk; futnak és nem 
lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el! (És. 40, 31.) 

A mai nap munkái és törődései között is mindenkor éreztük, 
Atyánk, hogy közel vagy hozzánk. Közel voltál az erőben, amely 
munkáink végzésére alkalmatossá tett minket. Közel voltál a Iliiben, 
amely lelkünket kitartásra buzdította. Közel voltál a verejtékben, 
amely a szorgalom és a hűség bizonyságpecsétjeként ült ki homlo-
kunkra. Közel voltál a megelégedés mosolyában, amely végzett 
munkánk jutalmaként ömlöll el arcunkon. De még közelebb voltál 
hozzánk abban a szereidben, amely kedveseink szívéből áradl ma 
is felénk. 

Mindezekért hálával és inagaszlalással áldjuk nagy nevedet, 
kegyelmes mennyei Atyánk! Ilálát adunk jóságodért, magasztalunk 
segílségedért! Áldunk, hogy gyarlóságaink, fogyatkozásaink és bű-
neink miatt nem fordulsz el tőlünk. Dicsőítjük hozzánk való hű-
ségedet, hosszútűrésedét és irgalmasságodat, amelyből táplálkozik 
liftünk, reményünk és megelégedésünk. 
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Most, liogy a nap alkonyaira lér, bízó biliét térünk mi is pi-
henőre. Tudjuk, hogy az éjszaka homályán át is folytonosan rajtunk 
nyugszik őrködő szemed. Mint a gyermek édes anyja ölébe, úgy 
hajtjuk le karjaidra fáradt fejünket. Légy az éjszaka folyamán is 
gondviselő, megtartó Atyánk. Légy erőnk mcgújítója, hitünk táp-
lálója, reménységünk élesztője. Hadd váljék rajiunk boldogító igaz-
sággá a hívő lélek ama meggyőződése, hogy akik az Űrban bíznak, 
erejök megújul. Cjítsd meg erőnket, menijyei Atyánk, ez éjszaka 
folyamán, hogy a holnapi nappal mi is szárnyra keljünk s vidáman 
kezdjük ineg ismét munkánkat. Légy segítségünk Atyánk minden 
jóban mindörökké, a mi Urunk Jézus Krisztus érdeméért! Amen. 

3. Kész az én szívein, óh Isten, hadd énekeljek és zengedezzek! 
(Zsol t 108, 2.) Megemlékezem a mai nap nekem nyújtott segítsé-
gedről és hálát zengek érte szent nevednek. Mert ina is kegyelme-
sen megjáldoltál engemet. Adtál a munkára erőt és adtál áldási is.. 
Megajándékoztál örömekkel és ha ini bánatom volt, abban is vi-
gasztalást nyújtollál nekem. Hálát adok ezért neked a népek közöli , 
Uram, és zengedezek neked a nemzetek között. .Mert nagy, egek 
felett való a te kegyelmed és a felhőkig ér a te hűséges voltod! 
Magasztaltassál fel, öli Islen, az egek felett és dicsőséged legyen az 
egész földön! (Zsolt. 108, 1-6.) 

Minden áldás örök szent Istene, tekints kegyelmesen imádkozó 
gyermekeidre. Mi, akik szent házadba e délesti órában összegyüle-
keztünk, mindnyájan hálás szívvel emlékezünk meg e mai napon 
is reánk kiáradt áldásaidról. Hálás szívvel zengünk jóságodért ina-
gasztalást a te szent nevednek. De kérünk is alázatosan, légy és ma-
radj nekünk mindenkor megáldó, kegyelmes Istenünk! Mert a mai 
nap gondjai, bajai, küzdelmei és csalódásai közt is arról győződlünk 
meg, hogy magunkban hamar elcsüggedünk és elliportalunk. De 
a mai nap reánk árasztott kegyelmed alatt arról is meggyőződtünk, 
hogy ha le vagy velünk, ha le vagy mellettünk, akkor minden baj 
és minden gond, minden bánat és minden csalódás múló felhő 
csupán, amelynek lehetnek sötét árnyékai, de mögiile csakhamar 
ránk ragyog gondviselésed és szereleled boldogító napjának sugára! 

Jól tudjuk. Atyánk, hogy bölcs gondviselésedre és atyai szíved 
boldogító szereletére nem vagyunk érdemesek. Megtarló kegyelmed 
áldásaival sokszor visszaélünk. Elfogadjuk tőled a szeretet kedves 
bizonyságtételeit, de magunk sokszor vagyunk szeretetlenek. Még 
veled szemben is az engedetlenek és hálátlan gyermekek vagyunk és 
méltatlanokká tesszük magunkat áldásaidra. Tudjuk, hogy a mai 
nap folyamán is sokat vétkeztünk szent törvényed ellen. Tudjuk, 
hogy ma is sokszor áthágtuk akaratodat. Azért könyörgünk hozzád, 
kegyelmes Istenünk, ne menjen le e nap a le haragodon, hanem a 
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csillagok ragyoglalásával együtt támaszd lel rajtunk irgalmazó ke-
gyelmed égi fényét. Bocsásd meg mai vétkeinket is. Légy a Krisz-
tusban irgalmazó édes jó Atyánk. Az éjszaka homályán át is ra-
gyogtasd feleltünk jóvollodnak megtartó dicsőségét. Hadd lássák 
meg még a hitetlenek is, hogy az egek felelt való a te kegyelmed 
és a felhőkig ér a te hűséges voltod. És hadd magasztaltassál fel, 
óh Isten, az egek felelt és legyen dicsőséged az egész földön! 
Ámen. 

4. Magasztaljátok az Urat, inert jó, meri örökkévaló az ő ke-
gyelme! (Zsolt. 107, 1.) Magasztaljátok az Ural, inind, akik ma is 
tapasztaltátok irgalmasságát! Mindenek adjanak hálál az Úrnak, az 
ő kegyelméért és az emberek fiai iránt való csodadolgaiért! Mert 
«ζ a mai nap is az Cr hozzánk való kegyelmét hirdeti a világnak. 
Megtartásról, irgalmazó jóságról, gondviselő szerelelről, vezérlő biil-
cseségröl, hosszútűrő kegyelemről és megáldó segítségről beszél 
csodadolgokat! Hogyne adnánk liálát az Crnak e nap alkonyán, mi-
kor annak minden elmúlt perce az Cr nagyságos dolgait prédikálja! 

Akik az ő nevében kezdték el e nap reggelén munkájukat, azo-
kat megsegítette és megáldotta. Akik az élet ostromló harcaiban és 
kísértő csábításaiban menedékei kereslek nála, azokat kegyesen fel-
karolta. Akik a bűnös élet sivatag pusztájában tévelyegve nem ta-
lálták meg az igazság áldott útjait, azokat Igéjével a jő útra iga-
zította. Akik éhezték és szomjúhozták az Isten igazságát, azoknak 
hitükben kielégülést adott. Akik a halál árnyékában iilnek, azoknak 
az örökélet boldog reménységében bíztató fénysugarat ragyogtatott 
fel. Akik nyouiorúsághoz láncolva vágyakoztak megértő lélek segít-
sége után, azokat megvigasztalta. A hívőkel eltöltötte békességgel, a 
hitetlen dölyfösökel megszégyenítette. A gonoszokat megvesszőzte, 
a bízó szíveket pedig megtöltötte boldog megelégedéssel. 

Magasztaljuk, dicsőítsük azért az Ural, mert jó, inert örökkévaló 
az ö kegyelnie! Magasztalunk téged, mennyei Atyánk, minden 
jóságodért és hozzánk való kegyelmed bizonyságaiért! De kérünk 
is gyermeki bizodalommal, légy ezulán is mindenkor változatlan 
jóságú, gazdag kegyelmű, megáldó és megtartó Istenünk! A reánk 
következő éjszakában is őrizz meg minket minden bajtól, minden 
ártalomtól, minden kártól és minden betegségtől. Legyen pihenésünk-
atyai gondviselésed oltalma alatt békességes. A pihenés órái adjanak 
testünknek egészséget, lelkünknek erőt, szívünknek békességet. Min-
den áldásért pedig szent nevedre szálljon hála, magasztalás és di-
cséret, a mi Urunk, a Jézus Kriszlus által! Ámen. 

5. Dicsérjétek az Ural! Dicsérjétek az Crnak nevél, dicsér-
nélek szolgái az Crnak, akik álllok az Urnák házában, Islenünk há-
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zának pitvarában! Dicsérjük az I r a t , inert jó az Cr: zengjétek 
nevét, mert gyönyörűséges! (Zsolt. 135, 1-3.) 

Dicsérni jöttünk szenl nevedet, mennyei Atyánk! Mert jő voltál 
hozzánk e mai napon is. Kegyelmesen elnézted gyarlóságainkat, 
elfedezted vétkeinket, szemet hunytál botlásaink felelt, inert irgal-
mas és szerelő Alyánk vagy a Jézus Krisztusban! Munkánkhoz 
erőt, fáradozásunkra áldást adtál. IIa csüggedtünk, te voltál erős-
ségünk. Ha keserűség lepte el a szívünket, te kellelled fel ben-
nünk ismét a bízó reménységei. Mikor öröm érzése tele-
pedett rá a lelkünkre, simogató atyai kezedet éreztük ma-
gunkon. Mikor nehéz teher alall roskadoztunk, léged lát-
tunk magunk mellett, amint felénk tárod ölelő karodat. Jól esik 
mindenért hálál mondani és dicséretet zengeni szenl nevednek, 
mikor most a napi munka fáradalmai és a bevégzett harc küzdelmei 
után szent lemploinodban megpihenhetünk! 

A hála és a dicséret szavai, amelyeket inost elibéd tárunk, le-
gyenek kedvesek előlied, mennyei Atyánk! De ledd azokat áldotlakká 
reánk nézve is. Teremjék meg lelkünkben azl a boldogító hitbeli 
bizonyosságot, hogy te nekünk gondviselő és kegyelmes édes Alyánk 
vagy, aki mindennel csak áldani és boldogítani kívánsz bennünket. 
Add, hogy jóságodról gondoskodjunk és jóságod kegyes áldásaira 
igyekezzünk magunkat méltókká lenni szakadatlanul. Engedd, hogy 
ne csak ini, hanem kedveseink is oltalmazó jóságod alall maradja-
nak mindörökké. Most is, a reánk boruló éjszakában mind-
nyájunk felett lebegjen a te megtartó gondviselésed védelmező jó-
sága. őrködjék feleltünk szíved szerelele. Adjon nekünk a le alyai 
kegyelmed csendes éjszakai pihenést. Óvj ineg minket minden baj-
tól, minden bűntől, minden ellenségtől. Az éjszakában is Igéd legyen 
a mi világosságunk és irgalmad a mi bátorságunk. Virrassz fel 
minket új és boldog napra, liogy annak áldásaiért is magasztalhas-
suk majd szent nevedet az t'r Jézus Krisztus állal! Ámen. 

1 ti. Áldoll az Úr, az én kőváram, aki hadakozásra lanílja kczeme! 
és viadalra az én ujjaimat! Jőltevőm és megoltalmazóm, mentő-
váram és szabadítóm nékem, pajzsom és az, akiben hízom! (Zsolt. 
144, 1-2.) Ezért is jöttem fel és mi mind azért jöítiiiik fel Iste-
nünk a le szent templomodba, hogy vallási legyünk a le örökkévaló 
kegyelmedről! Vallást legyünk benned megnyugvó hilünkröl. Val-
lást legyünk szereteted ezernyi áldásáról. Az elmull hét minden 
napja és minden órája rólad beszél, kegyelmes Islcnttnk! Itőlad 
beszél lelkünk hálája, szívünk bizalma, életünk öröme és minden 
reménysége! 

Te lanilollatl hadakozásra kezünket, hogy a mindennapi ke-
nyeret magunknak és szeretteinknek verejtékes törődéssel megszerez-
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zük és megtartsuk. Te aillál eröt gyenge ujjainkba, liogy kiküzd-
jük házunknak a megelégedést. Te voltál jóltevőnk, mikor az em-
berek bánlásailöl kesergett a lelkünk. Te voltál oltalmazunk, midőn 
a balsors üldözőbe vett. Te voltál mentöváruiik, mikor a bajok és 
a gondok oslromában menedékei kereseti a lelkünk. Te voltál sza-
hadílónk, midőn a bűn bennünk és körülöttünk rellentő esábilásaival 
meg akart ejteni. Te voltál és te vagy a mi pajzsunk, benned bízunk, 
hozzád menekülünk most is, midőn az elmúló liél utolsó estéjén a 
mulandóság angyalának szárnyesapásai érintik lelkünket! 

íme ilyen mulandó a mi földi életünk. Mulandó annak minden 
öröme és minden java is. Mulandó minden, aminek itt örül a szí-
vünk. A mulandóság látása és tapasztalása lanílson bennünket bölcsen 
élni. Adj józan belátást, hogy ne tulajdonítsunk nagyobb értékel a 
föld javainak, mint amennyit a mulandóság árnyéka alatt megérde-
melnek. Ellenben törekedjünk a lelki javakra, különösen pedig a 
le kegyelmedre, amely idők múlása, teremtett dolgok pusztulása 
felelt is megmarad mindörökké! Ezt a te örökkévaló kegyelmedet 
terjeszd ki ránk a bekövetkező éjszakában is, hogy midőn az el-
múlt hél áldásaiért hálával leli szívvel magasztaljuk szent nevedet, 
új hála és új köszönet hajlson ki keblünkből a rajtunk folytonosan 
megújuló irgalom és szeretet áldásaiért! Ámen. 
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J 

MÁSODIK RÉSZ. 
A SZENTSÉGEK KISZOLGÁLTATÁSA. 

Evangéliumi keresztyén anyaszentegyházunk azt t a r t j a , liogv 
szentség csak olyan vallásos cselekvény lehet , amelyet maga Jézus 
rendel t és hozzácsatolta az üdvüzűlés igéretét. Ez alapon mi csak 
két szentséget i smerünk és val lunk: a keresztséget és az úrvacsorá t . 

A keresztségben az embe r , mint az Is ten örökéle t re te remte t t 
és Krisz tusban örök üdvösségre megváltott gyermeke f e l a j án l j a ma-
gát az Is tennek azzal a kötelezettséggel, hogy mindenkor igaz híve 
marad . Az úrvacsorábai i pedig Krisztus a d j a á t magát az Is tenhez 
való hűségében könnyen megingó, gyarló és bűnös embernek , hogy 
az ő e re jéve l tud jon megmaradn i az Is tenhez való hűségben mind-
örökké. A két szentség természetéből következik, hogy a kereszt-
séget megismételni nem szabad, az úrvacsorának pedig minél gya-
kor ibb megismét lése szükséges, hasznos és üdvösséges. 

I. A keresztség kiszolgáltatása. 
Keresztelés a templomban. 

Kívánatos, liogy a keresztség szentségét mindig a templomban, 
a gyülekezet je lenlé tében szolgáltassuk ki. Az első keresztyéneknél 
a keresztség mindig nagy ünnepélyességgel történt , mer t a h ívőkre 
gyakorol t nevelő ha tásá t rendkívül á ldásosnak tapasztalták. He-
lyes volna a keresztelést nekünk is a vasárnapi istentisztelétet be-
fejező oltári szolgálattal összekötni. Ez a vidéki és kisebb gyüleke-
ze tekben könnyen volna keresztülvihető; Ebben az ese tben a be-
fejező oltári szolgálat a következőkép módosulna : 

Mikor a lelkész a szószéki szolgálatát befe jező énekvers alat t 
az ol tárhoz megy, a keresztelő kőnél megáll és az ének e lhal lgatása 
u tán a közben odavonuló keresztszülők és szülők csopor t j á ra mutatva, 
így szól a gyülekezethez: 

Szeretett Testvéreim! Az áldások örök nagy Istene megadta 
nekünk azt az örömöt, hogy azokért a lelki ajándékokért, amelyek-
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kel ma elhalmozott, mi is adhatunk viszonzásul élő lelkekel, akikel 
most felajánlunk neki a szenl keresztségben. 

Λ keresztelés lefolyása a következő: 
A lelkész aposloli á ldással köszönti a megjelenteket , vagy ezt 

m o n d j a : 
A mi kegyes cselekedetünk legyen az Atyának, a Fiúnak és a 

Szentlélek Istennek nevében! Amen. 
Azután egy bibliai helyből kiindulva röviden r á m u t a t a ke-

resztség je lentőségére, a szülők szent h ivatására , a gyermeknevelés 
üdvösségbe vágó fontosságára, az élő lélek megta r tásáé r t való ko-
moly felelősségre, Jézus szándékára , a hívők pé ldaadó kötelezett-
ségére, a keresztszülők komoly keresztyén hivatására , különösen az 
egykére ha j ló mostani korban a r ra , hogy micsoda örömet , á ldást , 
•életcélt, reménységet és büszke dicsekvés élő anyagát a d j a az Isten 
a j ándéku l a gyermekben stb. Azután így imádkozik: 

Kegyelmes mennyei Atyánk! íme elhoztuk szent templomodba 
ezl a kis gyermeket, hogy a szent keresztségben neked felajánljuk 
és kérjük reá atyai áldásodat. Légy mostan velünk és légy ezzel a 
kicsiny gyermekkel is. Add. liogy a szent kereszlség vizének minden 
cseppje legyen e gyermek lelki újjászületésének fürdője, amelyben 
naponként megtisztul a lelke, a ini Urunk, Jézus Krisztusba velelt 
hile által! Ámen. 

Az imádság u tán a lelkész így szól: 
A világ Megváltója, lelkünk üdvözítője, az Űr Jézus Krisztus, 

mennybemenetele előli azl a parancsolatot adta tanítványainak: Elmen-
vén tanítsatok minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiú-
nak és a Szentléleknek nevébe! Aki hisz és megkeresztelkedik, 
üdvözül, aki pedig nem hisz. elkárhozik. (Ml. 28, 19. Mk. 16. 16. 

Ez Igék e lmondása közben a lelkész a keresztvíz felelt lágy 
mozdulat ta l a kereszt jelét teszi, azután a keresztszülőkhöz így szól: 

Kíváiijálok-e, hogy ezt a kis gyermeket az Úr Igéjével megszen-
telt víz keresztsége állal, a mi l'runk, Jézus Krisztus rendelése é* 
evangéliumi anyaszentegyházunk szokása szerint a benne liívök kö-
zösségébe f e l v e g y e m ? . . . (Felelet: Kívánjuk. 

Tegyünk bál vallást a mi keresztyén bitünkről: 
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és föld-

nek teremtőjében. 
Hiszek a Jézus Krisztusban. Isten cgyszülölt Fiában, a mi l runk-

ban, aki fogantatott Szenllélektöl. született Szűz Máriától, szenveded 
Poncius Pilátus alatt, megfeszítetett, meghalt és eltemettetett; alá-
szállt a poklokra, harmadnapon feltámadott halottaiból, fölment a 
mennyekbe, olt ül Istennek, a mindenható Atyának jobbján, ahon-
nan eljő ítélni élőket és holtakal. 
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Iliszek a Szcnllclckhcii; egy keresztyén anyaszentegyházai; szen-
teknek közösségét; hiinöknek hocsáfealál; testnek feltámadását és az 
örökéletel. Ámen. 

Kívánjálok-e, hogy ezt a gyermeket erre a hitvallásra meg-
kereszteljem? (Felelet: Kívánjuk.) 

Igéritek-e, nemcsak a magatok, hanem az éltes szülők és e kis 
gyermek nevében is, hogy ezt a gyermekei földi élete minden 
idejében ebben a Iliiben fogjátok megtartani? Igérilek-e? Fe le le t : 
ígér jük.) 

Igyekeztek-e őt a reá leselkedő bűn és gonosz elleni küzdel-
mében az Isten segítségével halbalósan támogatni? Igyekeztek-e? 
(Fe lelet: 1 gy ekezün k.) 

Mi legyen a gyermek n e v e ? . . . 
Becéző neveket a lelkész a hivatalos szent cselekvény közben 

nem eml í the t meg. A név (helytelen szokás szerint nevek) bemondása 
u tán a lelkész kezébe veszi a keresztelő kannát , amelybe e lőbb 
langyosílolt vizet öntet és a keresztelő medence fölé tartott gyermek 
fejé t há romszor leönti (vagy esetleg kézzel meghinti) és így szól: 

Név) keresztellek léged az Atyának (öntés), a Fiúnak (öntés), 
és a Szentléleknek (öntés) nevébe! Amen. 

A inegkeresztelés u tán a lelkész az e célra készenlar tot t kendővét 
a vizet a gyermek fe jé rő l fel i ta t ja , (de nem dörzsöli), m a j d j obb 
kezével a gyermek fe jé t ér intve a következő á ldás t m o n d j a : 

A mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki neked is Atyád Jézus 
Krisztus által, áldjon meg és tartson meg téged a földi életben 
szüleidnek örömére, önmagadnak és embertársaidnak holdogítására 
és az Isten szent nevének dicsőségére! Ámen. 

Vagy: Az ég és a föld hatalmas Istene, aki téged a szent ke-
resztségben gyermekévé fogadott, adjon neked erőt és segítséget, 
hogy mint Krisztus igaz híve és jó vitéze, úgy harcold meg ezen 
a földön az élet nemes harcát, hogy hitedet megtartsad és hűsé-
gedért elvegyed egykor az örökélet koronáját! Ámen. 

A keresztelés u tán így imádkozunk: 
.Mindenhaló Isten, mennyei Atyánk! Átadtuk neked a szent ke-

resztségben ezt a kis gyermeket. Átadtuk bizodalommal és könyörgő 
imádsággal. liizodalomiual, mert tudjuk, hogy akinek te vagy Atyja, 
az oltalmazó gondviselésed szárnyai alali áll és hűségének jutalmát 
áldásaid özönében élvezni fogja a földön és a mennyben egyaránt. 
De kérünk is kegyelmes Atyánk, légy e gyermek kegyes gondvise-
lője és megáldó Atyja mindörökké! Gyengeségeit te növeld diadalmas 
erővé. Gyarlóságait te változtasd tökéletességre. Hitét tedd erőssé, 
szívét töltsd meg szeretettel. Áldd ineg kezei munkáját. Áldd meg 
minden nemes elgondolását. Áldd meg benned vetett bizodalmát. A 

234" 



szülői szerelet melegéi pedig, amely a földi életen át a le nevedben 
őrködik e gyermek élete és boldogsága felett, larlsd meg számára, 
hogy ne lásson soha árvaságot ezen a földön, fr i s ten , ne engedd 
a szülőknek soha feledniük, hogy ez a gyermek a tiéd, akit aján-
dékul adtál nekik, de kii bármikor visszavehetsz löliik. Ituzdilsd 
hát fel a szívüket gondviselő szeretetre e gyermek iránt és hálás 
szeretetre le irániad, liogy neked tartsák meg ezt a gyermeket igaz 
Iliiben és engedelmes gyermeki hűségben, a mi Urunk, Jézus Krisztus 
állal! Ámen. 

És most mondjuk el e gyermek lelett azt az imádságot, amely 
ezulán neki is mindennapi imádsága lesz: Miatyánk stb. 

Áldás: Az Cr Jézus kegyelme, az Islen szeretete és a Szentlélek' 
közössége legyen és maradjon e kis gyermekkel és veliiuk is mind-
nyájunkkal ! Ámen. 

Keresztelés a háznál. 
Kivételesen, hu a templom távoli fekvése, az idő já rás meg nem 

felelő volta, vag3r a gyermek és a család kíméletet követelő állapota 
szükségessé teszi, a gyermek megkeresztelése végeit a lelkész a 
családi házhoz is kiszállhat. Ebben az e se tben azonban gondosan 
vigyázzon, hogy a szentség kiszolgáltatása méltó kere tben és mél tó 
hangula tban tör tén jék . 

A szer tar tás ugyanolyan módon történik, mint a templomban. Az 
oltárt egy feldíszített kis asztal képviselheti , amelyre a Biblia (csa-
ládi Biblia, vagy ha az nem volna, az oltári Biblia elhelyezendő. He-
lyes, ha az evangél ium örök világosságát je lképező gyertyák is 
égnek az ol tárt helyettesí tő asztalon. IIa a család feszületet is 
kíván odahelyezni , akkor az a gyertyák közé áll í tandó. 

A lelkész a tel jes csend ünnepélyes hangula tában kezdi meg 
m u n k á j á t : 

Kegyelem e háznak és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az 
Cr Jézus Krisztustól! Ámen. 

Vagy: A mi szent munkánk legyen az Alyának, a Fiúnak és a 
Szentlélek Istennek nevében! Ámen. 

Szeretett testvéreim! Most, mikor a keresztség szentségének ün-
nepélyes kiszolgáltatására e csendes családi hajlék falai közt össze-
gyülekeztünk, hálás szívvel emlékezünk meg a mi Megváltónk és 
kegyes üdvözítőnk Ígéretéről: Ahol ketten vagy hárman találkoznak 
az én nevemben, ott vagyok közöltük. (Mt. 18, 20. Ks mi érezzük, 
liogy Jézus valóban itt van most közöttünk. Lelkünk hitével, szí-
vünk szeretetével, ajkunk imádságával kérjük is öt, liogy legyen 
most velünk, szentelje templommá ezt a csendes családi hajlékot 
és legye áldollá ill végzendő istenes munkánkat. í:s az ι r mindig 
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meghallgatja ós teljesíti is benne bízó hívei kérését. Jóságos szívének 
üzenetét el is küldte hozzánk azokban a szent Igékben, ame-
lyekkel ma nekünk tanítást ad. Ezeket az Igéket feljegyezve ta-
láljuk . . . 

Az Igék a l ap ján a lelkész rövid taní tást nyú j t , amely u t án így 
imádkozik: 

Kegyelmes mennyei Atyánk! Meghallgattuk szent Igéd tanítá-
sát, szívünkbe zártuk intéseidet és örömmel fogadtuk biztatásaidat. 
Most már nyugodt szívvel és hívő lélekkel adjuk át atyai gondvi-
selésedbe ezt a gyermeket. A szent keresztség által tedd öt kedves 
gyermekeddé, engedelmes fiaddá és hűséges szolgáddá az t;r Jézus 
Krisztusban. Add, hogv az Igével megszentelt víz változzék az ő 
életében lelket liszlíló tűzzé, hogy kedves legyen elölted ez a 
gyermek úgy a földön, mint majd a mennyek országában is, a mi 
l'runk, Jézus Krisztus által! Ámen. 

A keresztelés ugyanúgy történik, mint a templomban. Annak 
végeztével így imádkozunk: 

Hálát adunk neked szent és jó Atyánk, hogy a szent kereszt-
ségben ezt a kis gyermeket gyermekeddé fogadtad az Cr Jézus 
Krisztus állal. Hálát adunk, hogy kegyelmes jelenléteddel templommá 
szentelted ezt a családi otthont, amelynek lakói mind magasztaló 
dicséretet mondanak szent nevednek. Kérünk, Atyánk, maradj meg 
továbbra is ebben a hajlékban, hogy itt lakó híveid neesak ebben 
az ünnepélyes órában, hanem mindenkor érezzék, hogy velük vagy és 
megáldó Istenünk maradsz mindörökké. Segítsd a szülőket a gyer-
meknevelés szent munkájában. Szívük szeretetét, gondoskodását és 
fáradozásait, jóságuk áldozatait azzal a boldogsággal áldd meg, amely 
a szülők szívét az engedelmes, hűséges és szerelő gyermekek bir-
tokában tiilli el egyedül. Szenteld ineg e családi kör minden egyes 
tagjának szívét és éleiét, hogy a szülőket áldozatos szerelet töltse el 
gyermekeik iránt, a gyermekeket alázatos hála fűzze a szülőkhöz, a 
testvéreket pedig megértő és odaadó jóság kösse össze egymással. 
Adj e ház lakóinak élő hitet, tiszta erkölcsöket és neked tetsző 
munkás életet, hogy nemes példaadással járjanak e gyermek előtt 
azokon az ösvényeken, amelyeket áldottá szentelt mindnyájunk előtt 
a mi megváltó Jézusunk. Ettől a kis gyermektől pedig ne vondd meg 
soha atyai szerelmed támogatását, hanem légy és maradj mindenkor 
kegyelmes és jóságos Atyja, az Ür Jézus Krisztus állal! Amen. 

Most pedig mondjuk el e kis gyermek felelt azt az imát, 
amely e gyermek mindennapi imája lesz: Miatyánk s t b . . . . 

Áldás: Az t"r Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és 
a Szentlélek közössége legyen és maradjon e kicsiny gyermekkel, 
legyen és maradjon e háznak népével, legyen és maradjon velünk 
mindnyájunkkal, mindörökké! Ámen. 
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Beteg gyermek keresztelése. 
I ía az újszülött gyermek olyan gyenge, hogy élete veszedelem-

ben van, a keresztyén anyaszentegyház megengedi, hogy a keresz-
telést szükségből az orvos vagy a bábaasszony, vagy bármely meg-
keresztel t hívő is elvégezhesse. Helyesebb azonban, ha mindig lelkész 
végzi a keresztelést . A beteg gyermeken végrehaj to t t sziikségkereszl-
ség te rmésze tesen n e m lehet olyan hosszadalmas, mint a rendes , 
keresztelés. Sokszor csak éppen a legszükségesebb, de mindenese t re 
a szentség érvényességéhez nélkülözhetet len kellékeket t a r t ha t j uk 
meg. A keresztelés legrövidebb formája- a következő: 

Az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! Amen. 
Megáldom ezt a keresztvizet az Űr Jézus Krisztus ama rendel-

kező Igéjével: Elmenvén tanítsatok minden népekel, inegkereszlel-
vén őket az Atya, Fiú, Szentlélek nevébe! Az Űr ezen rendelése 
szerint léged (név) megkeresztellek az Atyának (öntés), a Fiúnak 
ι öntés) és a Szentléleknek (öntés) nevébe. Az Istennek megtartó ke-
gyelme legyen és maradjon veled mindörökké! Ámen. 

A lelkész ezu tán mond ja el a hitvallást, amelyre a gyermekei 
megkeresztel te és ezután kötelezi el a keresztszülőket és a szü-
lőket, hogy ha a gyermek életben marad , őt a Jézus Krisztus i ránt 
való hűségben és az Apostoli hitvallás megta r tásában fogják fel-
nevelni. Végül imádkozik: 

Kegyelmes mennyei Alyánk! Oltalmad alá helyeztük ezt a be-
teg gyermeket és áladtuk neked a szent keresztségben. Karold fel 
őt kegyelmesen. Légy neki a Jézus Krisztus állal földön és incny-
nyekben mindenkor szerelő és gondviselő Atyja. Törékeny testét 
csak te erősítheted meg erre a földi életre. Kérünk is, kegyelmes 
Alyánk, tartsa meg könyörülő irgalmasságod ezl a gyermeket a 
földi éleiben szülőinek örömére és a te szenl neved szolgálaiára. 
Hadd nőjjön fel a benned és a Jézus Krisztusban való boldogílö 
keresztyén hitben és hadd szolgáljon neked itt a földön is, imád-
ván téged lélekben és igazságban. IIa azonban úgy határoznál e gyer-
mek felől, hogy ne a földön, liánéin az angyalok seregével a meny-
nyekben szolgáljon tenéked, akkor is legyen meg a te akaratod! 
De alázatosan kérünk, küldd el a szülőkhöz vigasztalásul a te Szent-
lelkedet, hogy el tudják mondani megnyugvó hittel: Az Űr adta, 
az Űr vette el, legyen áldott mindenkor az ő szent neve! Meny-
nyei Alyánk, te jóságos és kegyelmes vagy mindenkihez, légy ke-
gyelmes és irgalmas e háznak népéhez is, hogy megáldó jóságodért 
mindenkor magasztalják szenl nevedet, az Űr Jézus Krisztus által! 
Ámen. 

Miatyánk és áldás. 
Ha a keresztséget szükségből nem lelkész végezte és azt be-

jelentik, akkor a lelkész pontosan kérdezze ki, hogy megtörtént-e 
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Jézus szavainak e lmondása , az Isten nevénél a háromszor i leöntés, 
valamint a név megnevezése? Ha ezek közül valamelyik e lmaradt , 
akkor a lelkész a keresztelést szabályszerűen elvégzi, min tha mi 
sem tör tént volna. Ha a gyermek meghalt , akkor a lelkész a keresz-
telési anyakönyvbe bevezeti a keresztelést , még abban' az ese tben 
is, ha szabálytalan volt. A jegyzet rovatba azonban észrevétele i t 
megteszi. 

Felnőtt keresztelése. 

Akit felnőtt korában keresztelünk, ' rendszer in t más vallásból 
tér hozzánk. Ezekre nézve az őskeresztyén egyház szokását kell 
megtar tanunk, vagyis a keresztelést megelőzi a hosszabb tanítás, 
amely u tán a felnőttek m á r maguk lesznek vallást hi tükről és a 
keresztszülők nem mint kezesek és szülő-helyettesek, h a n e m csak 
mint tanuk szerepelnek. 

A felnőtt keresztelésének rendje a következő: 
Az apostoli üdvözlés u tán a lelkész egy bibliai he lyet fel-

olvas és annak a lap ján vázolja a keresztyén, egyház igazságait és 
követelményeit , az evangélium vezérlő voltát, az Ige fontosságát, a 
Kr isz tusban való élet szépségét, az is tenfiúság méltóságát , a hitből 
való megigazulás igazságát, az evangéliumi egyház biblikus voltát, 
híveivel szemben táplált követelményeit , a megtérés gyönyörűséges 
voltát, a keresztség jelentőségét stb. Beszéde végeztével rövid imát 
mond: 

Minden áldásnak és kegyelemnek szentséges Istene, akit Atyánk-
nak ismerünk és vallunk az Cr Jézus Krisztus által, alázattal ké-
rünk, hogy a hozzádvágyódó lelket fogadd kegyelmesen és vedd atyai 
szereieledbe. A szent keresztségben fogadd gyermekeddé és tisz-
títsd meg a szívét neked tetsző igaz keresztyén életre. .Mindent 
megszentelő és megtartó Igédet úgy oltsd belé, hogy az legyen 
vezére egész életén át. Irgalmasságoddal és böleseségeddel úgy 
vezéreld őt, hogy mindenkor elmondhasd róla a boldogító ítéletet: 
Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm! Mostani szent mun-
kánkat te magad szenteld meg és áldd meg nagy nevednek dicső-
ségééri! Ámen. 

A lelkész a kereszlelendőt fe lhívja imádkozásra , még pedig a 
Miatyánk e lmondására . Ennek végeztével e lmonda t j a vele az Apos-
toli hitvallást. Azután így szól: 

Kedves testvérem, a mi Urunk Jézus Krisztus és az ő evangé-
liumi keresztyén anyaszentegyházának nevében megnyugvással hall-
gattam vallásléleledel, amely minden keresztyén ember egyetemes 
hitvallása. Ε vallásiét»! alapján ugyan kicsoda tagadhatná meg 
tőled a keresztvizet? Azt kérdezem hát, kívánod-e, hogy léged e 
hitvallásra megkereszte l je lek?. . . (Felelet: Kívánom.) 
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Igéred-e, liogy egész földi életed folyamán e hitvallás ko-
moly megtartásában igyekezel élni s Krisztus igaz hívének és az 
Isten hűséges gyermekének mindenkor megmaradni? Igéred-e? . . . 
(Felelet: ígérem'.) 

Megáldom és megszentelem tehát ezl a vizet a mi Urunk, Jézus 
Krisztus amaz Igéjével: Kimenvén tanítsatok minden népeket, meg-
keresztelvén őket az iltyának, a Fiiinak és Szentléleknek nevébe, 
inert aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 
elkárhozik. Jer testvérem, hajtsd meg fejedet az űr kegyelmi aján-
dékának, a szent keresztségnek felvételére. 

(Név) keresztellek téged az Atyának (önlés), a Fiúnak (öntés) 
és a Szentléleknek (önlés) nevébe! Ámen. 

Áldás: A kegyelem hatalmas Istene, a mi jóságos mennyei 
Atyánk, az üdvösség örök fejedelme, a mi megváltó Jézusunk és 
a minden jóra elvezérlö Szentlélek tartson meg téged mindenkor 
az igaz bitben, hogy annak jutalmát, az örökélet koronáját elvehes-
sed egykor az egekben, az Űr Jézus Krisztus érdeméért! Ámen. 

Imádság: Kegyelmes mennyei Atyám! Hálát adok gondviselé-
sedért, amellyel engem, méltatlan földi gyermekedet, születésemtől 
fogva mind a mai napig kegyelmesen megtartottál, szeretettel segí-
tettél és bölcseségeddel magad felé irányítottál. Hálál adok irgal-
masságodért, liogy Szenllelked a világ Megváltójának lábaihoz ve-
zetett engemet. Hálát adok vezérlésedéri, amellyel, mint a puszta-
ságban útal mulató lűzoszloppal, szenl lgéil megismeréséhez jut-
tattál. Hálát adok különösen ama kegyességedért, hogy utánam 
nyúltál és a mai napon a szent keresztségben gyermekeddé fo-
gadtál. 

Uram, hálás szívem bizodalmas hitével könyörgök hozzád, larls 
meg engem atyai szerelmedben ezután is mindörökké. Áraszd ki 
rám gondviselésed jótéteményeit. IIa bűneimet a szent keresztség, 
mint az újjászületés fürdője állal kegyelmesen inegboesálotlad és 
eltörölted, akkor gyarlóságaimból is kegyelmesen gyógyíts ki en-
gemet. Add, hogy amiben még fogyatékos a hitein, igazítsa helyre és 
legye teljessé szent Igéd megismerése. Adj erői, hogy egyszülött 
Fiadat mindig követni kívánjam, tőle soha el ne szakadjak és hozzá-
való tartozásomat szeretetben gazdag és igaz keresztyén élettel iga-
zoljam. Kérlek, Uram, hogy a vízkeresztséget le magad változtasd 
az én élelemben tűznek és léleknek kereszlségévé szent nevednek 
dicsőségére. Ámen. 

Miatyánk és á ldás : 
Áldjon meg léged az Űr és őrizzen ineg légedet! 
Világosítsa meg az Űr az ő orcáját terajtad és könyörüljön te-

rajtad! 
Fordítsa az Űr az ő orcáját tereád és adjon neked békességei! 

Ámen. 
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Keresztelésre alkalmas bibliai helyek: 
És lön az e m b e r élő lélekké. (Móz. I. 2. 7.) 
Nagy nemzet té teszlek és megáldalak téged és felmagasztalom 

a le nevedet és á ldás leszesz. (Móz. I. 12, 2.) 
Áldjon meg légedet az Cr és őrizzen meg tégedet! (Móz. IV. 

G, 24.) 
Ezért a f iúér t könyörögtem és az Úr megadta kérésemet , ame-

lyet tőle kér tem. Mosl azér t én is az í r n a k szentelem, leljes é le tére az 
Úrnak legyen szentelve! És imádkoztak ott az Úrhoz. (Sám. I. l r 

27-28.) 
Áldom az Urat minden időben, dicsérete mindig a jkamon van. 

(Zsolt. 34, 2.) 
Az Űr kegyelme öröktől fogva való és örökkévaló az őt fé lőkön 

és az ő igazsága a f iaknak fiain! (Zsolt. 103, 17.) 
Ez a n a p az, amelyet az Űr rendel t , örvendezzünk és vígadjunk, 

ezen! Öh, Uram, segíts meg most! ó h , Uram, ad j jóe lőmenete l t 
most! Áldott, aki jő az Úrnak nevében! (Zsolt. 118, 21-26.) 

Jövevény vagyok e földön, ne re j t sd e l tőlem a te parancso-
lataidat. (Zsolt. 119, 19.) 

Az Űr megőriz léged minden gonosztól, megőrzi a te lelkedet . 
Megőrzi az Űr a te ki- és bemenete ledet mostantól fogva mind -
örökké! (Zsolt. 121, 7-8.) 

Atyámfiaiér t és ba rá t a imér t hadd mondhassam: béke veled Γ 
(Zsolt. 122, 2.) 

Fiam, a d j a d a te szívedet nékem és a te szemeid az én úta imat 
megőrizzék. (Péld. 23, 26.) 

Ne félj , mer t megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém 
vagy I (És. 43, 1.) 

Én terólad el nem felej tkezem. (És. 49, 15.) 
A hegyek eltávoznak és a halmok megrendülnek, de az én 

i rgalmasságom tőled el nem távozik és békességem szövetsége meg 
nem rendül ! Igv szól könyörülő Urad. (És. 54, 10. 

Az én lelkemet adom belétek és azt cselekszem, hogy az én pa-
rancsola ta imban j á r j a tok és az én törvényeimet megőrizzétek é s 
betöltsétek. (Ez. 36, 27.) 

Ez az én szerelmes f iam, akiben gyönyörködöm. (Mt. 3, 17.) 
Mester, én követlek, akárhova mégy! (Felnőtteknél. Mt. 8, 19.) 
Bízzál f iam, meg vannak bocsátva a te bűneid. (Felnőtteknél . 

Mt. 9, 2.) 
Aki vallást tesz énró lam az embe rek előtt, én is vallást teszek 

ar ró l az én mennyei Atyám előtt. (Felnőtteknél. Mt. 10, 32.) 
Jöj je tek énhozzám mindnyá jan , akik fá rad tak és megterhe l tek 

vagytok és én megnyugtat lak titeket. (Felnőtteknél. Mt. 11, 28.) 
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Aki engemet követni akar , tagadja meg magát, vegye fel a 
keresz t jé t és úgy kövessen engemet! (Felnőtteknél. Mt. 10, 24.) 

Vigyázzatok, hogy ezek közül a kicsinyek közül csak egyet is 
meg ne vessetek, mer t mondom nektek, hogy azoknak angyalai 
szünetlenül szemlélik az égben az én mennyei Atyám orcá já t ''Mt 
18, 10.) 

A ti mennyei Atyátok nem akar j a , hogy e kicsinyek közül 
egy is elvesszen. (Mt. 18, 14.) 

Hagyjátok a kis gyermekeket és ne akadályozzátok meg, hogy 
hozzám jöj jenek, mer t i lyeneké a mennyeknek országa. (Mt. 19, 14.) 

A gyermekek és a csecsemők szájával erősí tem meg dicsére tedet . 
(Mt. 21. 16.) 

Elmenvén, tanítsatok minden népeket , megkeresztelvén őket az 
Atyának, a F iúnak és a Szentléleknek nevébe és tanítsátok meg 
őket, hogy tar tsák meg mindazt , amit parancso l tam néktek! (Mt. 
28, J9-20.) 

Mindenki légedet keres! (Mk. 1, 37.) 
Ne telj, csak higyj! (Felnőtteknél. Mk. 5, 36.) 
Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, 

e lkárhozik. (Mk. 16, 16.) 
Vájjon mi lesz ebből a gyermekből? (Lk. 1, 66.) 
Aki ezt a kis gyermeket az én nevemben befogadja , engem 

fogad be. (Lelenceknél. Lk. 9, 48.) 
Ma lett üdvössége ennek a háznak! (Lk. 19, 9.) 
Bizony mondom neked, ha valaki ú jonnan nem születik, nem 

lá tha t j a meg az Isten országát . (Felnőtteknél. .Ián. 3, 3.) 
Én vagyok az a j tó , aki r a j t a m megy be, megtar tát ik , ki és 

be j á r m a j d és legelőre talál . (Ján. 10. 9.) 
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem megy az 

Atyához, ha csak nem általam. (Ján. 14, 6.) 
Nem azt kérem, hogy vond ki őket a világból, hanem, hogy 

őrizd meg őket a gonosztól. (Ján. 17, 15.) 
János vízzel keresztelt , ti azonban rövid idő múlva Szentlélekkel 

l'oglok megkeresztel tetni . (Csel. 1, 5.) 
Tér je tek meg és kereszte lkedjék meg mindegyitek a Jézus Krisz-

tus nevére , bűnei tek bocsánatáér t és elnyeri tek a Szentlélek a ján-
dékát . (Csel. 2, 38.) 

Higyj az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz úgy te, mint a 
te házadnépe is. (Felnőtteknél. Csel. 16, 31.) 

János a megtérés keresztségével keresztelt , azt mondván a 
népnek, hogy h igy jenek abban , aki u tána jön, vagyis a Jézus Krisz-
tusban. (Csel. 19, 4.) 

És most mit tétovázol? Kelj fel, keresz te lkedjé l meg és mosd 
le bűneidet , segítségül híván az υ nevét. (Felnőtteknél. Csel. 22, 16.) 
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Nem tudjá tok-e , hogy akik Jézus Krisztus számára keresztel-
te t tünk meg, az ő halála számára keresztel tet tünk m e g ? . . . (Róni. 
6, 3-5.) 

Hű az Isten, aki az ő Fiának, a mi Urunk Jézus Krisztusnak 
közösségébe meghívott . (Kor. I. 1, 0.) 

Azért hal t meg mindenkiér t , hogy akik élnek, többé ne ön-
maguknak él jenek, h a n e m annak, aki é r tük meghal t és fe l támadt . 
(Kor. II. 5, 15.) 

Legyen há la az Is tennek az ő k imondhata t lan a jándéka ié r t . 
(Kor. II. 9, 15.) 

Mindnyájan az Is ten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által, m e r t akik Krisztusba megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöztétek 
lel. (Gal. 3, 26-27.) 

Most m á r nem vagytok többé idegenek és jövevények, h a n e m 
polgár társai a szenteknek és háznépe az Is tennek. (Ef. 2, 19.) 

Ti atyák, ne haragí tsátok gyermekei teket , hanem nevel jé tek 
őket fegyelemben és az Űr intéseiben. (Ef. 6, 4.) 

Bizonyos vagyok abban, liogy aki beunelek a jó munká t el-
kezdte, be is fogja azt végezni Krisztus Jézus napjáig. (Felnőtteknél. 
Fii. 1, 6.) 

Mikor el temetkeztetek vele a keresztségbe, vele fel is támadta tok 
a halot takból őt fe l támasztó Isten e r e j é b e n való Ilit által. (Kol. 
2, 12.) 

Is ten azt aka r j a , hogy minden e m b e r üdvözül jön és e l jusson 
az igazság megismerésére . (Felnőtteknél. Tim. I. 2, 4.) 

Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya^ hogy 
az Is ten gyermekeinek neveztessünk és vagyunk is. (Ján. I. 3, 1.) 

Légy hű mindhalál ig és neked adom az élet koronájá t . (Jel. 
2, 10.) 

II. Az úrvacsora kiszolgáltatása. 
Az úrvacsora kiszolgáltatása a templomban. 

Az Űr szent vacsorá jával a hívő keresztyén e m b e r mindannyi-
szor él, valahányszor lelki e rősödésre van szüksége. Ha hi te meg-
inog, bizodalma megrokkan, ha r e m é n y e veszendőbe tért, ha bű-
nei felett bánkódik, ha nem érzi magát elég erősnek, hogv az élet 
bajaival , csalódásaival és kísértéseivel a harco t megáll ja , o lyankor 
mindig az élet minden viharát lecsillapító és a mindenen ural-
kodó Megváltót könyörgi magához. Az úrvacsorában ugyanis Jézus 
Krisztus önmagát a d j a oda erősségül a benne hívőknek. 

Az úrvacsora vételére a híveknek minél többször kell a lkalmat 
nyú j t anunk , mer t sohasem tudha t juk , kinek mikor van szüksége a 
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Krisztussal való lelki tá rsulásra . Rendes úrvacsorázás t a r tandó minden 
ünnepnapon , az advent és a böj t valamennyi vasárnapján , a re for -
máció ünnepén, az ara tás i há laünnepen . minden hónap első vasár-
nap j án és a nagyhé t csütör tökén és péntekén, valamint a bűnbána t i 
ünnepekén is. De ezek mellett a magános úrvacsorázástól sem szabad 
elzárkóznunk. 

Λζ Úrvacsora kiosztását r endesen vagy megelőzi vagy követi a 
gyülekezet istentisztelete. Azonban az úrvacsorázás attól el is külö-
nülhet . 

Kiszolgáltatásának r end j e a következő: 
Az alkalmi ének egy-két versének e léneklése után a lelkész az 

ol tárhoz megy és vagy az istentisztelet igehirdetésének a lap jáu l vett 
bibliai helyből kiindulva, vagy külön e cé l ra kiválasztott szentírási 
hely a l ap ján rövid beszédet mond, amelyben r á m u t a t az úrvacsora 
je lentőségére , kötelezéseire, a bűn kárhozatos voltára, a bűntől való 
szabadulás boldogságára, a bűnbána t szükségére, a bűnbocsánat is-
teni kegyelmére, az ú j jászüle tés boldogságára, Krisztus á ldozatára 
és a Jézussal való tiszta élet gyönyörűségeire stb. Minden eset-
ben a hívek emlékébe idézi Pál apostol ama mondásá t (Kor. I. 11, 
28-29.): Vizsgálja meg magát az e m b e r és úgy egyék a kenyérből 
és úgy igyék a pohárból , m e r t aki, mél ta t lanul eszik és iszik, íté-
letet eszik és iszik magának, hogy nem különbözteti meg az Úr 
testét. Ezután a gyónási imádság következik: 

».Gyónom lenéked mindentudó szent Isten és vallom, liogy el-
lened szóval és cselekedettel, tudva és tudatlanul, sokszor és sok-
féleképen vétettem, sok jót elinúlasztotlam, sok rosszat elkövettem.« 
Ellened, az én megtartó és gondviselő mennyei Atyám ellen nem 
egyszer zúgolódtam. Mindenkor bölcs és áldott rendelkezéseiddel 
szcnibeszálllam. Balgatag bölcselkedéssel szívem vágyai és lelkem 
indulatai szerinl választottam meg az útat, amelyen járjak. Igv 
eslem én biinbe és így vétettem szent akaratod ellen, jóságos 
Istenem! 

Embertársaim ellen is sokszor vélkezlem. Szeretteiin iránt sze-
retetlen, jótevőim iránt háládatlan, a segítségre szorúlókkal szemben 
könyörtelen voltam. így vétettem szenl törvényed ellen, inennvei 
Atyám! 

Magammal és emberi hivatásommal is bűnös ellenkezésbe ju-
lolíam. Kimerültem a földiek szereletébe és mennyei polgárságom-
ról elfelejtkeztem. Nem a te Igéd szövétnekét követtem és nem a 
le szent Fiad nyomdokain jártam, hanem a rossz példák és a csá-
bító bűn útján mindjobban eltávolodtam tőled és attól, akit üd-
vösségre vezérlő mesterül küldöttéi, az Űr Jézus Krisztusiéi! 

Kegyelmes Islen! Bűneim terhével, lelkiismeretem szégyenkezé-
sével állok meg most szent színed előtl. Érzem, hogy én vagyok 

243" 



az a tékozló fiú, aki nem vagyok méltó arra, hogy gyermekednek 
mondjanak. De alázatos bűnbánattal kopogtatok kegyelmed ajtaján: 
légy irgalmas nekem, bűnös embernek! őszintén szánom és bán:>m 
minden elkövetett bűnömet, amellyel szent törvényedet megtörtem. 
Bocsásd meg az én bűneimet az Cr Jézus Krisztusért! Nyújts nek.'in 
megnyugvást szent Fiadnak vacsorájában, hogy te minden meglé-
rönek bűnbocsátó kegyelmet adsz Jézus érdeméért. Az ö szenl les-
tének és kiontott vérének mennyei ajándékában adj nekem erőt, 
hogy bűneimet igazán megbánjam, bűnös szokásaimat elhagyjam, 
valóságos új éleire szülessek és az igaz megtérés úlján egyedül 
csak neked élhessek! Kegyelmes jó Atyám, könyörgök hozzád, te-
remts bennem tiszta szívet és az erős lelket újítsd meg énbennem 
atyai kegyelmedből, amelyei Jézus Krisztusban nekünk adlál az örök 
élet üdvösségére. Ámen. 

Ezután a lelkész így szól a gyülekezethez: 
Testvéreim az Crban! A mindentudó és mindenütt jelenvaló 

Isten hallotta bűnbánó és kegyelemért könyörgő imádságlokat, amely-
ben szíveleket feltártátok előtte. Hogy azonban tisztemhez képest hir-
dethessem tinektek az Islen bűnbocsátó atyai kegyelmét, felkel-
vén mindnyájan, feleljelek őszinle szívvel a következő kérdé-
seimre: 

Valljátok-e magatokat Isten előtt bűnösnek és ezért büntetésre 
méltónak? Feleljen kiki magáért: Vallom! (Felelel: Vallom!) 

Bánjátok-e szívetek szerint minden elkövetett bűnötökéi, ame-
lyekkel akár a jó Istent, akár embertársailokal megbántollálck? 
Feleljen kiki magáért: Bánom! (Felelet : Bánom!) 

Igyekeztek-e ezután Isten segílségével minden bűnös szokást 
elhagyni, szentül és jámborul élni s mindenkinek, aki titeket 
megbántott, szívelek szerint megbocsátani? Feleljen kiki magáért: 
Igyekezem! (Felelet: Igyekezem!) 

Hiszitek-e, hogy az Islen, ha hozzá igazán megtértek, az í r 
Jézus Krisztus érdeméért minden bűnötöket megbocsátja? Feleljen 
kiki magáért: Hiszem! (Felelet: Hiszem.) 

A lelkész kezeit áldva emeli a gyülekezetre.) Legyen a fi hile-
lek és jőfeltétellek szerint! A minden kegyelem és irgalom örök szent 
Islene adja az ő Szentlelkének erejét a ti szívetekbe, hogy amit 
most előlle szájjal vallottatok, az valósággal is meglegyen bennetek! 
í:n pedig, mint az Crnak evégből rendelt hivatalos, bár inéllalliin 
szolgája, az Cr Jézus Krisztus ama szavai szerint: »Akiknek meg-
bocsátjátok bűneiket, megbocsáttatnak azoknak« (Ján. 20, 23.), 
hirdetem tinéktek az igaz megtérés feltétele mellett bű-
neitek bocsánatát! Teszem ezt az Atyának, a Fiúnak és a Szent-
léleknek nevében, azzal a komoly figyelmeztetéssel, hogy meglás-
sátok: többé ne vétkezzetek, hanem teremjetek a megtéréshez illő 
gyümölcsöket! Ámen. 
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Nagyobb gyülekezetekben a feloldozást a lelkész a bűnbocsánat 
h i rde té se után, azt folytatólag végzi anélkül, hogy a hívek az ol-
tárhoz já ru lnának . 

Kisebb gyülekezetben, — és ez a he lyes gyakorlat , — a hívek 
a lelkész fe lh ívására az o l tár köré térdelnek és a feloldozást és az 
á ldás t egyenként veszik. A lelkész a térdelő hívek fe jé t so rban 
megérintve, lassan jobbfe lé ha lad és mene t közben ezt m o n d j a : 

Bízzatok igazán megtérő hívek, meg vannak bocsátva a ti bű-
neitek! Az Isten újból kegyelmébe fogadolt lilékét! Menjetek el 
békességgel és teremjétek az örökélet áldott gyümölcseit! Az Isten 
irgalmazó kegyelme legyen és maradjon veletek mindörökké! Ámen. 

A feloldozás alatt az orgona halkan és á l landóan szól, énekelni 
.azonban i lyenkor nem helyes. A feloldozás u tán a lelkész az ol tár-
hoz fordul és az úrvacsorai e lemeket Jézus rendelő szavaival meg-
szenteli. Az orgona ezalat t is folytonosan és ha lkan játszik. 

A lelkész az ostyából annyi t tesz ki az osztó tá lcára , amennyi 
egy körnek elegendő. A kelyhet is megtölti és maga elé helyezi. 
Azután még mindig az ol tár felé fo rdu lva ezt m o n d j a : 

Imádkozzunk! Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltes-
sék ineg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen ineg a le aka-
ralod, miképpen a mennyekben, azonkéjipe.i a földiin is. A mi mindennapi 
kenyerünket add meg nekünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, 
miképpen mi is megbocsálunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy 
minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Meri tied az or-
szág, a halalom és a dicsőség, mindörökké! Ámen. 

Ezulán a szerezletési igéket mondja el és mikor idézi az Í rás 
a m a szavait, »Kezébe vette a kenyeret,« akkor ő is kezébe veszi az 
os tyával , mint kovásztalan kenyér re l megrakot t tálcát azt 
fölemelve folytat ja Jézus szavait és amikor odaé r : »Ez az 
é n testem«, akkor a kenyér felett jobbkezével a kereszt je lé t veti. 
Ugyanígy cselekszik a p o h á r r a l is. Mikor az Í rás ama szavait idézi 
»Vette a poharat«, akkor a lelkész is kezébe veszi azt, felemeli és 
amiko r Jézus eme ki jelentését m o n d j a : »Ez az én vérem«, akkor 
jobbkezével a kereszt jelét veti a p o h á r fölött. 

A szereztetési Igék: A mi Urunk Jézus Krisztus, azon az éj-
szakán. amelyen elárulták, kezébe vetle a kenyerei (—), megáldotta, 
megtörte és tanítványainak adta ezt mondván: Vegyétek, egyétek, 
ez az én testem (—) ainelv érettetek adalik. Ezt cselekedjétek az 
én emlékezetemre. 

Hasonlóképen, miután megvacsoráil, vette a poharat (—) és há-
lákat adván nekik adla ezt mondván: Igyatok ebből mindnyájan, 
mert ez az én vérem (—) az új szövetség vére, amely sokakért kion-
talik bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek, valahányszor isszátok 
az én emlékezetemre! Ámen. (Mt. 2b, 26-28. Kor. I. 11. 23-25.) 
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Ezután a lelkész a hívek felé fordulva így szól: 
liünliánó hívek! Ime, el vannak készítve számútokra az Ist.·» 

bűnbocsátó kegyelmének ez áldott jegyei. Mielőtt azokat magatok-
hoz vennétek, őszinte bűnbánattal imádkozzatok következőképen: 

Kegyelmes Isten! Alázatos bűnbánattal könyörgünk, légy most 
hozzánk irgalmas és kegyelmes. Tégy bennünket méltókká, hogy 
vendégei lehessünk szent Fiad vacsorájának. Tisztítsd meg lel-
künket, hogy szenl Fiad testét és vérét befogadhassuk. Atyánk, 
légy nekünk most irgalmas és kegyelmes, a mi Urunk a Jézus 
Kriszlus érdeméért! Ámen. 

Az imádság u tán a lelkész meghívja a gyülekezetet az Űr oltá-
rához : 

Jöjjetek testvéreim és bűneitek bocsánatára vegyétek magatok-
hoz igaz bűnbánattal az Ür Jézus Kriszlus szenl teslél és vérét. 
Az Islen pedig legyen tinektek irgalmas és kegyelmes és legye 
igazzá megtérésleket az örökélet üdvösségére! 

Mikor a hívek az ol tár köré le térdel tek és a nyugalom helyre-
állt, a lelkész jobbkézfelé haladva megkezdi a kenyér kiosztását, 
mialat t az orgona ál landóan szól, a hívek pedig énekelnek. I lyenkor 
énekkar is közreműködhet ik . Az egyes énekversek közt kívánatos, 
hogy nagyobb szünet legyen, mer t így ünnepélyesebb. Oszlás közben 
a lelkész ha lkan és lassan, d.; minden egyes ú j abb asztalnál ú jból 
e lmond ja a következőket: 

Vegyétek, ez a mi Urunk Jézus Krisztusnak szenl teste, amely 
értünk halálra adatolt. Ez erősítsen és tartson meg lilékét az igaz 
hilben, a jámbor és istenes éleiben, hogy hitetekért elnyerhessétek 
egykor az örökélelnek ama koronáját, amelyei niegád az f ' r a benne 
hívőknek az ő végleien atyai kegyelméből, az Cr Jézus Kriszlus 
érdeméért! Ámen. 

A p o h á r oszlása közben a lelkész ezt mond ja : 
Igyatok ebből mindnyájan! Ε pohár az új szövetség Krisztus 

szent vérében, amely ériünk és sokakért büniik bocsánatára kioiila-
totl. Ez teremje meg és erősítse meg szívetekben az igaz megté-
rés szenl elhatározását, hogy tudjatok már e földön is élni az Is-
tennek és az ő igazságának s egykor liűségtekérl elnyerhessétek az 
örökélet boldogságát a mi Urunk Jézus Kriszlus érdeméért! Ámen. 

A p o h á r osztásánál nagyon vigyázni kell, hogy az ol tár kor-
iá l jának magas volla, vagy a hívők eset len mozdulata miat t a ke-
helyből semmi ki ne ömöljön. Helyes tehát, ha a lelkész a konf i r -
mációi taní tásnál t á jékoz ta t ja a növendékeket ar ról , hogy a kiosz-
tásnál szükség esetén ők is fogják meg a kelyhet és így legyenek 
segítségére a lelkésznek. 

A közös kelyhet a lelkész a balkezében tar tol t kendővel minden 
egyes e m b e r u.tán törölje meg és jobbkeze egy mozdulatával 
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i 'ordílsa tovább, liogy senki ne igyék a másik után közvetlenül 
ugyanazon a helyen. Ha a kehe lyben a bor zavarossá válik, azl az 
o l tá ron e célra elhelyezett edénybe ki kell önteni és a kehe lybe 
új bor t kell tölteni. 11a úrvacsorázás közben az o l t á r ra készített és 
megáldott úrvacsorai e lemek ne ta lán e l fogynának és ú jak behozása 
válnék szükségessé, akkor azokat a lelkész szabályszerűen felszenteli . 

Az egyes köröket a lelkész ilyen áldással bocsá t j a e l : Menje-
tek el békességgel, az Ür áldása kísérjen liláitokon! Ámen. 

Vagy: Menjetek el békességgel és semmit ne féljelek, inert az 
igazat megőrzi az Cr! Ámen. 

Vagy: Menjetek el békességgel és teremjétek a megtérés ál-
dott gyümölcseit. Ámen. 

Az úrvacsora végeztével a lelkész az o l tár t rendbehozza , az 
edényeket l e t aka r j a és a gyülekezet felé fordulva így szól: 

Jertek testvéreim, adjunk hálát a kegyelein örök Istenének 
hozzánk való irgalmasságáért: 

Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőin az ő szent nevét! 
Áldjad én lelkem az Ural és el ne felejtkezzél semmi jótéteményéről! 
Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegsége-
det! Aki megváltja életedet a koporsótól, s kegyelemmel és irgalmas-
sággal koronáz meg téged! (Zsolt. 103. 1-4.) 

Hálaadó szívvel áldunk téged, irgalmas Istenünk, liogy bűneink 
miatt nem vetettél cl orcád elől, hanem szent Fiad vacsorájában 
kegyelmet és bűnbocsánatot adtál minekünk. Kérünk, tetézd irgal-
masságodat Szentlclked ajándékozásával, hogy az ő segítségével ez-
után tisztaságban élhessünk, hitünket megtarthassuk, parancsolatai-
dat megőrizzük, a régi élet szerint való ó-emberünket levetkőzzük 
és felüllözzük a mi új emberünket, amelyet akaratod teremtett való-
ságos szent életre. Urunk Istenünk, légy nekünk ebben segítségünk, 
hogy szenl színed előtt tett fogadásainkat megtarthassuk és ezentúl 
neked éljünk, igazságaid útailian járjunk és igaz gyermekeid ma-
radhassunk a mi Urunk Jézus Krisztus által! Ámen. 

Minthogy a Miatyánkot a szereztetési igékkel kapcsolatosan m á r 
e lmondtuk, most csak a Glóriát m o n d j u k : 

Dicsőség legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek, amint kez-
detben dicsőség volt, úgy legyen most és mindörökké! Ámen. 

ßs most vegyétek az á ldást : 
Az Cr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a 

Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájatokkal mind-
örökké! Ámen. 

Az úrvacsorázást mindig éneklés fejezi be. 
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Az úrvacsora kiszolgáltatása háznál. 

Nagyon kivételes esetbon, pl. szórványban, missióban, vagy ha 
valamely családi körben az egyik tag elaggott vagy e lnyomorodot t 
és mégis a többivel együtt szeretné venni az úrvacsorát , úgy azt 
magánházakban is kiszolgáltathatjuk. A szent cselekvény menete a 
templomival i lyenkor is tel jesen egyezik. Az úrvacsorázta tás t ének-
kel kezdjük és énekkel z á r juk be. Gondoskodni kell, hogy az úrva-
csora kiszolgáltatásának helye és egész menete a szent cselekvény-
liez méltó legyen. Ilyen kivételes szolgálatnál soha se mulassza el 
a lelkész annak hangsúlyozását , hogy Jézus taní tása szerint nem a 
hely, h a n e m az érzület kiváltságos volta a fődolog. (Ján 4., 21, 24.) 
Az úrvacsorá t megelőző beszéd anyagát és az e lmondandó imádsá-
goknak esetleges személyi te rmészetű vonatkozásait a hely és a kö-
rü lmények határozzák meg. A személyi vonatkozásokat azonban sem 
keresni, sem erőszakolni nem tanácsos. 

Betegek úrvacsoráztatása. 

A beleglől az úrvacsorá t megtagadni soha sem szabad. Súlyos 
beteghez az úrvacsorá t a lelkész még éjjel is ha ladékta lanul elvinni 
köteles. Viszont a beteget soha sem szabad rábeszéléssel kényszerí-
teni az úrvacsora felvételére. 

A beteghez a lelkész rendszer in t hivatalos köntösében közeledik. 
IIa azonban a beleg az úrvacsora felvételét illetőleg e lha tá rozásában 
ingadozik, vagy ha annak felvétele nagyon izgatná, akkor a lelkész 
csak lá togatóképen m e n j e n be a beteghez és tapintatosan ludja ki 
tőle, hogy nem volna-e könnyebbségére , ha az úrvacsorát felvenné. 
I lyen tárgyú beszélgetése során mutasson rá , — amit különben min-
den betegnél meg kell tennie —, hogy evangéliumi egyházunk ta-
n í tása é r t e lmében az úrvacsora még a betegágyon sem a ha lá l ra , 
h a n e m az éle t re készít elő. Mert Krisztus a maga erői t ad ja annak, 
aki az ő lestél és vérét magához veszi. A Krisztussal való egyesülés 
t ehá t nemcsak az örökéle t re szól, hanem m á r ebben a földi életben 
is a szenvedések és a ba jok türelmes; elviselésére erősíti meg az 
ember t . 

A beteg úrvacsoráztatása ne legyen hosszadalmas. Lefolyása 
ilyen lehe t : 

Kegyelem néked és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Cr 
Jézus Krisztustól! Ámen. 

Kedves testvérein! Itetegágyad vergődései közölt bizonyosan sok-
szor felsóhajtott már a lelked a zsoltárai-óval: Isten, az én szabadítá-
somra, Urain, az én segítségemre siess! Szegény és nyoinorúll va-
gyok, siess hozzám, óh Isten! Segítségem és szabadítóm vagy le 
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I ram, ne késsél! (Zsoll. 70. 2. 6. í:s az Cr arra bizlatoll: Hívj en-
gemet segítségül a nyomorúság idején, én megszabadítlak léged és 
te dicsőítesz engem! (Zsoll. 50, 15.) 

Testvérem az Crban! í:n ezt a segítséget hozom most neked az 
Cr szent vacsorájában. Meri úgy szerette Isten a világot, hogy az ő 
egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 
örökélete legyen! (Ján. 3, lü.) í;s az Istennek ez egyszülött szent Fia 
lett nekünk hölrseség, igazság, szentség és váltság. (Kor. I. 1, 30) 
Vele mindenre, még a szenvedések elviselésére is van erőnk, mivel 
Krisztus is szenvedett értünk, nekünk példát adván, hogy az ö nyom-
dokait kövessük. (Pét. 1. 2, 21.) Mert megalázta magát és engedel-
mes lett mindhalálig, mégpedig a keresztnek haláláig. (Fii. 2, 8.) 
I'edig őbenne nem is volt hűn. Igaz volt és mégis szenvedett. Mi 
pedig mindnyájan gyarló és bűnös emberek vagyunk. Itiineink miatt 
mást sem érdemelnénk, mint csak szenvedést. í;s az Isten mégis 
mennyi örömet enged élvezni a földi életben! .Miért zúgolódunk 
liát, ha néha-néha hajt enged reánk! Nem kell-e a szenvedések ide-
jén is elmondanunk tűrő és hívő lélekkel a szenvedő .lobnak sza-
vait: IIa már a jót elvettük az Istentől, a rossza! nem vennők-e cl? 
(Jób. 2. 10.) Csak erőért kell könyörögnünk a megsegítés örök Is-
lenéhez. Ilogy akár gyarlóságaink miatt zúdult ránk a haj, akár 
bűneink miatt látogat meg vele az Isten, akár hitünket akarja pró-
bára tenni, legyen erőnk a megsegítés boldog órájának kivárására. 
í:s mert az Isten az alázatos szívűeket szereli és inert a meglérö lel-
kekben gyönyörködik és mert a bűnbánattal hazatérő, tékozló fiút 
keblére öleli: azérl kedves testvérein, le se zúgolódjál, liá-
néin őszintén lárd fel szíved bűnbánó érzéseit a kegyel-
mes Islen elölt és tűrő lélekkel. Istenben bízó szívvel légy elölte 
vallomást bűnös voltodról és kérjed az ö atyai kegyelmét következő-
képen: 

Mennyei édes Atyánk! A mélységből kiállók hozzád, légy ne-
kem irgalmas és kegyelmes! Lásd meg szenvedő gyermeked szomorú 
állapotát és segíts rajtam! Nemcsak testemnek, hanem lelkemnek 
meggyógyításáért is esedezek hozzád. Nemcsak ezt a földi életet, liá-
néin az örökéletel is ajándékul kérem tőled. IIa ez a betegség bű-
neim veresége vagy bitem próbája, akkor alázallal kérlek, légy 
nekem kegyelmes, fordítsd el rőlain betegségem terhét! De bűneim 
és gyarlóságaim terhétől is adj nekem szabadulást! Mert én igaz 
bűnbánattal vallom be előtted, liogy megérdemlem büntetésedet. 
Hiszen én sokszor és sokféleképen vétettem ellened és vétellem fele-
barátaim ellen is, nein törődvén szenl parancsolataiddal! Te jól 
ismered az én bűneimet és gyarlóságaimat, azért a mi Megváltónk, 
az Cr Jézus Krisztus érdeméért kérlek, légy nekem irgalmas ée 
kegyelmes! Az ö szenl vacsorájában adj nekem lelki erőket, hogy 
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necsak a lesti betegségei luiljaiu benned velell bizalommal elvi-
selni, hanem ha e betegségből kegyelmesen felgyógyulást adsz, egész 
életemet is megjobbíthassam. Add nekem a bűnboesánal isleni ke-
gyelmét és a lelki békesség boldog áldásail! Jézus szavaival kérlek 
mennyei Atyám, ha lehelséges múljék el lőleni e keserű pohár, 
mindazonáltal ne úgy legyen, aminl én akarom, hanem amint te! 
(Mt. 26, 39.) líármiképen halározlál is felőlem, esak légy és maradj; 
velem mindörökké! Ámen. 

A gyónó kérdéseket rövidítve tesszük fel a beteghez: 
Yallod-e magad Islen elölt bűnösnek? Vallom, 
liánod-e szíved szerint minden bűnödet? Bánom. 
Ha az Islen betegségedből most felsegít és éleiben hagy léged, 

igyekezel-e bűnös szokásaidat elhagyni és mindazoknak, akik elle-
ned vétkezlek, szíved szerint megbocsátani igyekezel-e? Igyeke-
zem.) 

Hiszed-e, hogy Krisztus Jézusért az Islen minden bűnödet meg-
bocsátja, hiszed-e? Hiszem. 

A lelkész a beteg f e j é re teszi a kezét és ígv szól: 
Legyen a te hited és jófeltélcled szerint! Mint az Úrnak evégből 

rendelt hivatalos szolgája, hirdetem néked az Isten bűnbocsátó atyai 
kegyeiméi! Bízzál testvérem, meg vannak bocsátva a te bűneid! 
Az Islen kegyelmébe Fogadott léged, meglásd, hogy liibbé ne vét-
kezzél, hanem igaz megtéréssel ledd magadat méltóvá az Islen ke-
gyelmére! Ámen. 

Az elemek megszentelése és kiosztása úgy történik, mint a temp-
lomban. A kiosztás előtt így imádkozunk: 

Jóságos Islen, mennyei Atyám! Tudom, hogy iiiéHailuu vagyok 
a Krisztus Jézusnak értem liozolt szent áldozatára, de könyörgök 
hozzád, légy engem most méltóvá és alkalmassá egyszülött Fiad, a 
Jézus Kriszlus szent lestének és vérének elfogadására! Teremts ben-
nem liszla szívet és az erős lelket újítsd meg énbennem, hogy 
ncesak most legyek meghívóit és megvigasztalt vendéged, hanem 
majdan egykor szenl országod nagy lakomáján is részi vehessek az 
Úr Jézus Kriszlus érdeméből! Ámen. 

Az úrvacsorázta tás u tán így imádkozunk: 
Hálál adok neked, mennyei édes Atyáin, hogy az Úr Jézus Krisz-

lus szent vacsorájában a bűnbocsánat kegyelmével megtisztítottad 
az én szívemet és megvígaszlallad az én lelkemet! Légy áldott jó-
ságodért, hogy szent Fiadban Megváltót adtál a bűnös világnak! 
Légy áldott, hogy belőle reánk, szenvedő és bűnös emberekre, vigasz-
talás, erő és boldog reménykedés árad ki a le kegyelmedből! Ma-
radjon velem is ez a le kegyelmed mindörökké! Könnyítse meg szen-
vedéseimet, rövidítse meg betegségemet, gvógyílsa meg testemet és 
lelkemet egyaránt. De ha úgy végezted volna, mennyei Alyám, hogy 
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ebből a betegségből ne legyen többé gyógyulásom, akkor alázattal 
kérlek, rövidítsd meg annak napjait, és löldi vándorlásomat lelki 
békességben, szenvedések nélkül változtasd át boldogságos örökéletté! 
Addig is pedig és mindenkor, a földön és a mennybeli egyaránt, légy 
és maradj kegyelmes jó Atyám az Ür Jézus Krisztus által! Amen. 

Dicsőség legyen az Atya, Fiú, Szentlélek Istennek, amint kezdet-
ben dicsőség volt, úgy legyen most és mindörökké! Ámen. 

Téged pedig, szenvedő testvérem, megáldalak az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében! Tűrő kitartásodban erősít-
sen meg léged az üdvözítő mondása: Xe félj, csak higyj! Hited 
legyen a földi életben biztatód, az örökkévalóságban pedig igazolód 
az ür Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Az úrvacsorát a betegnek csak akkor szabad kiszolgáltatni, 
ha a neki feltet t kérdésekre ér thető választ ad. A beteget mindig 
megnyugtat ja , ha vele együtt a család tagjai is felveszik az úrva-
csorát. Ezt tapintatosan elő lehet készíteni. 

Betegeknél felhasználható bibliai helyek: 
Íme én veled vagyok, hogy megőrizzelek téged akárhova mégy r 

és visszahozzalak e r r e a földre. Meri e l nem hagylak téged, míg 
be n e m tel jesí tem, amit neked mondtam. (Móz. I. 28, 15.) 

Az Úr, a ti Istentek kísért titeket, hogy megtudja , ha szere-
titek-e az Urat , a ti Is tenteket tel jes szívetekből és tel jes le lketek-
ből. (Móz. V. 13, 3.) 

Íme, boldog e m b e r az, akit az Is ten megdorgál, azér t a Minden-
ható bünte tésé t meg ne útál jad. Mert ő megsebez, de be is kötöz; 
összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. (Jób 5, 17-18.) 

Szükségemben az Urat hívtam és az én Is tenemhez kiáltottam. 
Szavamat meghal lá templomából és kiáltásom el ju tot t füleibe. (Zsolt. 
18, 7.) 

Tekints r eám és könyörül j r a j t a m , mer t árva és szegény vagyok. 
Eláradtak szívem szorongásai, nyomorúságaimból szabadíts meg en-
gem. Lásd meg szegénységemet és gyötre lmemet , bocsásd meg minden 
bűnömet . (Zsolt. 25, 16-18.) 

Könyörül j r a j t a m , Uram, mer t szorongattatom. Elsenyved a bú-
bánat miat t szemem, lelkem, testem. Mert bána tban enyészik életem 
és sóha j t á sban múlnak éveim, bűnöm miat t roskadoz erőm és kiasz-
nak csontjaim. (Zsolt. 31, 10-11.) 

. Te vagy ol ta lmam, te mentesz meg a veszedelemtől; végy körül 
engem a szabadulás örömével! (Zsolt. 32, 7.) 

Közel van az Ür a megtört szívekhez és megsegíti a sebhedt 
lelkeket. Sok b a j a van az igaznak, de valamennyiből kimenti az Űr. 
(Zsolt. 34, 19-20.) ' ^ 
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Uram, előt ted van minden kívánságom és nincs előled e l re j tve 
az én nyögésem. Szívem dobogva ver, e lhágy e rőm s szemem világa 
s incsen m á r velem. (ZsolL 38, 10-11.) 

Ne hagyj el Uram, Is tenem, ne távolodjál el tőlem! Siess 
segítségemre, óh Uram, én szabadí tóm! (Zsolt. 38, 22-23.) 

Megnémultam, nem nyitóin fel szá jamat , mer t te cselekedted. 
Vedd le ró lam a te ostorodat , — kezed fenyí téke miatt e lenyészem 
én. (Zsolt. 39, 10-11.) 

Halld meg, Uram, az én könyörgésemet , figyelmezzél kiáltá-
somra. Könnyhul la tásomra ne vesztegelj , mer t én jövevény vagyok 
tenálad, zsellér, mint minden én ősöm. Ne nézz reám, hadd enyhül-
jek meg, mielőt t e lmegyek és nem leszek többé! (Zsolt. 39, 13-14.) 

Tessék Uram, neked, hogy megments engemet, siess Uram se-
gí tségemre! (Zsolt. 40, 14.) 

Miért csüggedsz el le lkem és nyughala l lankodol bennem! Ríz-
zál Is tenben, mer t még há lá t adok én neki, az ő o rcá jának szabadí-
tásáér t . (Zsolt. 42, 6. v. ö. 43, 5.) 

Hallgasd meg Islen az én imádságomat és ne re j t sd el magad 
az én könyörgésem elől. Figyelmezz é n r á m és hallgass meg engemet , 
m e r t keseregve bolyongok és ja jgatok. (Zsolt. 55, 2-3. v. ö. 69, 17-18.) 

Szabadíts meg engem, óh Isten, m e r t a vizek lelkemig hatot tak. 
Mély sá rba es tem be, hol meg nem állhatok. Feneket len örvénybe 
ju to t tam és az á rada t e lbor í t engem. E l f á r ad t am a kiál tásban, ki-
száradt a torkom; szemeim elbágyadlak, várván Istenemet. (Zsolt. 
69, 2-4.) 

Én pedig szegény és nyomoru l t vagyok: siess hozzám óh IslenT 
Segítségem és szabadítóm vagy te, Uram ne késsél! (Zsolt. 70, 6.) 

Szavamat Is tenhez emelem és kiállók. Szavamat Istenhez emelem, 
hogy figyelmezzen rám. Nyomorúságom idején az Urat keresem. 
Kezem fe l tar tom éj jel szüntelenül. Lelkem nem aka r vigasztalást 
bevenni. (Zsolt. 77, 2-3.) 

Uram, hallgasd meg az én imádságomat és kiál tásom jusson 
el hozzád! Ne re j t sd el o rcáda t t ő l e m . . . Mert elenyésznek az én ^ 
napja im, mint a füst és csont ja im, mint valami tűzhely, üszkösek. 
Letarol ta tot t és megszáradt mint a fű az én szívem; még kenyerem 
megevéséről is megfeledkezem. Nyögésemnek szavától csontom a 
húsomhoz ragadt . (Zsolt. 102, 2. 4-6.) 

Az igazakra világosság fénylik a sötétben, attól, aki i rgalmas, 
kegyelmes és igaz. (Zsolt. 112, 4.) 

Jó nekem, hogy megaláztál , azért, hogy megtanu l j am rendelé-
seidet. (Zsolt. 119, 71.) 

Ha nyomorúságban vergődöm, megelevenítesz; ellenségeim ha-
rag ja el len kinyúj tod kezedet és a te jobbkezed megment engemet . 
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Elvégzi ér iem az ü r ! Uram. a le kegyelmed örökkévaló; ne hagyd 
el a le kezeidnek alkotásai t! (Zsolt. 138, 7-8.) 

Akit szeret az Űr, megdorgál ja és pedig mint az atya az ö 
fiát, akit kedvel. (Péld. 3, 12.) 

Az Ür megváltottai megtérnek és uj jongás között Sionba jön-
nek és örök öröm fejükön, vígasságot és örömet találnak és el tűnik 
fá jda lom és sóha j ! (És. 35, 10.) 

Az Ür e rő i ád a megfáradóIInak és az erőte len e r e j é t megsoka-
sí t ja! (És. 40, 29.) 

Ne félj , mer t én veled vagyok! Ne csüggedj, m e r t én vagyok 
Is tened! Megerősítlek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjáva l tá-
mogatlak. (És. 41, 10.) 

Megrepedt náda t nem tör el, a pislogó gyer tyabele t n e m ol t ja 
ki, a törvényt igazán jelenti ki. (És. 42, 3. 

Há t e l fe le j tkezhet ik-e az anya gyermekéről , hogy ne könyörül-
jön méhe f ián? És ha e l fe ledkeznének is ezek. én terólad el nem 
feledkezem. (És. 49, 15.) 

Egy rövid szempillantásig elhagytalak és nagy irgalmassággal 
egybegyűjtelek. Búsulásom felbuzdul tában e l re j t ém orcámat egy pil-
lantásig előled és örök irgalmassággal könyörülök r a j t ad , azt m o n d j a 
megváltó urad. (És. 54, 7-8.) 

Keressétek az Urat, amíg megtalálható, h ívjá tok őt segítségül, 
amíg közel van. (És. 55, f>.) 

Tudom Uram, hogy az embe rnek nincs ha t a lmában az ő ú t j a 
és egyetlen járókelő sem teheti , liogy irányozza a maga lépését . 
Fenyí ts meg engem, Uram, de mértékkel , nem haragodban, hogy 
szét ne morzsol j engem. (Jer. 10, 23-21.) 

Ti segítségül hívtok engem és e lmentek és imádtok engem 
és meghallgatlak titeket. És kerestek engem és megtaláltok, mer t 
t e l jes szívetekből kerestek engem. (Jer. 29, 12-13.) 

Az Ür kegyelmessége az, hogy még nincsen végünk, mivel nem 
fogyatkozik cl az ő irgalmassága. Minden reggel meg-megújul . Nagy 
a te hűséged! Az Ür az én örökségem, m o n d j a az én lelkem, mer t 
őbenne bízom. (Jer. sir. 3, 22-24.) 

Jer tek , t é r jünk vissza az Űrhöz, merL ő szaggalott meg és ő 
gyógyít meg minket ; megsebesített , de bekötöz minket. IIos. 6, 1.) 

Az Ür ha rag j á t hordozom, m e r t vétkeztem ellene, mindaddig, 
amíg leperl i pe reme t és meghozza í téletemet. Kivisz engem a vi-
lágosságra, meglátom az ő igazságát. (Mik. 7, 9.) 

Nemde két verebecskét adnak egy f i l lérér t? S mégis azok kö-
zül egy sem esik le a földre a ti Atyátok akara ta nélkül . Nektek 
pedig fe je tek hajszála i is mind számon vannak tartva. Ne fél je tek 
tehát , ti sok verébnél többet értek. (Mt. 10, 29-31.) 
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Jöj je tek .énhozzám mindnyá jan , akik fá rad tak és megterhel tek 
vagytok és én megnyugtat lak titeket. (Mt. 11, 28.) 

Aki engem követni akar , lagadja meg magát, vegye fel a kereszt-
jé t és úgy kövessen engemet. (Mt. 16, 24.) 

Ez a betegség nem ha lá l ra szól, h a n e m az Isten dicsőségére 
való, hogy ál tala megdicsőíttessék az Is ten fia. (Ján. 11, 4.) 

Pál erősí te t te a tanítványok lelkét és intet te őket, hogy ma-
r a d j a n a k meg á l lhata tosan a hi tben, mivel mi csak sok szenvedés 
á r á n ju tha tunk be az Isten országába. (Csel. 14, 22.) 

Dicsekszünk a szorongat ta tásokban is, tudván azt, hogy a szoron-
gattatás ki tar tást e redményez , a kitartás kipróbáltságot, a kipróbált-
ság reménységet . A reménység pedig nem engedi, hogy megszégye-
nü l jünk , mivel az Isten szeretete kiáradt a mi szíveinkbe a nekünk 
adott Szentlélek által. (Hóm. 5, 3-5.) 

Tud juk pedig, hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden 
javukra szolgál. (Róm. 8, 28.) 

Azt mondod : miér t dorgál há t mégis? Hiszen ki szegülhet 
e l lene az ő akara tának . Ember , ki vagy te, hogy pe rbe szállj az 
Is tennel? (Róm. 9, 19-20.) 

A reménységben örvendezők, a nyomorúságban megállók, a kö-
nyörgésben ki tar tók legyetek. (Róm. 12, 12.) 

Emberhez m é r t kísér tésnél egyéb n e m ért t i teket, de hű az 
Isten, aki nem enged erő lökön túl kísérteni, hanem a kísértéssel 
együtt , hogy azt elviselhessétek, a szabadulást is elkészíti. (Kor. 
í . 10, 13.) 

Áldott a mi Urunk Jézus Krisztusnak Is tene és Atyja, az irgal-
masság Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket 
minden szorongat ta tásunkban, hogy azokat, akik bármifé le szoron-
gat ta tásban vannak, mi is megvigasztalhassuk azzal a vigasztalással, 
amellyel az Isten bennünke t megvigasztalt. Mert amint kiárad ránk 
Krisztus szenvedése, ugyanúgy kiárad a megvígasztal tatásunk is 
Krisztus által. (Kor. II. 1, 3-5.) 

Nem csüggedünk el, hanem ha sorvad is a külső emberünk , a 
belső mégis napró l -napra megújul . Mert ez a mi mostani ideig-óráig 
való könnyű szenvedésünk a dicsőség mérhe te t len örök tömegét 
szerzi meg nekünk , ha nem a lá thatókra , hanem a lá tha ta t lanokra 
figyelünk. (Kor. II. 4, 16-18.) 

Mindenkor bizakodunk és tud juk , hogy míg ebben a testben 
lakunk, távol lakunk az Úrtól, m e r t h i tben j á r u n k és nem látásban, 
azonban bizakodunk és j o b b a n szeretnénk ebből a testből k imenni és 
beköltözni az Úrhoz. (Kor. II. 5, 6-8.) 

Elég neked az én kegyelmem, mer t az én e rőm gyengeség-
ben lesz te l jessé! (Kor. II. 12, 9.) 
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Semmiről ne aggodalmaskodjatok, hanem mindenben imádko-
zással és haladással párosul t könyörgéssel vál janak ismeretessé ké-
rései tek az Isten előtt. (Fii. 4. G.) 

Senki meg no tán torodjék ezekben a szorongat tatásokban, mer t 
magatok is tudjá tok, hogy mi e r r e vagyunk elhíva. (Tliess. I. 3, 3.1 

Ügy tűrd a roszszat, mint Krisztus hű vitéze. (Tim. II. 2. 3.) 
Én m á r áldozat leszek, elköltözésem ideje beállt . Λ jó harcot 

megharcol tani. a fu tás t elvégeztem, a hitet megtar tot tam, fé l re van 
m á r téve számomra az igazság koroná ja , melyet megad nekem ama 
n a p o n az Ür, az igaz bíró. (Tim. 11. 4, 6-8.) 

Ki tar tásra van szükségetek, hogy az Isten -akaratát tel jesítvén, 
e lnye r j é t ek az ígéretet . (Zsid. 10. 36/ 

Vegyétek például azt, aki a bűnösöknek magával szemben ak-
kora os t romát hordozta, hogy le lketekben c l . n e f á rad ja tok csüggete-
gen. (Zsid. 12, 3.) · 

Boldog férf i az, aki a megkísér te tés t megáll ja , mer t mint meg-
bízható. e lnyeri az élet koronájá t , melyei megígért az Ür azoknak, 
akik őt szeretik. (Jak. 1. 12.) -

Baj t hordoz valaki köztetek? Imádkozzék. (Jak. 5, 13. 
Krisztus is szenvedett ér tetek, példát adván nektek, hogy az ő 

nyomdokai t kövessétek. (Pét. I. 2, 21. 
Alázzátok meg magatokat az Isten ha ta lmas keze alatt , hogy 

felmagasztal jon ti teket annak idején. Minden gondotokat r eá vessétek, 
mer t neki gondja van reátok. Pét. I. 5. 6-7. 

A minden kegyelem Istene, aki minket Krisztus Jézusban az ő 
örökségére meghívott, rövid szenvedés után maga fog m a j d minket 
elkészíteni, megszilárdítani és megalapozni. (Pét. I. 5, 10.) 

Légy liíi mindhalál ig és neked adom az élet koronájá t . (Jel. 
2, 10.) 

Megfeddem és megfenyí tem azokat, akiket szeretek. Buzdulj fel 
t ehá t és t é r j meg. Jel. 3. 19.) 

Rabok úrvacsoráztatása. 

A magyar igazságszolgáltatás bölcs rendelkezése szerint a le-
tar tózta tásban lévő, vagy bör tönre ítélt r abok is rendes lelki gon-
dozásban részesülnek. Az úrvacsora kiszolgáltatása a raboknál is 
ugyanolyan módon történik, mint a r endes alkalomkor, csak a bűn-
valló imádságban és a hálaadó imádságban van és kell is, hogy 
legyen e l térés . A beszéd anyaga is a helyzethez idomul. A lelkész 
a bűnbána t , a megtérés , az ú j jászüle tés áldásairól és a bűnös 
élet kárhozatos következményeiről épületes taní tásokat adha t a r a -
boknak. Természetes , hogy a beszéd alapgondolatán a javító nevelés 
szándékának kell végigvonulnia. Szemrehányások, vádaskodások, meg-
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szégyenítések a tapasztalás szerinl soha sem e redményeznek javu-
lási, vagy komoly megtérést . A lelkész nem ítélő bíró, hanem gyar ló 
és bűnös testvér a rabokkal szemben, ezér t minden szavát a lelki-
pásztorkodó szeretetnek kell i rányítania. 

Bűnbánó imádság: 

Kegyelmes mennyei Atyám! Megemlékezünk szenl Fiadnak hí-
vogató szaváról: Jiijjelck énhozzám, akik megfáradtatok és meg 
vagytok terhelve, majd én megnyugtatlak titeket! És megemlékezünk 
a le kegyelmes hizlalásodról: l l ívj engemet segítségül a te nyomorú-
ságod idején! És inár ez a megemlékezés is megnyugtató a mi ver-
gődő és fájdalmas szívünknek. Mert őszinte vallomás! leszünk elől-
ied a mi bűneinkről, mennyei Atyánk! f g y i s ismered és Iálod 
szívünket és tudod, hogy azért szenvedjünk most a fogság bünle-
lését, mert letértünk igazságod szentséges útairől. IIa mégis meré-
szelünk megjelenni szenl színed előtt és merészelünk tőled irgalmat 
és kegyelmet kérni, azt csak azért lesszük, inerl szenl Fiad, a 
világ Megvállója, azl mondolla, hogy ő a bűnösöknek megváltására 
jölt. És ini gyarló bűnös emberek az őszinte bűnbánat töredelmes 
érzésével borulunk le kegyelmed zsámolyához és alázallal kérünk, 
légy nekünk irgalmas és kegyelmes! Itoesásd meg bűneinket, szent 
Fiad, a Kriszlus érdeméért! Mert mi szívünk szerinl szánjuk és 
kánjuk, hogy leiériünk igazságod ösvényéről és nem köveiliik mindig 
szent törvényed parancsolatait. De te megjobbíthatsz bennünket. 
Te szent Fiad vacsorájában erőt adhalsz nekünk, hogy a bűnnel sza-
kítsunk és új, igaz életet élhessünk. Légy azért nekünk irgalmas 
és kegyelmes! Szent Fiad bűntelen leste és hiínlörlö vére teremtsen 
bennünk necsak igaz bűnbánatot, hanem szerezzen nekünk meg-
igazulást és üdvösséget is a te hünbocsáló irgalniasságodből. Fogadd 
kegyelmesen büiibánalunkal, hallgasd meg kérésünket és adj nekünk 
vigasztalódást, a mi Urunk, Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Hálaadó imádság: 
Hálál adunk neked, kegyelmes mennyei Alyánk, hogy még a 

bűnösökéi sem veled el szenl színed elöl, hanem irgalmazó ke-
gyelmed vígaszlalásával megnyuglalod és megerősíted őket! Hálát 
adunk, hogy minkéi is felvellél kegyelmed karjaira és szent Fiad 
vacsorájában a bűnbocsánat és az örök boldogság reménységét erő-
sítened meg mibennünk! Hálál adunk, hogy felkelletted bennünk az 
újjászületésnek szenl vágyál és a Krisztus testében és vérében 
balhalős támogatást is adtál szent feltételeink valósítására. Add ne-
künk Szcnllelked erejét, jóságos Alyánk, hogy igazán megtérjünk 
a mi bűneinkből s ha azoknak a földi törvények szerinl való igaz-
ságos hiinlelésél elszenvedjük, megtisztul! szívvel és megújul! lé-
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lekkel igyekezzünk Jézus útjain megmaradni, életünket embertár-
sainknak hasznossá, magunknak kedvessé, neked pedig tetszővé lenni. 
Megtérésünkből pedig szálljon a le szenl nevedre dicséret és di-
csőség mindörökké! Ámen. 

A glória és az áldás u tán éppen úgy, mint a szer tar tás előtt 
is énekelnünk kell. 

A halálraítélt úwacsoráztatása. 
A lelkész a halálraí tél t e m b e r t a s i ra lomházban nemcsak vi-

gasztalni, illetőleg bűnbána t r a bírni köteles, hanem a tö rede lmes 
magábaszál lás ese tében neki az úrvacsorát is kiszolgáltatja. A lelki-
pásztor lelki ismeretesen gondoskodjék róla, hogy a halálraí té l t úr -
vacsoráztatását megfelelő előkészítés előzze meg és megfelelő ví-
gasztalódás kövesse. 

Maga a szer tar tásos cselekvény ugyanúgy folyik le, mint m á s 
esetben. A beszéd azonban a b b a n a gondola tkörben mozog, amely 
Mikeás 7, 9-ben olyan jel lemző szavakban n y e r kifejezést . Minden-
ese t re r á kell muta tn i az Istennők a bűnt illetőleg tett örök igazságos 
rendelkezésére , hogy aki a testnek vet, az abból veszedelmet a r a t 
és hogy a bűn zsoldja a halál . Meg kell ér t te tni az ilyen szeren-
csétlen ember re l , hogy nem az e m b e r t ítélik el benne, h a n e m a bűnt . 
Az ember r e l szemben, még h a bűnös is, mélységes testvéri részvétet 
érez minden hívő ember . Rá kell mutatni , hogy az Isten az igazán 
megtérő bűnbánó lelket mindig kegyelemmel nézi és úgy örül neki . 
mint a pásztor a megtalált juhnak . IIa tehá t a testnek el kell is 
szenvednie a bűn zsoldját , a halált , a lelket Krisztus még mindig 
megmenthet i , mer t ő éppen a bűnösök megvál tására jött . Ezért 
kell még a legnagyobb bűnösnek is hinnie az Isten kegyelmében és 
ezér t hozza cl a Krisztus egyháza még a s i ra lomházba is az úr-
vacsora vigasztalását és biztatásait . 

A gyónó imádság a következő lehe t : 

Irgalmas Isten! A halál völgyéből kiállók ma hozzád irga-
lomért! A hü η laszílotl engem ebbe a mélységbe és én nem men-
tegetem magamat azért, hogy idejutottam. Sőt, háborgó lelkem teljes 
fájdalmával leszek neked vallást az én bűneimről. Sem emberek 
előtt, sem teelöllcd nincsen nekem semmi igazságom. Még azl sem 
mondhatom, hogy mindenkor a jót akartam és csak a bűn csalt meg 
engemet. Te liidoil Uram, hogy én nemcsak megbollollam, hanem 
a gonoszság útjára tértem. Ezért kell elszenvednem a földi 
igazságszolgáltatás büntetését. Lelkem azonban már elvált a bűntől 
és megtagadta azl. őszinte bűnbánattal szánom és bánom minden el-
követed bűnömet és azért könyörgök hozzád, hogy ha leslemnek 
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t-i kell szenvednie a bűn büntetését, az én lelkemen könyörülj 
irgalmas Atyám! Az Úr Jézus Krisztus érdeméért hoesáss meg 
énnekem! lladd füdüzze el az ő érdeme az én bűneimet és tiadd 
legyen az ö drága vére az én lelkemnek incgtisztítöja! Engedd, 
liogy mint a tékozló fiú, meggyötörten, meglépetien, mindenből 
kifosztva, éhesen és könyörgő szívvel kopogtassak kegyelmed aj-
taján. í:s le nyisd meg előttem ezt az ajtót, szent Fiadért, a Jézus 
Krisztusért, hadd legyen az Cr szent vacsorájával való élésem szívem 
vigasztalására és lelkem vállságára a le irgalmasságcdből! Ámen. 

Hálaadó imádság. 

Hálát adok neked, mennyei Atyáin, hogy mikor e földön már 
minden elhagy, te akkor is jóságos Atyám maradtál és mikor ha-
lálosan szomorú az én lelkem, te kegyelmed biztatásaival megvi-
gasztaltál engemet. I.égy velem, míg tart rövid l'öldi vándorlásom 
és maradj velem akkor is, amikor földi élelem napja lehanyatlik. 
Vallást leszek rólad, hogy eddig is te voltál az én gondviselő 
megtartó Istenem. Bizodalmas hittel reményiem, hogy amikor a 
földi igazság büntetését kiállóin, tenálad nyitva fogom találni az 
irgalom és a megbocsátó atyai kegyelem aina ajtaját, melyet megnyi-
tóit a lelkek hű pásztora, az f'r Jézus Krisztus! Az ö érdeméért légy 
nekem irgalmas és kegyelmes mindörökké. Ámen. 

Áldás: Testvérem, az Cr megmondotta, hogy nem akarja a 
liiinns halálát, hanem azt akarja, hogy megtérjen és éljen! Az örökké-
valóság számára teremlett lelkednek ez legyen most vigasztalása; 
ez adjon neked bátorságot a földi éleitől való elválásra; ez 
adjon neked reménységet az Isten bűnlörlö atyai irgalmasságához, 
a mi í runk, a Jézus Krisztus érdeméért! Ámen. 
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HARMADIK RÉSZ. 
HÁZASSÁG KÖTÉSE ÉS MEGÁLDÁSA. 

Evangélikus egyházunk taní tása szerint a házasság nem 
szentség, mer t szentség csak az, amit Jézus rendel t és amihez 
hozzácsatolta az üdvözülés boldog igéretét. Mivel azonban a házas-
élet komolyságán, t isztaságán és erkölcsi mélységén emberek földi 
boldogsága fordul meg, azért a házasságkötést egyházunk szent 
dolognak ta r t ja , amelyet minden jóérzésű e m b e r az Isten nevében, 
neki lett esküvéssel , az Isten házában, az Is ten á ldásának kiké-
résével ünnepélyesen köt meg. 

Ugyanígy gondolkozik az igaz keresztyén e m b e r a házasság-
kötés nevezetesebb évfordulóiról is. Különösen a 23 év múlva tar-
tani szokott ezüst- és az 50 év múlva tar tani szokott a ranymenyegző-
ről. Akkor is felkeresi az Is ten szent házát , hogy há láka t ad jon az 
Isten megsegítő sok kegyelméért és áldást k é r j e n az együt tes élei 
további folyamára. 

A házasságot hazánk ma érvényes -törvényei szerint a polgári 
hatóság elölt szerződésszerű írásbeli megegyezéssel kell megkötni. 
A keresztyén e m b e r azonban ezt a kötést a t emplomban teil eskü-
véssel pecsétel i meg és teszi valláserkölcsi é r tékben gazdagabbá és 
emelkedet tebbé . Mivel azonban nálunk ma a polgári házasságkötés 
kötelező, a lelkész semmifé le körülmények közt sem eskethet i meg a 
ná la evégből jelentkező feleket, míg a polgári kötés megtör téntéről 
szóló Tanúsí tványt fel nem muta t j ák . Az i lyenben vétkező lelkészre 
bünte tés vár. 

Az egyház házasulandó híveitől e lvá r juk és megkívánjuk, hogy 
az el jegyzéskor a lelkésznél jelentkezzenek. Még sokkal he lyesebb 
megtar tan i és ahol nincs, bevezetni azt a régi jó szokást, hogy az 
el jegyzés a lelkész előtt tö r tén jék meg. Ekkor a lelkész bevezeti 
a jegyeseket a h i rde tőkönyvbe és k iokta t ja őket az evangél ikus je-
gyesekhez illő viselkedésre és az egyház i ránt tartozó kötelessé-
gekre. 

Ha nincs is ma m á r a templomi kihirdetésnek az a közjogi je-
lentősége, mint régente volt, a lelkész mégis tartsa meg a hi rdetés 
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régi szép szokását, hogy az egyházközség együtt örü l jön és imád-
kozzék tagjai boldogságáért . Csak azoktól tagadja meg még a ki-
hi rdetés t is, akik egyházunk k á r á r a és a maguk szégyenére r e -
verzálist adtak. 

A házasulok anyakönyvezése te l jesen a régi módon tör tén jék , 
mer t az anyakönyvezésről egyházunk semmiképpen le nem mond-
hat . 

Az esketéshez a beszéd anyagát a lelkész mindig a Bibliából 
vegye. Az élet ú t j á r a az evangélikus egyház csak az Élet Könyve la-
nílásával bocsá tha t j a el híveit. Élettörvényt és erkölcsi hozományt ád 
az egyház az ú j pá rnak násza jándékul . És mer t az élet nem pusz ta 
álmodozás, az evangélikus lelkész a házasságkötés alkalmával tegyen 
bizonyságot a házasviszony magas valláserkölcsi hivatásáról , a szív-
beli szerelel áldozatos voltáról, a házasfelek együt télésének szépsé-
geiről, terheiről , kötelezettségeiről, sziveket összeforrasztó bensősé-
géről, a soha nem egyoldalú hűségről , bizalomról, kíméletrőt és 
szolgálatról. Meg kell ér t te tni , hogy b á r n e m szentség szer intünk 
a házasság, mer t gyarló e m b e r e k kötik, akik egymásban és ön-
magukban is csalódhatnak, mégis azzal a minden embe r i viszonyt 
megszentelő komolysággal kell a házasság igáját felvenni, amit egyedül 
csak az Is ten előtt való felelősség evangél iumi tudata olt bele a 
hívő e m b e r lelkébe, de aminek istenes á térzése b i r tokában a sok 
önmegtagadással j á ró házasságban naponkén t e l m o n d h a t j a mindké t 
fél : »Az én t e rhem könnyű és &7\ én igám gyönyörűséges.« Álta-
lában a lelkész a házasságkötésnél még tetszetős szólamok ked-
véért se t é r j en ki a frigy testi, külső vonatkozásaira , h a n e m beszé-
dével e m e l j e azt fel a legkomolyabb erkölcsi élethivatás magas-
la tára . 

A házasságkötésnek különböző körülményei lehetnek, A beszéd 
anyaga és f o r m á j a aszerint változik. Más lesz a beszéd a templomban, 
más a háznál , más az egészséges i f jaknál , más a betegágy mel-
lett; más a tiszta evangél ikus feleknél , más a vegyes házasságban ; 
más az elváltaknál és más az özvegyeknél és az öregeknél. Sok 
ese tben a polgári kötés u tán csak nagy idő múlva, pl. a gyermek-
születésekor stb. kívánják a házasfelek az esketés t vagy a templomi 
megáldást . Máskor a vadházasságban élők szelídülnek meg egészen 
az Isten házáig. A lelkész mindezekre a körü lményekre tekintet tel 
lehet , kell is, hogy legyen, de a pásztorkodás bölcseségéről ilyen 
a lka lmakkor ád bizonyságot. Mindezekben a körü lményekben ki-
tűnő alkalmat n y e r a r r a is, hogy egyházunk magas valláserkölcsi 
felfogását kel lőképpen kidomborí tsa . 
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I. Házasságkötés vagy esketés. 
Esketés a templomban. 

A házasságkötés, illetőleg eske tés rendes , természetes és meg-
felelő helye a templom. A templomba lépő p á r t orgonaszó fogadja. 
A világi nászindulók helyet t szebb, h a egyházi éneket játszik az 
o rgona Bevonulás és e lhelyezkedés alat t igen szép és megfelelő 
az »Erős várunk« dal lama. Mikor az egyház fi az ú j pá r t az o l t á r 
e lőt t feláll í t ja, még pedig úgy, hogy a férfi , mint családalapító, a 
nőnek jobb ján áll, a násznépet pedig megfelelő módon vagy az 
o l tár köré fé lkörben, vagy az ú j pá r mögé elhelyezi, a gyülekezet 
legalább egy vers alkalmi éneket énekel jen. Ha karének, vagy 
zene van, az is i lyenkor, vagy a szer tar tás befejeztével működhet ik 
közre, m e r t a szer tar tás t megszakítani nem szabad. 

Az e lhelyezkedés fo lyamán az egyházfi e lkér i a Tanúsí tványt 
és ha a házasfelek kívánják, az o l tá ron lévő kis tá lcára helyezi a 
gyűrűket és jelentést tesz a lelkésznek, hogy az eske tés re minden 
készen van. 

A lelkész az ének vagy orgona hangja inál az ol tárhoz megy, 
leborul , m a j d az esketendőkhöz fordul és a tel jes csend beáll tával 
üdvözli az o l tá r vendégeit. 

Kegyelem néktek és békesség. Istentől, a mi Atyánktól és 
a mi Urunktól, Jézus Krisztustól! Ámen. 

Vagy: Ez a nap az, amelyei az Cr rendelt, örvendjünk és 
vígadjunk ezen! Ámen. 

Vagy: Az Cr, a minden szerelet és minden boldogság örök 
szent Istene, áldja ineg a li bejövetelleket és áldja meg kimenetei-
teket mindörökké! Ámen. 

Ezu tán felolvassa az Igét: 
Kedves testvéreim! A mi mennyei édes Atyánk, aki földi gyer-

mekei igaz boldogságában gyönyörködik, ez ünnepélyes órában reá-
lok gondol, ininl ahogyan li is reá gondoltok. Tanácsul, útmutatá-
sul. az élet törvényéül és szerető atyai szíve szentséges áldásául 
üzenetet küld most tinektek. Hallgassátok meg illő figyelemmel és 
áhítattal ezt az üzenetei és fogadjátok be a szívetekbe. Ez az üzenet 
meg van í r v a . . . következőképpen: . . . 

A felolvasott Igék a lap ján a lelkész rövid, tíz percnél nem 
hosszabb, komoly és ünnepélyes tanítást ád az ú j pá rnak . Azután 
így szól: 
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Kedves testvéreim! A polgári halóság elolt ti már kijelentetté-
tek, hogy egymással családi és házasélelre léplek. Mielőtt ezt az 
Islen házában esküvel is megerősítenétek, kérdem először tőled, 
vőlegény atyámfia Χ. X., szereled-e ezl a melletted álló nőt, X. X.-l, 
akit magadnak Isten rendelése szerint örök házastársul választottál? 
(Felelel: Szerelem.) 

Hasonlóképpen kérdem loled is, menyasszony testvérem, \ . X., 
szereled-e ezl a melletted álló férfit, X. X.-I, akit magadnak Isten 
rendelése szerint örök házastársul választottál? (Felelet: Szeretem.; 

Hogy a szeretet hangján lett kijelentésteket a hűség külső je-
lével is megpecsételjük, fogadd, vőlegény testvérein, menyasszonyod-
nak jegygyűrűjét azzal a kötelezéssel, hogy ől boldoggá lenni egész 
életeden át legkedvesebb kötelességednek tekintsed. 

Fogadd le is, menyasszony testvérem, vőlegényednek jegygyű-
rűjét azzal a kötelezéssel, hogy férjed szeretetét szeretettel és róla 
való hűséges gondoskodással viszonozni életed legboldogítóbh kö-
telességének tekintsed. 

Most pedig azt kérdezem tőletek, készek vagylok-c a hitvesi 
szeretet és hűség szent esküjét ilt a mindenütt jelenvaló szent Islen 
és e tanuk előli is letenni, készek vagytok-e? (Felelet: Készek va-
gyunk.) 

í gy hajtsatok térdet az Urnák e szent oltáránál, ha az egyik 
lel nem keresztyén, akkor a térd ha j t ás és a Szentháromságra való 
hivatkozás nála e lmarad ; a t é rdha j t á s akkor is e lmaradha t , ha a 
jegyesek annak e lhagyását világosan kérik nyujlsálok egymásnak 
jobb kezeteket, a jelenlévők pedig felkelvén, hallgassák meg az eskii-
lélclt. 

Előbb a vőlegény mondja utánam az esküi: 
Én, Χ. X. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy igaz Isten, hogy a kezemen lévő nőt, X. X.-l, akii feleségemnek 
választoltam, szívemből szeretem; a házastársi kötelességeket iránta 
híven teljesíteni; holtomig, holtáig el nem hagyom, sein egészsé-
gében, sem betegségében, sein örömében, sem bánalábaii. Islen 
engem úgv segéljen. Áinen. 

Azután a menyasszony mondja az esküt: 
Én, Χ. X., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek egy 

igaz Isten, hogy a kezemen lévő férfiút, X. X.-t, akit férjemnek 
válaszlollam, szívemből szerelem; a házastársi kötelességeket iránta 
híven teljesítem; holtomig, holtáig el nem hagyom, sem egészségé-
ben, sem betegségében, sem örömében, sem bánatában. Islen engem 
úgy segéljen! Ámen. 

Λ lelkész a térdelő pá r egymást fogó kezét mindkét kezével 
összefogva így szól: 
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Szereteti Testvéreim! A szeretetnek mindenütt jelenvaló szent-
séges Istene hallotta eskttvésteket. Hallotta ez a keresztyén gyüle-
kezet .és a bizonyságul jelenlevő tanuk is. Mivel li a házasságot szerző 
Isten akarata és törvénye szerint az emberek boldogságára rendelt 
házastársi szent szövetségben együttélni kívántok és erre . az el-
határozástokra az esküt is letettétek: én, ininl az í rnak evégből 
rendelt hivatalos szolgája. Krisztus egyháza nevében is összekötöm 
és megáldom házasságtokat. Teszem ezt az Atyának, riúnak. Szent-
lélek Istennek nevében azzal a kötelezéssel, hogy amit az Isten 
egybeszerkesztett, ember azl el ne válassza! 

A lelkész most kezét a házasfelük f e j é re téve áldási mond: 
λ minden áldás és boldogság örök szent Istene, a mi mennyei 

édes Atyánk a Jézus Krisztusban, aki titeket szívelek szereletében 
egymásnak adott, áldja meg ezt a must megkötött frigyet, az ö 
kegyelmének áldásaival. Tegye családos együttélésieket a szívbeli 
örömök gazdag forrásává, liogy li is áldhassátok mindenkor az 
Istent azért a kegyelemért, hogy egymásnak adoll lilekel és azért 
a boldogságért, amit nektek szívelek szeretetében osztályrészül átl. 
Cselekedje meg ezt a mi mennyei Alvánk az Cr Jézus Krisztus ér-
deméért! Ámen. 

Imádkozzunk: 
Minden áldás és boldogság örök nagy Istene, mennyei Atyánk! 

Gyermeki bizodalommal és testvéri együttérzéssel könyörgünk hoz-
zád ez ifjú pár boldogságáért. Mindnyájan hálás szívvel lesziiuk 
vallási előtted, liogy minden, aminek itt ezen a földön a szívünk 
örül, de különösen a boldogság, amelyre minden ember vágyakozik, 
a le kegyelmed ingyenvaló ajándéka mirajtunk, λ miénk csak a 
vágyakozás, a törekvés, a reménykedés, de a valősulás a le atyai 
kegyelmedből örvendezte! meg bennünket jóságod és irgalmassá-
god ajándékaképpen. Téged kérünk azért, mennyei Alvánk, tekints 
szeretettel frigvkölö testvéreinkre. Áldd meg szívük boldogság után 
való vágyál, a boldogságra irányuló nemes törekvéséi és iiiiiideu 
édes reménységéi. Hadd legyen a szívük mindig olyan boldog és 
olyan megelégedeti, amilyen ebben az ünnepi órában. Kgyinás iránt 
érzed szeretetüket tedd igazzá, bölccsé és erőssé, liogy bizodalmas 
liüségttk, amelyet egymás iránt éreznek, mindig az öröm és a 
boldogság útjain vezetgesse őket. Tekints a mi szívünkbe is minden-
ható Isten. I.ásd meg, liogy mindnyájunk lelke lelve van jókíván-
sággal és áldó fohászkodással. Add Urain, liogy ne maradjon mosl 
ill imádság meghallgalallanul és ne maradjon szív mcgáldallaiiul, 
hogy e testvéreink boldogságában elő bizonyságát lássuk mindannyian 
atyai kegyelmednek és együtt áldjuk mindnyájan atyai jóságodat és 
boldogiló szerelmedet a mi Urunk, Jézus Krisztus állal. Ámen. 

Miatyánk u tán vagy az ároni , vagy az apostoli á ldás mondandó. 
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Az esketés végeztével a lelkész az ol tárhoz fordul és ott magában 
rövid hálá t mond. Az ol tár tól való távozásakor ő legyen az első, 
aki az új házasokat tes tvérként üdvözli. 

Az esküté te l és az azt követő á ldás alatt az orgona halkan 
szóljon. Leghelyesebb, ha az orgonista egvliázi énekeket játszik, 
pl. Bízzad minden útadat , vagv: Ki dolgát csak Is tenre hagy ja , 
vagy: Mind jó, amit Isten tészen . . . 

Igen helyes, ha az esketés a lkalmával a lelkész a gyülekezel 
nevében családi Bibliával a jándékozza meg az eskete t t pár t . Biblia-
a lapot minden egyházközségben könnyen lé tes í thetünk. Ilyen célra 
gyűj tés t a konf i rmadusok vagy az i f jak egyesülete, a belmissziói vagy 
a nőegyesület és a Luther-Szövetség is mindig e r edményesen in-
dílliat. 

Szokásban van némely gyülekezetben az asszonyavatás, mely 
néhol közvetlenül az esketési szer tar tás után történik, mikor is a 
násznép h á t r á b b vonul és csak a mennyasszony m a r a d az o l tár 
előtt. Más gyülekezetekben az asszonyavatás az esketés t követő nap 
reggelén törtétlik, mikor a fiatal asszony külön ezér t jön a templom-
ba. Mivel azonban ez helyi szokás szerint változik, végezze a lelkész 
annak megfelelően. 

Esketés háznál. 
Családi körülmények s ú jabban az éles felekezeti viszonyok 

n é h a megkövetelik vagy legalább is tanácsossá teszik, hogy a lel-
kész magánházban végezze az esketést . I lyenkor az ünnepélyességről 
szorgosan gondoskodni kell. A szoba egyik falához ol tár t alakít-
sanak és azt virágokkal díszítsék fel. Tegyék r á a családi Bibliát, 
eset leg az esketési emlék Bibliát, vagy a lelkész vigye magával az 
o l tá r i Bibliát. Helyes, h a feszület is van az ol táron. 

A házi esketésnél a köszöntéssel kapcsolatos e lőfohászban a 
lelkész ké r j e az Istent, hogy kegyelmével szentel je t emplommá a 
családi haj lékot . 

A beszédben, amelyet mindig bibliai hely a l ap j án kell tar tani , 
a lelkész e m e l j e ki, hogy itt is o l tá r mellet t állunk. A családi tűzhely 
is oltár, amelynek tüzét a szeretet gyú j t j a meg és táplál ja . Rá 
kell muta tn i a szülők áldozataira, amelyeket a családi o l tá ron 
gyermekeikér t hoznak. Emlékeztetni kell a jegyeseket , hogy mire 
kötelezi őket egymással és a lapí tandó ot thonukkal szemben az a 
szeretet , amely őket eddig körülvet te és boldoggá tette. Figyelmez-
te tni kell őket, hogy úgy tekintsenek egymásra , mint akik egy 
meghit t családi körből drága kincset kaptak a jándékul . Az i f júság, 
a szépség, a ra jongás , az anyagiakból való hozomány elmúlhat , de 
a lélekben vitt hozománynak csak szaporodnia szabad. Kmlékeztetni 

264" 



kel l a jegyeseket a r r a is, hogy mind a két fél csa lád jának csak akkor 
lesz igaz az öröme, h a ez a frigykötés nem csupán két szívet, l ianem 
mindkét család minden tag jának a szívét is összefűzi egymással . 

Az esketés lefolyása a templomi esketésével azonos. 
A lxázi esketésnél gyakran azzal a kéréssel ál lnak elő, hogy 

a zongorán valamely nászindulót já tszhassanak. Ez nagyon kockázatos 
dolog, ami könnyen profanizál l ia t ja a szertar tást . A lelkész t ehá t a 
házi esketés lefolyásának a megbeszélésénél és a különféle mellék-
szereplések megengedésénél óvatos legyen. 

Esketés betegágynál. 

A helyzet parancsol ja , hogy a betegágynál végzendő szer tar-
l á s rövid legyen. Az üdvözlés u tán a lelkész p á r szóval r áu ta l a r r a , 
hogy az apostol szerint is a h á r o m nagy isteni a j á n d é k : a hit, a 
r e m é n y és a szeretet között legnagyobb a szeretet , inert ez az egyet-
len, ami sohasem emészthe t i fel önmagát , mer t mindig ú j meg 
ú j célokat talál. Itt is, íme, a szeretet a megnyugtatás és a vigasz-
talás, sőt a gondviselő jóság munká iban a k a r megdicsőülni. Más 
oldalon pedig a szere tet köteles há lává és viszonzó f igyelemmé ala-
kul át. 

Az esketés, összekötés, megáldás úgy történik mint a templomban, 
de ha a szer tar tás a beteget fá rasz t ja , az eskün kívül mindent meg 
lehet rövidíteni. Az imádság ez lehet : 

Kegyelmes Islen! í g y akartad, hogy ne a le szent hajlékod 
oltáránál, hanem e betegágynál kössünk frigyei egymással. Ebben 
is legyen meg és legyen áldott szenl akaratod. Jóságos atyai szíved 
áldását azonban itl is áraszd ki ránk kegyelmesen. Akik itt meg jelentünk, 
mindnyájan arra kérünk, mennyei Atyánk, hogy áldásod kísérje az itt 
szövetkezeti szívek szenl frigyéi. Távolítsd el a szerető szívek közül 
ezt a betegágyat, hogy gond, baj, fájdalom és szomorúság nélkül 
élvezhessék ebben a földi éleiben a szeretet melegéi és boldogsá-
got termő áldásait. Te mindent meglehetsz, mindenható szent Isten, 
cselekedd meg e testvéreinkkel, hogy zavartalan testi egészségben 
élhessék le földi napjaikat és teljes lelki megelégedésben áldhas-
sák mindenkor a le megsegítő kegyelmedet, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által. Ámen. 

Miatyánk. Áldás. 

Vadházasságban élők esketése. 

A lelkésznek mindent el kell követnie, hogy gyülekezetében a 
vadházasságok megszűnjenek. Áldozatoktól sem szabad visszariadnia, 
hogy e tisztes célt e l é r j e . Az idősebb embe rek sokszor csak azér t 
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maradnak a vadházasság szégyenletes á l lapotában, mer i a r e n d e s 
fr igykötés nyilvánosságát kerülik. Ilyen ese tben a lelkész a leg-
szűkebb körben, de lehetőleg mindig templomban tar tsa meg az 
eskelést . 

Esketésre alkalmas bibliai helyek: · 
Xem jó az embernek egyedül lenni; szerzek neki segítőtársat, 

hozzáillőt. (Móz. I. 2. 18.) 
Elhagyja a fér f iú az ö a ty já t és az ő any já t és ragaszkodik 

feleségéhez és lesznek egy testté. Móz. I. 2, 21.) 
Akarsz-e elmenni e fé r f iúva l? És mondá : Ehnegvek! (Móz. I. 

24, 58.) 
íme. én angyalt bocsátok el leelőltod. hogy megőrizzen téged 

az útban. (Móz. II. 23, 20.) 
Hajadont vegyen feleségül a pap), özvegyet, elűzöttet , meg-

szeplősítettet, pa rázná i : i lyeneket ne vegyen, hanem ha j adon t vegyen 
feleségül az ő népe közül. Móz. Hl. 21. 13-14.) 

Bizonyságul hívom ellenetek ma a mennye t és a földet, hogy 
az életet és a halál t ad tam előtökbe, az áldást és az á tkot : válaszd 
azért az életet, hogy élhess mind le, mind a te magod. Móz. V. 30, 19.) 

Én és az én házam az í rnak szolgálunk. Jó/.s. 2 1. 15.) 
Ahova le mégy, odamegyek és ahol megszállsz, olt szállok meg. 

Néped az én népem, Istened az én Is lenem. Ahol le meghalsz, ol t 
halok meg, oll temessenek el engem is. Úgy tegyen velem az Isten, 
hogy csak a halál választ el engem tőled. Rüth. I. 1(5-17. 

Légy békességben az éleiben, legyen békességben a te házad-
népe és legyen békességben mindened, amid vau. Sáin. I. 25, 0.) 

l t j a i d a t , Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg 
engemet . (Zsolt. 25, I. 

Az Í r n a k minden ú t j a kegyelem és hűség azoknak, akik szö-
vetségét és bizonyságait- megtar t ják . Zsolt. 25, 10. 

Lelkünk az Urat vár ja , segítségünk és pa jzsunk ő . . . (Zsolt. 
33, 20-22.) 

Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az l ' r . Boldog az az ember , 
aki őbenne bízik. Zsolt. 34, 9.) 

gyönyörködjé l az Úrban és megadja szíved kéréseit . Hagyjad 
az Úrra a le ú tadat és bízzál benne, m a j d υ teljesíti. Zsolt. 37, 4-5.) 

Ügyelj a feddhete t lenre , nézd a becsületest , m e r t a jövendő a 
a béke emberéé . Zsolt. 37. 37. 

Hálával áldozzál az Istennek és tel jesí tsd a Felségesnek foga-
dásaidat . (Zsolt, 50, 14.) 
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Az Isten könyörül jön ra j tunk és á ld jon meg minket ; világosítsa 
meg az ő o r c á j á t r a j tunk . (Zsolt. 67, 2.) 

Mulasd meg nekünk, Uram, le kegyelmedet és a le szabadításo-
dat ad jad meg minekünk. (Zsolt. 85, 8.) 

Mutasd meg nekem a le útadat , hogy j á rhassak a te igazságod-
ban és tel jes szívvel fé l jem nevedet . (Zsolt. 86, 11.) 

Legyen az Űrnak, a mi Is tenünknek jókedve mi ra j tunk és a 
mi kezünknek m u n k á j á t tedd ál landóvá nékünk. (Zsolt. !)0, 17.) 

Ez a nap az, amelyet az Ür rendel t ; örvendezzünk és vígad-
junk ezen! Óh, Uram, segíts most ; óh, Uram. a d j most jó elő-
menete l t ! (Zsolt. 118, 24-25.) 

A mi segítségünk az Ür nevében van, aki te remte t te az eget 
és a földet! (Zsolt. 124, 8.) 

Ha az Ür nem építi a házat , h iába dolgoznak azon annak épí-
tői. (Zsolt. 127, 1.) 

Taníts meg engem a te akara toda t te l jes í tenem, inert te vagy 
Is tenem! A le jó lelked vezérel jen engem az egyenes földön! Zsolt. 
143, 10.) 

Minden lelteit dolognál jobban őrizd meg szívedet, mer t abból 
indul ki minden élet! (Péld. 4, 23.) 

A derék asszony koroná ja az ő fé r jének . Péld. 12, 3.) 
Bízzad az Űrra a te dolgaidat és gondolataid véghez mennek. 

(Péld. 16, 3.) 
Megnyerte a jót, aki talált feleséget és vett jóakara to t az Ür-

tól. (Péld. 18, 22.)' 
Derék asszonyt kicsoda ta lá lhat? Mert annak á r a sokkal felül-

ha l ad j a az igazgyöngyöket. Bízik ahhoz az ő fé r jének lelke és annak 
m a r h á j a el nem fogy. Jóval illeti őt és nem gonosszal az ő életének 
minden nap ja iban . (Péld. 31, 10-12.) 

Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek, mer i 
azoknak jó ju ta lmuk van az ő munká jukbó l . Meri ha elesnek is. 
az egyik felemeli a társát. J a j pedig az egyedülvalónak, ha elesik 
és nincsen, aki őt fe lemelje . (Préd. 4, 9-10.) 

Ügy fényeskedjék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy 
lássák a ti jólet loi teket és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat. (Mt. 
5, 16.) 

Uram, jó nekünk itt lennünk, ha akarod , készítek itt h á r o m 
sá tor i : egyet neked, egyet Mózesnek, egyet Illésnek. Mt. 17. 4.) 

Amit az Is ten egybeszerkesztet t , e m b e r azt el ne válassza! 
(Mt. 19, 6.) 

Hivatalos volt Jézus is tanítványaival együtt a menyegzőre. 
(Ján. 2, 2.) 
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Oj parancsola to t adok nektek, hogy szeressélek egymást , amint 
én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást . Er rő l ismeri meg 
mindenki , hogy az én taní tványaim vagytok, ha egymást szere-
titek. (Ján. 13, 34-35.) 

A szeretet legyen őszinte. (Róm. 12, 9.) 
Legyetek egymás i ránt gyengédek, egymás megbecsülésében elő-

zékenyek. (Róm. 12, 10.) 
A jóigyekezetben ne res lü l je tek inog. Lélekben buzgók, az Úr-

nak szolgálók, r eménységben örvendezők, a nyomorúságban meg-
állók, a könyörgésben ki tar tók legyetek. (Róm. 12, 11-12.) 

Egymás i ránt egyező érzéssel viseltessetek. (Róm. 12, 16.) 
Arra tö reked je tek , ami békességre és egymás épülésére szolgál. 

(Róm. 14, 19.) 
A békességes tű résnek és a vígasztalásnak az Is tene a d j a meg 

n e k t e k , hogy Krisztus Jézus szerint egvctér tés legyen köztetek. (Róm. 
15, 5.) 

Szeretet t tes tvéreim, legyetek szilárdak, rendület lenek^- az Űr 
•dolgában mindenkor bőségesek, Kulván. azjt, hogy fá>ad<wSstok iTem 
hiábavaló az Úrban. (Kor. I. 15, 58. 

Minden dolgotok szere te tben tör tén jék . (Kor. I. 16, 14.) 
í Ti az élő Is ten temploma vagytok, amint megmondta az Is ten: 
»Bennük fogok lakni és közlük j á r n K é s leszek nekik istenök és ők 
n é p e m lesznek.« (Kor. II. 6, 16.) 

Aki szűken vet, szűken is arat , aki bőven vet, bőven is ara t . 
(Kor. II. 9, 6.) . - X v 

Legyen há la az Is tennek az ő kim&icftiatatlan 'ajvRulékatérl. 
(Kor. II." 9, 15.) 

Testvéreim, örül je tek , legyetek tökéletesek, buzdítsátok egymást, 
ér tsetek egyet , legyetek békességben és a szeretet s békesség Istene 
veletek lesz. (Kor. II. 13, 11.) 

Egymás t e rhé t hordozzátok; így töltitek be Krisztus törvényét. 
(Gal. 6," 2.) 

Áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus a tyja , aki ben-
nünke t minden lelki áldással megáldott Krisztusban a mennyekben! 
(Ef. 1, 3.) 

Az Is len ad ja meg nektek az ő dicsőségének gazdagsága sze-
rint , hogy az ő lelke által a belső e m b e r r e nézve megerősödje tek . 
(F.f. 3, 16.) 

Veit hivalástokhoz mél tóan j á r j a tok teljes alázatossággal, sze-
lídséggel és türe lemmel . Viseljétek el egymást szeretetlel . (Ef. 4, 1-2.) 

Igyekezzetek megtar tani a lélek egységét a békesség kötelékében. 
Egy test és egy lélek legyetek, mint ahogyan elhivatástok egy re-
ménységére vagytok elhíva. (Ef. 4, 3-4. 
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Mint a szere te tben igazak, mindent növel jünk fel őhozzá, a k i 
a fej , Krisztushoz. (Ef. 4, lő.) 

Legyetek, mint szeretel t gyermekek, az Isten követői, és j á r j a -
tok szeretetben, mint ahogy Krisztus is szeretet t minket és adta ma-
gát é r tünk a j ándéku l és jóil latú áldozatul az Istennek. (Ef, 5, 1-2.) 

Engedelmeskedje tek egymásnak Krisztus félelmében. (Ef. 5, 21.) 
Ti asszonyok, engedelmeskedje tek fé r je i t eknek , mint az Úr-

nak . . . Ti f é r j ek , szeressétek feleségeiteket, mint ahogy Krisztus-
is szeret te a gyülekezetet. (Ef. 5, 25.) 

Közletek is mindenki úgy szeresse a maga feleségét, mint ön-
magát, az asszony pedig fél je az urát. (Ef. 5, 33.) 

Ezér t imádkozom, hogy a bennetek lévő szerelői, mind jobban 
bővül jön ki i smeret te l és tel jes belátással . (Fii. 1, 9.) 

Csak Krisztus evangél iumához mél tóképpen viselkedjetek! (Fii. 
1, 27.) 

Tegyétek te l jessé az én örömömet , hogy egyetér tők legyetek, 
egyező szeretet tel viseltessetek, azonoslelkűek, egyező gondolkozásúak. 
(Fii. 2, 2.) 

Tegyetek ineg mindenl zúgolódás és habozás nélkül , hogy legye-
lek kifogástalanok és épek »az Isten h ibá t lan gyermekei« ez álnok 
és romlot t nemzedék közt, amelyben úgy ragyogjatok, mint csillagok 
a világban. (Fii. 2, 14.) 

Testvéreim, amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságo-
sak, amik szentek, amik szere te t remél tóak, amik dicséretesek és 
ami e rény és ami magasztos: azokra gondoljatok. (Fii. 4, 8.) 

J á r j a tok az Úrhoz méltó módon az ő tel jes tetszésére, hogy 
minden jócselekedetben gyümölcsözzetek és az Isten megismerésé-
ben növekedje tek . (Kol. 1, 10.) 

Mint az Is ten választottjai , szentjei és szereltei , öltözzétek fel a 
könyörületes szívet, a kedvességet, alázatosságot, szelídséget, békc-
Lürést, elviselvén egymást és ha valamelyiknek panasza van a másik 
ellen, megbocsátván, amint Krisztus megbocsátot t nektek, ugyanúgy 
ti is, — mindezek fölött pedig a szeretetet , amely a tökéletesség 
összefoglalója. (Kol. 3, 12-14.) 

Ti asszonyok, rende l jé tek alá magatokat fé r je i teknek, amint 
illik az Úrban. Ti férf iak, szeressétek féleségeiteket és ne legyetek 
hozzájuk kíméletlenek. (Kol. 3, 18-19.) 

Ti teket pedig töltsön meg és á rasszon el az Űr egymáshoz és 
mindenkihez való szerelettel . (Thess. I. 3, 12.) 

Az Islen akarnia nz, hogy megszentelődjelek. (Tliess. I. 4, 3.) 
Mindenkor örül je tek , szüntelenül imádkozzatok! (Thess. I. 5,. 

16.) 

269 



A békesség Islcnc szentel jen meg titeket mindenestől , liogy 
egész mivoltotok, lelketek és testetek szeplőtelenül m a r a d j o n meg 
a mi Urunk Jézus Krisztus el jövetelére. (Thess. I. 5, 23.) 

A lelket ki ne oltsátok! (Thess. I. 5, 19.) 
Az Űr igazgassa szíveteket az I s t e i szere te tére és Krisztus vá-

rásá ra . (Thess. II. 3, 3.) 
Maga a békesség Ura ad ja nektek a békességet szüntelenül 

mindenfé leképpen. Az Űr legyen mindnyá ja tokka l ! (Thess. II. 3, 16.) 
Minden jó adomány és minden tökéletes a j ándék fölülről száll 

-alá a világosságok Atyjától! (Jak. 1, 17.) 
Lelketeket az őszinte tes tvérszere te t re az igazság engedelmes-

ségében megtisztítván, szívből szeressétek egymást bensőségesen. (Pét. 
I. 1, 22,) 

Legyetek készek mindenkor megfelelni mindenkinek, aki meg-
számoltat titeket a benne tek élő reménység felől. (Pét. I. 3, 15.) 

Legyetek meg nem szűnő szeretet tel egymáshoz. (Pét. I. 4, 8.) 
Minden gondotokat r e á vessétek, mer t neki gondja van reá tok . 

(Pét. I. 5, 7.) 
Fiacskáim, ne szóval és ne nyelvvel szeressünk, hanem csele-

kedettel és valósággal. (Ján. 1. 3, 18.). 
Szeretteim, szeressük egymást , mer t a szeretet az Istentől van 

és mindaz, aki szeret, az Istentől született és ismeri az Istent. Aki 
nem szeret, n e m ismeri az Istent, m e r t az Isten szeretet. (Ján. I. 
4, 7-8.) 

Az Isten szeretet és aki a szerete tben marad , az Is tenben ma-
rad és az Is ten őbenne. (Ján. I. 4, 16.) 

II. Ezüst- és arany-menyegzö megáldása. 

A 25. és 50. esztendőt együt t eltöltött házasfelek kegyeletes szép 
szokása, hogy csa lád juk tagjaival há l aadás ra je lennek meg az Űr 
templomában. Az ilyen szer tar tás lefolyása a következő: 

A házasfelek az o l t á rná l felál lnak (az öregek ülhelnek), úgy, 
mint esketésük alkalmával. Bevonulásuk alat t és míg a lelkész 
meg nem kezdi m u n k á j á t , , az orgona egyházi énekeket játszik. A 
lelkész üdvözlés u tán egy bibliai hely a lap ján beszédet intéz a 
felekhez. A beszédben a családi e semények nevezetesebb mozza-
nata i ra mindig kettős vonatkozásban kell rámuta tn i . Ki kell ' dom-
borí tani egyrészt az Is ten soha meg n e m szűnő atyai gondviselését, 
másrészt a hűséges házastárs i szívek szeretetének boldogító mun-
káit. 

Λ beszéd után imádkozunk. 
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Jóságos Islen, mennyei Atyánk! Ilálás szívvel jelenlünk nie» 
szent színed elöli, hogy (25—50) esztendő áldásaiért magasztaljuk 
szentséges nevedet. Napok beszélik a napoknak, esztendők hirdetik 
az esztendőknek, liogy le mindenkor változatlan atyai hűséggel ör-
ködtél telettünk. Mikor (25—501 évvel ezelőtt az együttes családi 
élet ösvényére szenl oltárodtól elindultunk, boldog bizodalommal és 
mosolygó reménységgel voll leli a szívünk. Kizodalinunkat- sokszor 
váltotta lel csalódás, reménységünk sokszor változott köiinyhullató 
keserűséggé, de le mindig az voltál, akiben bízhallunk és mindig 
az maradtál, aki vigasztaló jóságoddal és megsegítő kegyelmed-
del mcllelliiiik állottál. Áldunk az ürömökért, amelyekkel megaján-
dékoztál. Áldunk a szerelő szívekért, amelyekkel körülvettél. Áldunk a 
segítségért, amellyel munkánkban lámogallál. Áldunk a vígasztalásért, 
amelyet nehéz pröbállatásainkhan uyújloltál. Áldunk a tájdaloméri 
is, amellyel jőzaiiílottál és egymás iráni való szeretetünkben és hű-
ségünkben erösílcllél. Áldunk különösen azért a kegyelemért, hogy 
egymás melleit mindeddig megtarloltál és erői aillál az élet terhei-
nek elviselésére. 

.Mii halározlál a jövendöl illetőleg, nem tudhatjuk, de nem is 
kutatjuk, kegyelmes Istenünk. Kiég azt tudnunk, hogy le a jöven-
dőben is jóságos Atyánk maradsz a Jézus krisztusban. Alázallal ké-
rünk, légy és maradj is hozzánk mindenkor kegyelmes és jóságos. 
Míg e földön éltetsz, vezetgess minket szeretetlel és irányíts bölcse-
séggel. í:letiink hanyatló felében ragyogtasd feleltünk gondviselő 
kegyelmed dicsőségéi. Akiket pedig nekünk szeretetre adtál, lartsd 
meg azokat öregségünk lámaszául és vígaszlalásául kegyelmesen. 
Ollhonunkat is ledd a békesség és a szeretet meleg fészkévé, amely-
nek ölén ezután is mindig hálával ludjoii megpihenni a lelkünk. 
Családi hajlékunkban lakozzál velünk te magad is, mennyei Atyánk, 
és larls meg minket áldó kegy elmedben a mi í r u n k Jézus Kriszlus 
állal! Ámen. 

A Miatyánk elmondása után a lelkész a* jubilálok f e j é r e leszi 
a kezét és megáld ja őket : 

Szereteti testvéreim, akiket az Cr (25—50) évvel ezelőtt ál-
dásával elindítóit a házasélel örömben és bánatban közös úljára 
és akikel kegyelmével mindeddig ineglarloll egymásnak és most 
e szent hajlékba gyermeki hálaadásra felvezeteti: vegyétek az áldási, 
fin, mini az Cr hivatalos szolgája, megáldalak lilékét az Alyának, Fiú-
nak, Szentlélek Istennek nevében. Legyetek áldás egymásnak ezután 
is, hogy amit még az éleiből és az élei örömeiből nektek szán az Isten, 
élvezzétek azt együtt a bizodalmas szeretet tiszta érzésével. Legyetek 
áldás liéileknek, hogy még sokáig álljon elöltük élő példával a li 
békességes együtt-maradáslok. Legyelek áldás az Islen nevének, hogy 
hálás szívelek Iliiéből még sokáig szálljon diesőílő magasztalás az 
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t'«eU egébe. Legyen és maradjon veletek és velünk mindnyájunk-
kal a mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szereiele 
és a Szentléleknek közössége, mindörökké! Ámen. 

Alkalmas bibliai helyek: 
Kisebb vagyok minden jó té teményednél és minden hűségednél , 

amelyeket a te szolgáddal cselekedtél , mer t csak pá lcámmal men tem 
vala át a Jordánon, most pedig két sereggé let tem. (Móz. I. ,'52, 10.) 

Az én Atyám Istene segítségül volt n é k e m ! (Móz. II. 18, 4.) 
Emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az 

Cr, a le I s t e n e d . . . (Móz. V. 8, 2.) 
Mindeddig megsegített minket az Úr! (Sám. 1. 7, 12.) 
Szükségemben az Urat hívtam, az én Is tenemhez kiáltottam, és 

meghalld lakóhelyéről szavamat s kiállásom e l ju to t t füleibe. (Sám. 
II. 22, 7.) 

Igazságnak áldozatával áldozzatok és bízzatok az Úrban! (Zsolt. 
4, 6.) 

Én a le kegyelmedben bíztam, örü l jön szívem a te segítséged-
nek; hadd énekel jek az Úrnak, hogy jót tett velem! (Zsolt. 13, 6.) 

Az Űr az e rőm és pajzsom, ő b e n n e bízott szívem és megse-
gített engem; örvend szívem és énekemmel d icsérem öt. (Zsolt. 
28, 7.) 

Hálával áldozzál az Is tennek és teljesítsd a Felségesnek foga-
dása ida t , (Zsoll. 50, 14.) 

Ivész szívvel áldozom neked ; á ldom a te nevedet , Uram, mer t 
jó. (Zsolt. 54, 8.) 

Elmegyek házadba égőáldozatokkal, lef izetem neked fogadásai-
mat. (Zsolt. 66, 13.) 

Dicsérem az Isten nevét énekkel és magasztalom hálaadással . 
(Zsolt. 69, 31.) 

Segítségül hív engem, ezért meghallgatom őt; vele vagyok há-
borúságban, megmentem és megdicsőítem öt. Hosszú élettel elégí-
tem meg őt és megmuta tom neki az én szabadí tásomat . (Zsolt. 
91, 15-16.) 

Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az ο szent n e v é t ! 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne feledkezzél semmi jó té teményérő l ! 
(Zsolt. 103, 1-2.) 

Magasztaljátok az Urat, mert jó, mer t örökkévaló az ő kegyelme! 
(Zsolt. 107, 1.) 

Mivel fizessek az Úrnak minden hozzám való jó t é t eményéé r t ? 
A szabadulásér t való poha ra t fe lemelem én az Úr nevét h ívom segít-
ségül. Az Űr i ránt való fogadásaimat megadom az ő egész n é p e 
előt t! (Zsolt. 116, 12-14.) 
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Emlékezzetek meg a messze régi dolgokról, hogy én vagyok 
Is ten és n incsen több: Islen vagyok és nincs hozzám hasonlatos. 
(És. 46, 9.) 

Tud juk , hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden j avukra 
szolgál. (Róm. 8, 28.) 

Legyen hála az Is tennek, az ő kimondhatat lan a jándéka ié r t ! (Kor. 
II. 9, 15.) 

Adjatok há lá t mindenkor és mindenér t az Istennek és Atyának 
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében. (Ef. 3, 20.) 

Mindenben há lá t adja tok, m e r t ez az Isten akara ta titeket illető-
leg a Krisztus Jézusban. (Thess. I. 5, 18.) 

Ne dobjátok el bizodalmatokat , amelynek nagy a ju ta lma. (Zsid. 
10, 35.) 
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NEGYEDIK RÉSZ. 
AVATÁSI ÉS IKTATÁSI CSELEKVÉNYEK. 

I. Avatási cselekvények. 

Az evangélikus egyház az avatási cselekvényekkel egyes em-
bereket vagy tárgyakat a közönséges élethivatás kereteiből a min-
dennapiná l magasabb és is tenesebb hivatás betöl tésére emel föl és 
kötelez el. Ez a magasabb élethivatás az IsLcn dicsőítésének szent 
szolgálata. A magasabb életmód pedig a szent szolgálatnak megfelelő 
élet . Az avatási cselekvénnyel az embereke t és a tá rgyakat az Is-
tennek szentel jük és a j án l juk fel. Ezér t az avatási cselekvényeket 
felszentelésnek is mondha t juk , különösen olyan esetben, ha valakit 
vagy valamit örökidőre, illetőleg egész életére az Isten dicsőítésére 
és szent szolgálatára kötelezünk. Az ilyen elkötelezést a Biblia is 
felszentelésnek nevezi. A testvér r e f o r m á t u s egyház szentclésnck ne-
vezi a lelkész, a templom és a püspök felavatását . 

A szentelési. illetőleg avatási cselekvények végzésének jogát a 
Szent í rás szellemének megfelelően ál lapí t ja meg az Egyházalkotmány, 
a szabályrendeletek intézkedése és a szokásjog. Vannak avatási 
cselekvények, amelyeket csak a püspök végezhet, vannak, amelye-
kel a püspök más ra is á t ruházha t és vannak, amelyeket az esperes 
vagy minden felszentelt lelkész elvégezhet. 

Egyházalkotmányunk 133. §-a é r te lmében a lelkészek felszen-
telése kizárólagos püspöki jog, amely más ra át nem ruházha tó . A 
131. § a püspök ha táskörébe uta l ja a templom felszentelését is. 
amirő l a bányakerü le t i szabályrendelet azt m o n d j a : »A templom fel-
szentelése a püspök joga és kötelessége, melyet azonban a püspök 
akadályozta tása ese tében, de mindig tudtával és megbízásából vé-
gezhet az illetékes esperes«, Ugyanazon szabályrendele t III. 1. sza-
kasza G. pon t j ában azt m o n d j a : »A megválasztott püspök a legköze-
lebbi r endes — a szükség szerint rendkívül i — gyűlésen hivatalába 
ünnepélyesen beiktat tat ik (E. A. 141. §.), ha lehetséges, egyik püs-
pöktársának közreműködése , minden ese tben a kerületbel i espere-
sek áldó kézrátétele mellett. Ez alkalommal leteszi a hivatali esküt.« 
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Lelkész-szent elés. 
Az evangélikus egyházban a lelkészeket a püspök szenteli fel. 

A lelkészszentelés bibliai legrégibb a l ak ja Móz. II. 28. 40-41.. ahol 
a papokat illetőleg azt rendel i az Űr: >Az Áron fiainak csinálj köntö-
söket és csinálj nekik öveket is. meg süvegeket is csinálj nekik 
dicsőségükre és ékességükre, ßs öltöztesd fel azokba Áront, a te 
a tyádf iá t és az ő fiait vele együt t és kend fel őket. iktasd be őket 
t isztükbe és szenteld fel őket, hogy p a p j a i m m á legyenek. Hivatalos 
pap i leendőt egyházunkban más n e m is végezhet, min t aki a szent 
szolgálatra fel van jogosítva, fel van szentelve és a megfelélő papi 
köntössel rendelkezik. " : ' 

A lelkész felszentelésének a r end j e a következő: 
Az egyház által meghatározot t tanulmányok elvégzését okmá-

nyokkal igazoló jelöl teket a püspök elnöklete alatt álló bizottság ha 
megvizsgálta és a lelkészi szolgálatra a lkalmasnak, és megfelelő-
nek ítélte, a lelkészi vizsgálat megállásáról szóló bizonyítvánnyal 
l á t j a el. Ε bizonyítvány a lap ján az illetékes püspök megengedi, 
hogy a lelkészjelölt a hivatalos lelkészi köntöst magá ra öltse és 
a b b a n a templom ol tára e lé ál l jon és felszentelését kér je . 

A püspök két segítő pap tá rsáva l ( rendesen az illetékes esperessel 
és a kerüle t egyik tisztviselőjével, vagy a vizsgáló bizottság egyik 
tagjával) az o l tá rba lép. Templomba való belépésük kezdetétől 
fogva az orgona az »Erős várunk« dal lamát játsza, eset leg a jelen-
lévők ezt éneklik. Ha a felszentelés r endes istentisztelet kere tében 
történik, akkor a gyülekezet alkalmi éneket énekel. Az ének elhang-
zása u tán a püspök és a vele lévő két lelkész a felavatandök felé 
fordul . A püspök így szól: 

A mi segítségünk jöjjön; az Úrtól, aki teremtette a mennyel 
és a földet, neki legyen dicséret és dicsőség mindörökké. Ámen. 

Vagy: Iladd hirdessen· nevedet atyámfiainak, óh szent Isten 
és hadd dicsérjelek a gyülekezetben! Ámen. (Zsolt. 22, 23.) 

Vagy: Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts 
meg engem; vezess a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy 
az én szabadító Istenem! Ámen. (Zsolt. 25, 4-5.) 

Kedves Testvéreim! Hallgassátok ineg azl a szent és iidvöséges 
üzenetei, amelyet az evangélium Ura e mai szép ünnep alkalmából 
az ő leendő szolgáinak útravalóul és törvényül küld. Megírva ta-
láljuk . . . 

A püspök a felvett alapige nyomán kifej t i a felszentelendők 
előtt az evangéliumi hivatás komoly kötelezettségeit és felséges szép-
ségeit. Megvilágítja, hogy mit kíván a lelkésztől az Isten, az egyház 
é s a hívők serege. Rámuta t az apostolkodás örömeire és nehézsé-
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geire. Ulal a vállalt kötelezettségekkel szemben az e m b e r gyenge-
ségeire és mél ta t lan voltára. De r á m u t a t az egyetlen e r ő f o r r á s r a is 
(Fii. 4, 13.), amiből következik, hogy evangél ikus egyházunk régi 
szép szokása szerint az Ür szolgálatára vállalkozók magukat az Ür 
szent vacsorá jával tisztítják meg és erősít ik meg. 

A gyónó imádság e lmondása és az Űrvacsora szabályszerű el-
készítése u tán a jelöltek felveszik az Ürvacsorát oly módon, hogy a 
kenyere t az egyik, a kelyhet a másik segédkező n y ú j t j a nekik. Az 
Úrvacsora kiosztása u tán a püspök így szól: 

Kedves ifjú Testvéreim! Miulán az Űr szent vacsorájának fel-
vételével megtisztítottátok és megerősítettétek lelketeket a szent 
szolgálalra, amely előttetek áll, felhívlak az Űr és az ő szentegyház» 
nevében, hogy szívetek teljes őszinteségével, nem mint embereknek, 
hanem mint az Istennek, feleljetek a következő kérdéseimre: 

Elhalározlátok-e lelketek igaz meggyőződésével, hogy evangé-
likus anyaszentegyházunkban a lelkészi tisztség viselésével és köte-
lezettségeinek hűséges teljesítésével kívánjátok az Urat szolgálni 
és az Isten dicsőségét munkálni? Feleljen ki-ki magáért: Elhatá-
roztam. 

Fele le t : Elha tároz tam. 
Fogadjátok-e, hogy az evangélikus lelkészi lisztet, míg az Islen 

benneteket e szent hívalásban kegyelmesen megtart, mindenkor és 
mindenben Mesterünknek és Megváltónknak, az Ür Jézus Krisztus-
nak nyomdokain járva, tisztelendő módon igyekeztek viselni; Üd-
vözítőnk szent tanílásál a teljes Szentírásban foglalt Isteníge alapján 
és értelmében, a meg nem változtatott Ágostai Hitvallás és a vele 
egybehangzó hitvallásos irataink szellemében hirdetitek; a szentsé-
geket az Úr Jézus Krisztus rendelése és evangélikus egyházunk 
szokásai szerint épületesen szolgáltaljátok ki; a reátok bízoll egyház-
község javát és előmenetelét híven munkáljátok; az egyház híveit 
pedig igaz szóval és vonzó példaadással az Isten népévé nevelni és 
az Islen népének ineglarlani igyekeztek? Feleljen ki-ki magáért: Fo-
gadom. 

Felele t : Fogadom. 
Készek vagytok-e ez elhatározástokra és fogadástokra magato-

kat itt, az Isten és e gyülekezet előtt kézadással és a hivatalos lel-
készi eskü letételével is elkötelezni? Feleljen ki-ki magáért: Kész 
vagyok. 

Felelel : Kész vagyok. 
Kedves ifjú testvéreim! Elkötelezéstek külső jeléül nyújlsálok 

nekem jobb kezeleket és mondjátok meg neveteket. 

A jelöltek egyenként kezet fognak a püspökke l és megnevezik 
magukat . Ezután a püspök így szól: 
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Miután kézadással is elköteleztétek magatokat az Cr szent szol-
gátatára, most térdreborúlva tegyétek le a hivatalos esküt. 

A jelöltek té rde t h a j t a n a k és az egyik segédkező lelkész által 
e lé jük lartott Bibliára teszik balkezüket , jobbkezük h á r o m u j j á t pe-
dig felemelve, a másik segédkező lelkész állal előolvasott következő 
eskü t mond ják . Az esküté te l alat t a jelenlevők valamennyien áll-
nak. 

ι:η· X. X., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 
egy örök igaz Isten, hogy evangélikus lelkészi hivatásomnak teljes 
erőmmel és minden tehetségemmel megfelelni igyekezem; Megvál-
tónknak, az Űr Jézus Krisztusnak szent evangéliumát teljes szent-
irataink szerint, a meg nein változtatott Ágostai Hitvallás hitelvei 
értelmében, alkalmas és alkalmatlan időben, tiszlán és igazán hir-
detem; tanításomat életein feddhetetlenségével erősíteni meg; a szent-
ségeket, úgymint a keresztsége! és az Cr szent vacsoráját egyházunk 
rendelkezései és szokásai szerint "híven és épületesen szolgáltatom ki; 
evangélikus anyaszentegyházunknak az országos törvényekben biztosí-
tod önkormányzatát, szabadságait és jogait fenntartani, védelmezni 
és fejleszteni kötelességemnek tekintem; törvényesen megválasztod 
egyházi elöljáróimnak mindenkor engedelmes leszek s egyházi és 
iskolai ügyekben rendeletekel csak tőlük fogadok el; ha emberi 
gyarlóságból egyházunk törvényei és hivatásom követelményei ellen 
valamiben vétenék, az egyházi fenyítékei alázatosan elviselem; ön-
ként felvállalt lelkészi lisztemet életbevágó ok nélkül el nem hagyom; 
lisztem teljesítésében niagamal sein ígércl, sem fenyegetés, sem 
semmiféle emberi tekintély állal megakadályozlalni vagy eltánto-
rítani nem hagyom. Islen engem úgy segéljen! Ámen. 

Az eskü letétele u tán a püspök felszentelő szavai ezek: 
A mindenható Isten, akinek Szenlfelke titeket az evangélikus 

lelkészi hivatásra meghívott és most az elkötelező kézadásra és 
eskütételre buzdított, ailion nektek erőt és segítséget, hogy mindazt 
hűségesen megtartsátok, amit fogadtatok. Az Cr Jézus arra kötelez 
l i l iké i ; Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket (Mt. 28, 
19. ; hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek (Mk. 1(1, 
15. ; legyelek tanúbizonyságaim mind a föld végső határáig (Csel. 1, 
7. Aki benneteket meghallgat, engem hallgat meg és aki benne-
teket megvet, engem vet meg; aki pedig engem megvet, azt veli meg, 
aki engem elküldött. (Lk. 10, 16.) Békesség nektek! Amint az Atya 
elküldöd engem, én is úgy küldelek el titeket! Vegyelek Szendéi-
ket: akiknek megbocsátjátok bűneiket, azoknak megbocsáttatnak, 
akiknek megtartjátok, azoknak megtartatnak. (Ján. 21, 23) . fis íme, 
én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig! M l . 28, 20.) 
Ezl mondja az Cr. fin pedig mini a keriilel püspöke, ünnepe-
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ívesen kinyilvánítom, liogv evangélikus egyházunk tudományos fel-
készültségiek, elliatározáslok és elkütelezéstek alapján kedvesnek, 
kívánatosnak és ígéretesnek találja, liogy titeket az evangélikus lel-
készi szent szolgálatra kihoesássalak. Megemlékezem az Űr Jézus 
szavairól: Szenteld meg őket a te igazságoddal: a le Igéd igazság! 
Amint te küldtél engem a világba, én is elküldöm őket a világba. Ő 
értük szentelem meg magamat, hogy ők is megszenteltek legyenek az 
igazságban. De nemcsak ő értük könyörgök egyedül, hanein azokért is, 
akik az ő beszédükre hisznek én bennem, hogy egyek legyenek mind-
nyájan, amiképen le Atyám, én bennem vagy és én tebenned. 
Hogy egyek legyenek mibennünk, hogy a világ elhigyje, hogy te 
küldlél engemet. (Ján. 17, 17-21.) Az anyaszentegyháztól reám ru-
házott jognál fogva léged, X. (a nevek említésekor a jelöllek fe-
jére leszi a püspök a kezét), ezennel felszentellek és kibocsállak 
az evangélikus lelkészi szenl szolgálatra. Felhatalmazlak és kötelez-
lek az Isten Igéjének hirdetésére, a szentségek kiszolgáltatására és 
a lelkipásztorkodás végzésére. Teszem ezt az Atyának, Fiúnak és 
Szentlélek Istennek nevében! Ámen. 

Ezután püspök a segítő tes tvérekkel együtt j obb kezét a még 
mindig térdelő i f j ak f e j é r e léve, orgona kísérettel az őskeresztyén 
egyház következő énekét énekl i : 

Eonfirma Deus hoc opus, 
Ouocl operatus est in nobis 
In monle tuo saneto Jerusalem! (Ezt megismétlik. 
(iloria sit Deo l'atri, 
Filio el Spiritui Sancto, 
Sieut eral in prineipio 
IIa el nunc et Semper 
Et in saecula saeculoruin! Amen. 

Ezután a püspök üdvözli a felszentelt lelkészeket: 
A minden kegyelem örök Istene, a mi jóságos mennyei Atyánk 

a Jézus Krisztusban, legyen titeket erősekké a hitben, hűségesekké 
a szolgálatban, gazdagokká a szeretetben és kitartókká a példaadás-
ban, hogy híven végezzétek e földön munkátokat és ezekkel a 
szavakkal léphessetek a nagy számadáskor az Isten elé: En meg-
dicsőítettelek a földön, a munkát, amelyet reám bíztál, hogy meg-
tegyem, elvégeztem, most hál Atyáin, te dicsőíts ineg engem ma-
gadnál! (Ján. 17, 45.) Az Űr pedig ezekkel a szavakkal fogadhas-
son titeket: Jól vagyon, jő és hű szolgáin, kevésen voltál hű, sokat 
bízok rád ezután: menj he a te Uradnak örömébe! (Mt. 25, 26 ). Üd-
vözöllek iuiinár mint kedves szolgatársaimai és testvéreimet az Ür-
ban. Köszöntelek az apostol meghagyása szerint testvéri csókolással. 
(.Kor. I. 16, 20.) 
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A püspök sorban arcon vagy homlokon csókolja a felszentelt 
lelkészeket. Utána a segítő lelkésztestvérek kézrátétel mellett egv-
egy bibliai mondássa l megáldják a felszentelteket. Ezután imádság és 
áldás fejezi be az aktust . 

Áldjuk és magasztaljuk szenl nevedet mindenható Istenünk, sze-
relő Alyánk, liogy evangéliumodat és abban akaratod szenl törvé-
nyét feltártad és ajándékul adlad szent Fiad által e földi világnak, 
i ldjuk és magasztaljuk szent nevedet, hogy Igédet mind máig hirilet-
leted közönünk. Magasztalunk atyai gondoskodásodért, hogy mosl is 
új munkásokat állítottál Igéd hirdetésére. 

Alázattal könyörgünk, adj nekik kegyelmet, hogy mindenkor 
hü munkásai lehessenek szent országod építésének. Adj nekik erőt, 
hogy lankadatlan kitartással végezzék hivatásuk minden leendőjét 
embertársaik épülésére, szentegyházad erősítésére, a maguk lelké-
nek üdvösségére és szent neved dicsőségére! Ajándékozd meg őket 
Szenllclkeddel, hogy szavuk legyen foganatos, példaadásuk vonzó, 
hűségük lörcllcn mindörökké! Töltsd meg szívüket szeretetlel irániad, 
az ő mennyei Atyjuk iránt, szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus, mint 
az ö Megváltójuk iráni, anyaszenlegyházad, mint evangéliumod hir-
lokosa iráni, embertársaik, mini az üdvösségben örököstársaik iránt, 
liogy hitük világosságával, Iiuzgóságuk erejével és szereielük melegé-
vel vezessenek el mindenkit a te hűségedre. Nyugodjék áldásod a 
szülőkön, akik ez új szolgáidat idáig felnevelték és áldozatos sze-
retettel gondozták. Áldd meg a szülői hajlékol, amelyben szívükbe 
csepegtették a benned való ililet és evangéliumod szeretetéi. Áldd 
meg őket mindenben, hogy járjanak igazságod útján és hűséggel 
szolgáljanak lenéked, mind · a mi í runk, Jézus Kriszlus eljöve-
teléig! Ámen. 

Miután a Miatyánkot az Úrvacsora alkalmával m á r elmondot-
tuk, az imádság u tán csak a glória és az apostoli á ldás következik, 

Lelkész-szentelésre alkalmas bibliai helyek: 
Most há t e r e d j és én leszek a te száddal és megtaní talak a r ra , 

amit beszélned kelt. (Móz. II. 4, 12.) 
íme , én angyalt bocsátok el teelőtted, hogy megőrizzen téged 

az ú tban és bevigyen téged a r r a a he lyre , amelyet elkészítet tem. 
Vigyázz magadra előtte és hallgass az ő szavára. (Móz. II. 23. 20-21.) 

Akik hozzám közel vannak, azokban kell megszentel te tnem és 
az egész n é p előtt megdicsőít tetnem. (Móz. III. 10, 3.) 

Amit az Úr szól, azt szólom. (Móz. IV. 24, 13. v. ö. Kir. I. 22, 14.) 
El ne felejtkezzél a napról , amelyen az Űr előtt, a te Is tened 

előtt álltál a J lóreben, amikor azt mondta -nekem az Űr: Gyűjtsd 
egybe nekem a népet , hogy hal lassam vele beszédemet , hogy lanul-
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janak félni engem minden időben, amíg e földön élnek és taní tsák 
meg fiaikat is. (Móz. V. 4, 10.) 

KI ne távozzék a törvénynek könyve a te szádról, hanem 
hanem gondolkodjál a r ró l é j je l és nappal , hogy vigyázz és mindent 
úgy cselekedjél , amint írva van abban, mer t akkor leszel jószeren-
csés a le ú tadban és akkor boldogulsz. (Józs. 1, 8.) 

Légy bá tor és erős és kezdj hozzá, semmit ne fél j és ne re t -
tegj, mer t az Cr Isten, az én Is tenem veled lesz, téged el nem hagy, 
tőled el nem távozik. (Krön. I. 28, 20.) 

Hadd h i rdessem nevedet a tyámfia inak ós dicsér je lek téged a 
gyülekezetben! (Zsoll. 22, 23.·) 

Ütjaidal, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg 
engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mer t te 
vagy az én szabadító Istenem, mindennap vár lak téged! (Zsolt. 
2 5 / 4 - 5 . ) . 

Egyet ké rek az Úrtól, azért e sedezem: liogy lakhassam az Úr 
házában éle temnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak szép-
ségét és gyönyörködhessem az ő templomában. (Zsolt. 27, 4.) 

Bölccsé teszlek és megtanít lak az útra, amelyen j á r j , szemeim-
mel tanácsollak téged. (Zsolt. 32. 8.) 

Dicsérlek a nagy gyülekezetben, az erős nép közölt magasztal-
lak téged. (Zsolt. 35, 18.) 

Az én nyelvein h i rde tn i fogja a te igazságodat, a le dicső-
ségedet minden napon. (Zsolt. 35, 28.) 

Is ten ál tal d icsekedem az ő igéjével, az Is tenben bízom, nem 
félek, e m b e r mit á r tha tna nekem! (Zsoll. 56, 5.) 

Tar tozom, óh Isten az én neked tett fogadásaimmal, megadom 
neked a hálaáldozatokat , m e r t megszabadí tot tad lelkemet a haláltól, 
bizony az én lábaimat az eleséstől, liogy j á r j a k Isten elölt az é le tnek 
világosságában. (Zsolt. 56, 13-14.) 

Hálá t adok neked, én Uram, a népek között és zengedezek 
neked a nemzetek között! Mert nagy az egekig a te kegyelmed és 
a felhőkig a te hűséged. (Zsolt. 57, 10-11. v. ö. 108, 4.) 

Boldog az, akit te kiválasztasz és magadhoz fogadsz, hogy la-
kozzék a le to rnáca idban; hadd te l jesedjünk meg a le házadnak 
javaival , a le templomodnak szentségével. (Zsoll. 65, 5.) 

Dicsérem az Urat te l jes szívből az igazak környezetében és a 
gyülekezetben. Nagyok az Úrnak cselekedetei ; kívánatosak mind-
azoknak, akik gyönyörködnek azokban. (Zsolt. 111, 1-2.) 

Cselekedjél a te szolgáddal a le kegyelmességed szerint és a le 
rendelése idre laníts meg engemet . Szolgád vagyok, oktass, hogy 
meg i smer jem bizonyságaidat! (Zsolt. 119, 124-125. v. ö. 135.) 

Dicsér jé tek az Úrnak nevét, d icsér jé tek szolgái az Úrnak. Akik 
álltak az Úrnak házában, Is tennünk házának pi tvaraiban. Dicsér jé tek 
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az Urat , mer t jó az Úr: zengjétek nevét, mer t gyönyörűséges Γ 
(Zsolt. 135, 1-3.) 

Vigasztalj átok, vigasztaljátok népemet ! így szól Istenetek. (És. 
40, 1.) 

Akik az Űrban bíznak, e r e j ü k megúju l ; szárnyra kelnek, mint 
a saskeselyük; fu tnak és nem lankadnak meg; j á rnak és nem fá-
radnak e l f (És. 40, 31. 

Szolgám vagy te, elválasztottalak és meg nem utállak. Xe félj , 
m e r t én veled vagyok, ne csüggedj, mer t én vagyok Is tened; meg-
erősí te lek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával támogatlak. (És. 
41, 9-10.) 

í m e az én szolgám, akit gyámolítok; az én választottam, akit 
szívem kedvel; le lkemet ad tam ő belé, törvényt beszél a népeknek. 
(És. 42, 1.) 

Ne félj , mer t megváltottalak, neveden hívtalak téged, enyém 
vagy! Mikor vizén mégy át, én veled vagyok és ha folyókon, azok 
el nem bor í tanak; ha tűzben jársz, n e m égsz meg és a láng meg 
n e m perzsel téged; mer t én vagyok az Ür. a te Is tened! (És. 43, 1-3.) 

Az Üristen több nyelvet adott énnekem, hogy tud jam erősí-
teni a megfárad ta t beszéddel! (És. 50. 4.) 

Milyen szépek a hegyeken az ö römmondó lábai, aki békességet 
hi rdet , jót mond, szabadulást hirdet , aki ezt m o n d j a Sionnak: Ural-
kodik a te Is tened! (És. 52. 7.) 

Ti pedig az Ür papja inak hivattat tok. Istenünk szolgáinak ne-
veztettek. (És. 61, 6.) 

Örvendezvén örvendezek az 'Ürban, ö rü l jön lelkem az én Iste-
nemben , mer t az üdvnek ruháiva l öltöztetett lel engem, az igazság 
pa lás t jáva l veit engem körül, mint vőlegény, aki pap módon ékíti 
fel magát és mint menyasszony, aki f e l r ak j a ékességeit. És. 61. 10.) 

Az Ür azt m o n d j a : Xe mondd ezt : I f j ú vagyok én! H a n e m 
m e n j mindazokhoz, akikhez küldelek téged és beszéld mindazt , 
ami t parancsolok nekpd. Ne fél j tőlük, m e r t én veled vagyok, 
hogy megszabadítsalak téged! Azt m o n d j a az Ür. Je r . 1, 7-8.) 

És kinvúj tá az Úr az ő kezét és megilleté számat és mondá az 
Ür: íme , az én igéimet adom a le szádba! Lásd én e mai n a p o n 
népek fölé és országok fölé rendellek téged, hogy gyomlálj , írls, 
pusztíts, rombol j , építs és p lán tá l j ! Jer . 1. 9-10. 

.Próbálóvá leltelek téged az én népem között: őrállóvá, hogy 
megismerd és megpróbáld az ő út jukat . Jer . 0. 27. 

J a j a pász toroknak, akik elvesztik és elszélesztik az én mezőmnek 
juhai t , azt mond ja az Űr. Jer . 23, 1 

Embernek fia, őrállóul adtalak én téged Izrael házának, hogy 
h a szót hallasz számból, intsd meg őket az én n e v e m b e n . . . (Ez. 
3, 17-19. V. ö.: Ez. 33, 7.) 
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Eljegyezlek téged magamnak örökre és pedig igazsággal és. 
ítélettel, kegyelemmel és irgalommal jegyezlek el. Bizony hittel j e -
gyezlek el téged magamnak és megismered az Urat. Hós. 2, 18-19.) 

Mondd meg nekik: Ezt mond ja a Seregeknek Ura : Té r j e l ek 
hozzám és hozzátok té rek! (Zak. 1, 3.) 

A papnak a jka i őrzik a tudományt és az ő szájából törvényt 
várnak, mivel a seregek t rának követe ő. (Mai. 2, 7.) 

Kövessetek engem és én emberek halászaivá teszlek t i teket. 
(Mt. 4, 19.) 

Ti vagytok a föld s a v a . . . Ti vagytok a világ vi lágossága. . . 
(Mt. 5, 13-16.) 

IIa a ti igazságtok nem tökéletesebb, mint az í rás tudóké és a fari-
zeusoké, nem mentek be a mennyek országába. (Mt. 5, 20.) 

Senki sem szolgálhat két Űrnak. (Mt. 6, 24.) 
Mester, éh követlek, akárhova mégy! (Mt. 8, 19.) 
Az aratnivaló sok, de az a ra tó kevés: kér jé tek azért az aratás-

Urát, kü ld jön munkásokat az ő a ra tásába . (Mt. 9, 37.) 
Elmenvén pedig hi rdessétek, hogy elközelgett a mennyeknek 

o r s z á g a . . . (Mt. 10, 7-8.) 
íme, úgv küldelek el benneteket , niint juhoka t a farkasok közé. 

Legyetek hát okosak, mint a kígyók és hamisság nélkül valók, mint 
a galambok. (Mt. 10. 16.) 

Nem ti magatok beszéltek, hanem a ti Atyátok lelke az, aki 
általatok szól. (Mt. 10. 20.) 

Aki nem veszi fel a maga kereszt jé t és úgy nem követ engem,, 
nem méltó énhozzám. (Ml. 10, 38.) 

Az én igám gyönyörűséges és az én te rhem könnyű. (Mt. 11, 30.) 
Tudjátok, hogy a pogányok fe jedelmei ura lkodnak azokon és 

nagyjaik leigázzák őket. Köztetek ne így legyen, hanem aki közöttetek 
nagy akar lenni, szolgáljon nektek és aki köztetek első akar lenni, legyen 
a ti szolgátok. Mint ahogyan az Ember f i a sem azért jött, hogy szol-
gáljanak neki, hanem, hogy ő szolgáljon és életét ad ja oda vált-
ságul sokakért . (Mt. 20, 25-2S.) 

Vigyázzatok, mer t nem tudjátok, hogy melyik ó rában jön c l 
a li Uralok! (Mt. 24, 42.) 

Boldog az a szolga, akit az Ura, mikor megjön, tisztében ta lá l 
e l já rva . (Ml. 21, 46.) 

Ne lelj, csak higyj! (Mk. 5, 36.) 
A hívőnek minden lehetséges. (Mk. 9, 23.) 
Menjetek el széles e világra és h i rdessé tek az evangél iumot 

minden te remtménynek. (Mk. 16, 15.) 
Aki kezét az eke szarvára vetet te és há t ranéz , nem a lka lmas 

az Isten országára. (Lk. 9, .62.) 
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Aki benneteket meghallgat, engem hallgat meg és aki benneteket 
megvet, engem vet meg, aki pedig engem megvet, azt veti meg, 
aki engem elküldöt t . (Lk. 10, 16.) 

Meglásd, hogy az a világosság, amely benned van, sötétséggé 
ne váljék. (Lk. 11. 35.) 

Mindenekelőtt őr izkedjetek a farizeusok kovászától, ami a kép-
mutatás . (Lk. 12, 1.) 

Boldogok azok a szolgák, akiket az Ür, mikor megérkezik, éb ren 
talál. (Lk. 12, 37.) 

Az a szolga, aki i smerte gazdája akara tá t , de ahhoz nem alkal-
mazkodott és n e m aszerint j á r t el. nagyon megbűnhődik. (Lk. 12, 47.) 

Aki hű a kevésen, a sokon is hű az, aki pedig hüte len a leg-
csekélyebben, a sokon is hű t l en az. (Lk. 16, 10.) 

A jó pásztor életét ad ja a juhokér t , a bé res pedig és aki nem 
pásztor, akinek a juhok n e m sa já t ja i , ha lá t ja jönn i a farkast , 
e lhagyja a juhoka t és e l fu t és a, fa rkas elragadozza és elszéleszti 
azokat. (Ján. 10, 11-12.) 

Ebben dicsőíttetik meg az én Atyám, ha sok gyümölcsöt hoztok 
és így az én taní tványaim lesztek. Ján. 15, 8. 

Nem ti választottatok engem, h a n e m én választottalak ti teket 
és a r r a rendel te lek , hogy e lmen je tek és gyümölcsözzetek és a ti 
gyümölcsötök megmarad jon . (Ján. 15, 16.) 

Nem azt kérem, hogy vond ki őket a világból, hanem, hogy 
őrizd meg őket a g o n o s z t ó l . . . Szenteld meg őket a te igazságoddal, 
a te Igéd igazság. (Ján. 17, 15-17.) 

Legeltesd az én bá rányká imat ! (Ján. 21, 15.) 
Vigyázzatok maga tokra és az egész nyá j r a , amelyen a Szent-

lélek felvigyázókká telt liteket, hogy legeltessétek az Ür gyülekezetét , 
amelyet tu la jdon vérével szerzett. (Csel. 20. 28. 

Tud juk , hogy azoknak, akik az Istent szeretik, minden javukra 
szolgál, azoknak, akik az ő végzése szerint vannak meghíva. (Róm. 
8, 28.) 

A nekünk adott kegyelem szerint más-más a jándéka ink vannak : 
ha prófé tá lás (végezzük) a hi t tel megegyezően; ha szolgálat, szol-
gál junk; aki tanító, taní tson; aki intő, intsen; aki osztogató, legyen 
el fogulat lan; az e lő l j á ró legyen b u z g ó . . . (Róm. 12. 6-8.) 

Közülünk senki n e m . él önmagának és senki nem hal meg 
önmagának. (Róm. 14, 7.) 

Nekünk, akik erősek vagyunk, kötelességünk, hogy az e rő te lenek 
gyengeségeit elvisel jük és ne a magunk kedvét keressük. (Róm. 15, 1.) 

Tudom pedig, hogy mikor hozzátok megyek, Krisztus áldásá-
nak tel jességével fogok odamenni . (Róm. 15, 29.) 

Azt akarom, hogy bölcsek legyetek a jóban és együgyűek a 
rosszban. A békesség Istene pedig c sakhamar összetöri lábaitok 
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. al all íi S c i t ú i i t . -V mi Urunk, Jézus Kriszlus kegyelme legyen veletek! 
Ámen. (Róm. 1G, 19-20.) 

Fel te t tem magamban, liogy köztelek semmi más t nem Indok: 
m i n t egyedül Jézus Krisztust, még pedig a megfeszítettet . (Kor. 
I. 2, 2.) 

Hitetek ne ember i bölcseségen nyugodjék, hanem az Isten ere-
jén. (Kor. I. 2, 5.) 

Az Is ten nekem adott kegyelme szerint, mint bölcs épí tőmester , 
a lapot rak tam, de más épí t r á . ( Kor. I. 3, 10.) 

Ügy tekintsen bennünke t az embe r , mint Krisztus szolgáit és 
az Isten ti tkainak sáfára i t . (Kor. I. 4, 1. v. ö. 4, 5.) 

Nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben . (Kor. 
I. 1, 20." 

Nem tudjátok-e, hogy testetek a bennetek lévő Szentlélek temp-
loma, akit az Istentől vettetek és hogy nem vagytok a magatokéi?! 
(Kor. I. G, 19.) 

Én m á r úgy futok, mint nem bizonyta lanra ; úgy vívok, mint 
aki nem levegőt csapkod, hanem a tes temet megsanyargatom és 
szolgaságra ha j tom, nehogy míg másoknak prédikálok, magam mél-
ta t lanná váljak. (Kor. I. 9, 26-27.) 

Töreked je tek a szeretetre , szorgalmazzátok a lelkieket, leginkább 
pedig azt, liogy prófé tá l ja tok. (Kor. I. 14, 1.) 

Vigyázzatok, ál l jatok meg a hi tben, legyetek férf iak , legyetek 
e rősek . Minden dolgotok szerete tben történjék. (Kor. I. 16, 13-14.) 

Aki bennünke t veletek együtt Krisztus számára megerősí t és 
fölken, az Isten az, aki meg is pecsétel t minket és a lélek zálogát 
adta szíveinkbe, (Kor. II. 1, 21-22.) 

Legyen hála az Is tennek, aki minket mindig diadalra segít Krisz-
tusban és az ő i smere tének jóillatát mindenüt t e l ter jeszt i á l ta lunk! 
(Kor. II. 2, 14.) 

Nem min tha a lkalmasak volnánk magunktól elgondolni valamit 
úgy, mint magunktól valót, h a n e m a mi a lkalmas voltunk az Is tentől 
van, aki a lkalmassá telt minket a r ra , liogy szolgái legyünk az 
újszövetségnek; nem a be tűének, h a n e m a létekének, mer t a betű 
megöl, a lélek e l lenben életet ád. (Kor. II. 3, 5-6.) 

Mi nem önmagunkat , h a n e m az Ür Krisztus Jézust prédikál juk , 
önmagunkat pedig, mint a ti szolgáitok Jézusért . (Kor. II. 4, 5.) 

Krisztusér t j á runk követségben. (Kor. II. 5, 20.) 
Mint munkatársa i tok intünk titeket, liogy h iába ne vettétek 

legyen az Isten kegyelmét. (Kor. II. 6, 1.) 
Aki szűken vet, szűken is a ra t ; aki bőven vet, bőven is arat . 

(Kor. II. 9, 6.) 
Noha tes tben já runk , még sem test szerint vitézkedünk. (Kor. 

II. 10, 3.) 
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Elég neked az én kegyelmem, mer t az én e rőm gyengeségben 
lesz t e l j e s s é . . . Mert mikor gyenge vagyok, akkor vagvok erős . 
(Kor. II. 12, 9-10.) 

Én Krisztussal keresz t re vagyok feszítve, élek pedig m á r nem 
én, hanem Krisztus él bennem. (Gal. 2, 20.) 

Az Atya a d j a meg nektek az ő dicsőségének gazdagsága szerint, 
hogy az ő lelke által a belső e m b e r r e nézve megerősödje tek , hogy 
a hit által Krisztus lakozzék szívetekben, hogy legyetek meggyöke-
rezet tek és megalapozottak a szeretetben. (Ef. 3, 1(3-18. v. ö. Fii. 
4, 8-9.) 

Kérlek liteket, hogy vett hivatástokhoz mél tóan j á r j a t o k . . . (Ef. 
4, 1-3.) 

Testvéreim, e rősödje lek meg az Úrban és az e re jének hatal-
mában. Öltsétek fel az is ten fegyverzetét , hogy az ördög cselvetéseivel 
szemben meg tudja tok állni. (Ef. 6, 10-11.) 

Nem mintha m á r e lnyer tem volna, vagy már tökéletes volnék, 
hanem u tánave tem magam, hogy megragadjam, ami re engem is 
megragadot t Krisztus. (Fii. 3, 12.) 

Amint vettétek az Úr Krisztus Jézust, úgy j á r j a tok ő b e n n e . . . 
(Kol. 2, 6-8.) 

Ha Krisztussal ú j életre keltetek, az odafennvalókat keressétek, 
ahol Krisztus van, »az Isten jobb ján ülve«. Az odafennvalókat! 
keressétek, ne azokat, amik a földön vannak. (Kol. 3, 1-2.) 

Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon. (Kol. 3, 16.) 
Bármit cselekesztek, szóval vagy tettel, mindent az Úr nevé-

ben, há lá t adván ál tala az Istennek, az Atyának. (Kol. 3, 17.) 
A békesség Istene szentel jen meg ti teket mindenestől , hogy 

egész mivoltotok, lelketek és testetek szeplőtelenül m a r a d j o n a mi 
Urunk, Jézus Krisztus e l jövetelére . Hű az, aki titeket elhívott, ő 
ezt meg is cselekszi. (Thess. I. 5, 23-24.) 

A mi Urunk Jézus Krisztus neve dicsőíttessék meg bennetek és 
li is őbenne, a mi Is tenünknek és az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme 
szerint. (Thess. II. 1, 12.) 

Mi mindenkor há laadássa l tar tozunk az Is tennek ér tetek, test-
v é r e i m . . . (Thess. II. 2, 13-17.) 

I f j ú voltodat senki meg ne vesse, h a n e m légy pé ldaképe a hí-
vőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, lé lekben, hi tben, tisz-
taságban. (Tim. I. 4, 12.) 

Vigyázz magadra és a tudományra , m a r a d j meg bennük, mer t 
ha ezt cselekszed, magadat is üdvözíted és azokat is, akik téged 
hallgatnak. (Tim. I. 4, 16.) 

Te pedig, óh Isten embere , törekedjé l igazságosságra, kegyes-
ségre, hi t re , szeretetre, békességes tűrésre , szelídségre. Harcold a 
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hit nemes harcá t , ragadd meg az örökéletet , amelyre meghivattál és 
sok tana előtt a hitvallást letetted. (Tim. I. 6, 11-12.) 

Mindent elviselek a választottakért , hogy ők is e lnye r j ék a Krisz-
tus Jézusban lévő üdvösséget az örök dicsőséggel együtt. (Tini. 
II. 2, 10.) 

A f iatalos vágyaktól menekül j , e l lenben kövesd az igazságot, 
a hitel, a szeretetet , a békességet azokkal együtt, akik az Urat tiszta 
szívvel hívják segítségül. (Tim. II. 2, 22.) 

Marad j meg mindabban , amire tanítottak és amiről meggyőztek, 
tudván, liogy ki tanított és hogy gyermekségedtől fogva i smered 
a szent írásokat , melyek téged bölccsé tehetnek az üdvösségre, 
a Krisztus Jézusban való hit által. (Tim. II. 3, 14-15.) 

Hirdesd az Igét; állj elő vele a lkalmas és a lkalmat lan idő-
ben ; feddj , dorgál j , ints tel jes türe lemmel és ismerettel . (Tim. 
II. 4, 2.) 

Légy é b e r mindenben ; tű rd a b a j t ; végezd az evangél is ta 
dolgát; töltsd be szolgálatodat. (Tim. II. 4, 5.) 

Legeltessétek az Is tennek rátok bízott nyá já t , nem kényszerű-
ségből, hanem az Is ten szerint való készségből; nem rú t nyereség-
vágyból, hanem buzgóságból; n e m is mint a választottak felett 
uralkodók, hanem mint a n y á j példaképei . És ha megjelenik m a j d 
a főpásztor , elveszítek a dicsőség he rvadha ta t l an koronájá t . (Pét. 
I. 5, 2-4.) 

Mit se félj a r eádvá ró szenvedések tői . . . Légy hű mindhalál ig 
és neked adom az élet koronájá t . (Jel. 2, 10.) 

A győzőnek adni fogok a re j te t t mannábó l és egy kövecskét 
adok neki és a kövecskén fel í rva egy ú j nevet , melyet senki n e m 
ismer, csak az, aki kapja . (Jel. 2, 17.) 

Légy é b e r és erősí tsd a többit, aki ha ló lé iben van. (Jel. 3, 2.) 
A győző f ehé r r u h á b a fog öltözni és nevét nem törlöm ki az 

élet könyvéből és vallást teszek az ő nevéről az én Atyám előtt és 
.az ő angyalai előtt. (Jel. 3, 5.) 

A győzőt oszloppá teszem az én Is tenem templomában és 
nem megy ki többé; és fel í rom r á az én Is tenem nevét és μζ 
Isten városának nevét, az ú j Jeruzsálemét , amely le fog szállni az 
égből, az én Istenemtől, és az én nevemet , az újat . (Jel. 3, 12.) 

Templomszentelés. 

Az ú j templom felszentelése az E. A. 134. § szerint a püspök 
joga és kötelessége. Ezt azonban akadályoztatása esetén, de mindig 
csak egyenes megbízásából, az illetékes e spe res is elvégezheti . 

A templomszentelés r end j e a következő: 
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Ösi szokás szerint a gyülekezet az iskolás gyermekekkel együtt 
a kitűzött időben az iskola vagy a templom udvarán összegyülekezik. 
Innét vonulnak énekszóval az új templomhoz. Elől az i f júság, u tána 
a gyülekezet tagjai, azután a p resb i té r ium, a lelkészek után a püspök 
az esperessel , végül a meghívóit vagy maguktól jött vendégek, 
a kerület , esperesség és más egyházak küldöttei. A templom előtt 
fé lkörben felállnak, az ének elhallgat, az egyház felügyelője vagy 
gondnoka rövid p á r szóval á t a d j a a templom kulcsát a püspöknek 
és felkéri őt a templom megnyi tására és felszentelésére. A püspök a 
kulcsot átveszi és így szól: 

A mi segítségünk az Crtól van, aki teremtette az eget és a 
tőidet! Neki legyen hála és dicsőség örökkön örökké! Ámen. 

Az Ü szenl nevének dicsőségére emelt e szent templomot meg-
nyitom az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében! Az ő bé-
kessége lakozzék a liázban mindenkor! Az ö bölesesége áradjon 
ki e házból mostantól l'ogva mindörökké! Ε szent hajlék küszöbét 
azzal a boldog vallomással lépjük ál mindnyájan: Uram. szeretem 
a le házadban való lakozást és a le dicsőséged hajlékának helyét. 
Zsolt. 26, 8.) Boldogok, akik lakozhatnak a le házadban, dicsérhetnek 

téged szüntelen. (Zlsolt. 84, 5.) Jobb egy nap a te tornácaidban, 
hogysem ezer másutt. (Zlsolt 84, 11.) Ti kapuk, emeljétek fel fe-
jeiteket és emelkedjetek fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be a 
dicsőség királya! Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatal-
mas Cr, az erős hadakozó Cr! Ámen. (Zisolt. 24. 7-8.' 

Ezután a püspök az a j tó t megnyi t ja és a kulcsot a gyülekezet 
lelkészének ad ja át. A püspökkel az élén e lőbb a lelkészek, ma jd a 
vendégek, a presbi terek , az i f j ak s végül a közönség bevonul a 
t emplomba és helyet foglat. Helyes, ha a kántor m á r előbb bemegy 
•és ha az orgona nem új, akkor azon, ha pedig az is fe lavatásra 
vár , akkor ha rmóniumon játszik, míg a bevonulás tart . Ha az 
ú j templomban a felszerelés is új , a szentedények is ú jak , akkor a 
püspök kísére tében lévő lelkészek visziic be a menetben a Bibliát, 
a keresztelési és úrvacsorai szentedényeket , eset leg a feszületet és a 
gyer tyatar tókat is és az o l tárnál á t ad ják az esperesnek, aki azokat 
az o l tá r ra helyezi. Ha az orgona is i lyenkor adatik át rendel te tésének, 
a k k o r az első énekel kíséret nélkül énekli a gyülekezet ós az or-
gona csak fe lavatása után szólal meg. 

A püspök az e spe res és egy lelkész kíséretében egyenesen az 
•oltárba megy, amelyet a lelkészek körülál lnák. A kijelölt ének el-
éneklése u tán a püspök társaival együtt a gyülekezet felé fordul és 
így szól: 

Az Alyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Ámen. 
Szeretett testvéreim az Ürban! Ε templom felszentelésének ör-

vendetes ünnepén mondjuk el mi is buzgóságos szívvel azl a lemp-
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lomszenlelő imádságot, amelyet egykor az Cr választott embere, 
Salamon király mondott el a jeruzsálemi templom Felszentelésekor. 
Ezt az imádságot megírva találjuk Kir. I. 8, 27-50 és 1), 1 -3 verseiben, 
(vagy: Krön. II. Κ, 14-40) következőképpen: Hallgassátok azt meg 
és imádkozzátok velem együtt buzgó áh í ta t ta l . . . 

A szentírási he lyben az Izrael szót ki lehet hagyni, hogy a 
nép ne érezze az imádságot idegen vonatkozásúnak. 

A püspök a beszédét a k á r a felolvasott szakaszhoz, aká r külön 
felvett, de m á r csak szóval elmondott Igékhez fűzheti . A beszéd 
végén megáld ja a templomot, a szószéket, az oltárt , az azon lévő 
Bibliát, szentedényeket , feszületet , gyer tyatar tókat , m a j d az orgonát , 
a harangoka t ; végül a keresztelés, konfi rmálás , esketés, bűnbána t és 
épülés végett a templomot felkereső híveket ; a községet, annak elöl-
járói t , a hazát , annak fejét és hatalomviselőit stb. 

Az áldás u tán gyülekezeti vagy karének következik, melynek 
végeztével a helyi lelkész a szószékről az Igét hirdeti . Utána meg-
hívja a jelenlévőket az istentisztelet u tán ta r tandó ünnepi közgyűlésre. 
Ez alkalommal a lelkész a beszéd u tán csak a Miatyánkot m o n d j a 
el. és a Glóriával távozik. 

A befe jező oltári szolgálat kere tében, ha lehet és ha kívánatos, 
a püspök keresztel, esket, úrvacsorá t szolgáltat ki. Vele van a két 
segítő lelkész is, akik az úrvacsoránál neki segítenek. A befe jező 
imát az esperes mondja , de az ároni á ldást ismét a püspök. 

Befejező imádság. 
Hálát adni jöttünk ma szent színed elé, kegyelmes Istenünk, 

Ajkunkon ül a zsoltáros ének: Az Cr az én pásztorom! Füves helye-
ken nyugtat engem és csendes vizek mellé terelget engem. Lelke-
met megvidámítja; az igazság ösvényén vezet engem az ő n e v é é r t . . . 
Bizonyára jóságod és kegyelmed köveinek engem élelem minden 
napján és az Cr házában lakozom bosszú ideig! (Zsolt. 23.) 

Ilálát adni jöttünk ma szent házadba, mennyei édes Atyánk. 
Neked köszönjük, liogy egészen idáig segítségünk voltál. A le szenl 
nevedre szálljon minden áldás, hogy megnyitottad előliünk szent 
hajlékodat. 

Urunk, Istenünk, a mi hitünk és buzgóságos áhítatunk melleit 
a le alyai kegyelmed szentelje ezt a kézzel csináll templomot haj-
lékoddá. Lakozzék benne Szenllclkcd, legye leikiáldások gazdag ott-
honává szenl Igéd, áradjon ki belőle minden szívbe békesség és 
benned vetett hit. 

Kérünk mennyei Atyánk, isteni hatalmad és bölcseséged e kéz-
zel csináll templom áldolt munkájával építse meg köztünk és ben-
nünk azt a lelki templomot is, amelyben Szentlelked munkálkodik 
országod építésére. Hadd teljesedjék be rajtunk e kézzel csinált 
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templom állal a ζ apostol kijelentése: Most már nem vagytok többé 
idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háznépe 
az Istennek, akik rá vagytok építve az apostolok és a próféták alap-
jára, melynek szegletköve maga Jézus Krisztus, akiben az egész 
egységes épület szenl templommá növekszik az (rban, akiben ti is 
együtt épültök az Isten lakóhelyévé lélekben. Ef. 2, 19-22 

(llt á ldást ké rünk a templomra , annak épí tésében fá radozókra ; 
a lemplom istenes m u n k á j á r a , a/, igehirdetés, a templom látogatóira; 
az egész egyházra , annak híveire, bará ta i ra , támogatói ra ; a községre, 
a hazára , az ál lam fe jé re és tanácsosai ra stb.) 

Az istentisztelet végeztével a templomban rövid ünnepi köz-
gyűlést tar tunk. A helyi felügyelő szabályszerűen megnyi t ja a 
gyűlést, üdvözli a püspököt és megköszöni a templom felszentelését: 
üdvözli az egyházmegye és a szomszédos vagy másfelekezetű egy-
házak, valamint a közigazgatási hatóságok stb. kiküldötteit és kép-
viselőit és á tad ja a szót az üdvözlésre jöt teknek. Esperes , testvéregy-
liázak, más felekezetek, politikai hatóságok, tantestületek, tá rsadalmi 
egyesületek üdvözlése u tán a püspök mond az egyház nevében kö-
szönetet. E r re egyházpolit ikai szempontból n é h a különösen is 
nagy szükség van. Ezután az egyházközség jegyzője felolvassa a 
templom építésének tör ténetét . Végül a helyi lelkész mond köszönetet 
a megje lenteknek, azután imádkozik és fe lkér i a püspököt áldás-
mondásra . 

A helyi lelkész imádsága: 
Kegyelmes Isten, mennyei Atyánk! Magasztaljuk szenl nevedet, 

hogy egész idáig segítségünk voltál. Míg az eddig vezető útakat jár-
tuk, sokszor viaskodott bennünk a kétség és a remény, a lemondás 
és a kitartás, az erő és az erőtelenség, az emberi csüggedés és az 
isteni hit. Kenned volt mindig a mi bizodalmunk és most ez a bizo-
dalom üli diadalát. Diadalmas örömünk minden ragyogása reád 
veti sugarát, mennyei Atyánk! Mert le voltál a mi erőnk kezdettől 
fogva mind e mai napig. Te iilsz ina diadalt örvendező lelkünkben. 
Térjen ezért hála és dicsőség szentséges nevedre! » k ü n k pedig 
légy megáldó Atyánk és segítő Istenünk ezután is. Áldd meg ezt a 
hajlékot, hogy legyen mindörökké a benned bízó lelkek édes otthona, 
a fájó szivek orvosló menedéke. Áldd meg a népet, amely ebben 
hozzád imádkozik. Áldd meg, akik e házban szolgálnak tenéked. 
Áldd meg e gyülekezetet, hogy legyen evangéliumod hűséges vallója. 
Áldj meg mindnyájunkat a le örök jóságod szerint, az Űr Jézus 
Kriszlus állal. Ámen. 

Az ünnepet a püspök á ldása és a Himnusz eléneklése fejezi be. 
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Templomszentelésre alkalmas bibliai helyek: 

Készítsetek n e k e m szent haj lékot , hogy őközöltük lakozzam. 
(Móz, II. 25, 8.) 

Arra a helyre , amelyet kiválaszt az Űr, a ti Is tenetek, liogy ott 
lakozzék az ő neve, oda vigyetek mindent , amit én parancsolok nek-
tek . . . És örvendezzetek az Úrnak, a ti Is teneteknek színe előtt , 
mind li, mind a ti fiaitok és leányai tok, mind a li szolgáitok és 
szo lgá ló leánya i tök . . . (Móz. V. 12, 11-12.) 

Íme, azt gondoltam magamban , hogy háza t építek az Űr, az én 
Is tenem nevének. (Kir. I. 5, 5.) 

Építve építet tem liázat neked lakásul , helyet, ahol örökké lak-
jál. (Kir. I. 8, 13.) 

Azt, hogy a r r a gondoltál, liogy az én nevemnek háza t építs, jól 
cselekedted, liogv szívedben ezt végezted. (Kir. I. 8, 18.) 

Megépítém a házat az Ür nevének. (Kir. I. 8. 20.) 
Meghallgattam a te imádságodat és könyörgésedet , amellyel 

könyörögtél e lő t tem: megszentel tem e házat , amelyet építettél, abba 
l ielyheztetvén az én nevemet mindörökké; és olt lesznek az én 
szemeim és az én szívem mindenkor . (Kir. I. 9, 3.) 

Ebben a házban, amelyet magamnak választottam, helyhezte-
t em az én nevemet mindörökké. (Kir. II. 21, 7.) 

Keressétek az Urat , a li Is tenieket te l jes szívetek és lelketek 
szerint és felkelvén, az Űr Is ten szentséges helyét csináljátok meg. 
(Krón. I. 22, 19.) 

Mivelhogy az Ür választott téged, hogy neki szent liázat építs, 
légy erős ós készítsd meg azt. (Krón. I. 28, 10.) 

Légy bá tor és e rős és kezdj hozzá, semmit ne fél j és ne ret-
tegj, m e r t az Űr Isten, az én Is tenem veled lesz, téged el n e m hagy. 
tőled el sem távozik, míglen elvégzed az Ür háza szolgálatának min-
den művét . (Krón. I. 28, 20.) 

Mivel nagy kedvem van az én Is tenem házához, ami kincsem, 
a r anyom és ezüstöm van, odaadom az én IsLenem házának szük-
ségére azok mellett , amelyeket szereztem a szentház számára. (Krón. 
1. 29, 3.) 

Én az én Uram, I s tenem nevének akarok házat építeni, liogv 
neki szentel jem. (Krón. II. 2, 1.) 

Meghallgattam könyörgésedet és e helyet magamnak áldozat-
házául választottam. (Krón. II. 7, 12.) 

Mind az egész nép nagy felszóval kiált vala, d icsérvén az Urat, 
hogy az Ür házának a lapköve immáron letétetet t . (Ezsdr. 3, 11.) 

Uram, szeretem a te házadban való lakozást ós a te dicsőséged 
ha j l ékának helyét. (Zsolt. 26, 8. v. ö. 42, 2-8.) 
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Egyet kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy lakhassam az Űr 
h á z á b a n életemnek minden idejében, hogy nézhessem az Úrnak 
szépségét és gyönyörködhessem az ő templomában. (Zsolt. 27, -1.) 

Mily szerelmetesek a te ha j lékaid , seregeknek Ura! Kívánkozik, 
sőt emésztődik lelkem az Űr tornácai u tán ; szívem és testem új-
jonganak az élő Is ten felé. A ve réb is talál háza t és a fecske is 
fészket magának, ahova fiait helyezhesse — a te ol táraidnál , óh 
Seregeknek Ura, én királyom és én I s tenem! Boldogok, akik la-· 
koznak a te házadban , d icsérhetnek téged szüntelen! (Zsolt. 84, 
.2-5.) 

Jobb egy nap a te tornáca idban, hogyném ezer másutt . Inkább 
aka rnék az én Is tenem házának küszöbén ülni, hogysem lakni a 
gonoszok sá to rában! (Zsolt. 84, 11.) 

Örvendezek, mikor m o n d j á k : Menjünk el az Űr házába . (Zsolt. 
122, 1.) 

Az Úrnak, a mi Is tenünknek házáér t hadd kívánhassak jót te-
n é k e d ! (Zsolt. 122, 9.) 

N e m bocsátok álmot szemeimre s p i l lá imra szendert , míg he-
lye t nem találok az Ürnak! (Zsolt. 132, 4-5.) 

Akik álltok az Úrnak házában, Is tenünk házának pi tvaraiban, 
•dicsérjétek az Urat, m e r t jó, zengjétek nevét, mer t gyönyörűséges. 
(Zsolt. 135, 2-3.) 

Szent templomod felé haj lok s magasztalom nevedet kegyel-
medér t és igazságodért, m e r t minden neveden fölül felmagasztalád 
a te beszédedet . Mikor kiál tot tam, meghallgat tál engem, felbátorí-
tot tál engem, le lkemben e rő támadt . (Zsolt. 138, 2-3.) 

Űrizd meg lábaidat , mikor az Is tennek házához mégv. (Préd. 
5, 1.) 

Lészen az utolsó időkben, hogy e rősen fog állni az Ur házának 
hegye , hegyeknek felet te és magasabb lasz a halmoknál és özönleni 
fognak hozzá minden pogányok, és e l jönnek sok népek, mondván: 
Jer tek, m e n j ü n k fel az Űr hegyére , Jákob Is tenének házához, hogy 
megtaní tson minket az ő ú ta i ra és mi j á r j u n k az ő ösvényein. 
(És. 2, 2-3.) 

Szent hegyemre viszem fel ezeket és megvidámítom őket imád-
ságom házában . . . , mer t házam imádság házának hívat ik minden 
nép számára . (És. 56, 7. v. ö. Mt. 21, 13.) 

Így szól az Űr: Az egek nékem ülőszékem és a föld lábaimnak 
.zsámolya: minő ház az, amelyet nekem építeni akar tok és minő az én 
nyugalmam he lye? (És. 66, 1.) 

Jobbítsátok meg a ti útai tokal és cselekedetei teket és veletek 
lakozom e helyen. (Jer. 7, 3.) 

Ne bízzatok hazug beszédekben, mondván: Az Űr temploma, az 
Úr temploma, az Űr temploma ez! Mert csak ha valóban megjob-
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bí t já tok a Ii útai tokat és cselekedeileket , h a . . . akkor lakozom vele tek 
ez a h e l y e m . . . (Jer. 7, 4-7.) 

Állj az Úr házának p i tva rába és mondd el azoknak, akik i m á d -
kozni jönnek az Ür házába , mindazokat az igéket, amelyeket p a -
rancsol tam néked, hogy mondd el nekik. És szót se hagy j e l ! Jer . 
26, 2.) 

Áldjon meg téged az Űr, óh igazságnak háza, óh szenl hegy Γ 
(Jer. 31, 23.) 

Mit használ a faragot t kép, hogy a fa ragója kifaragta azt? Vagy 
az öntött kép és· amely hazugságot tanít, hogy a képnek fa ragója bí-
zik abban , csinálván n é m a bá lványokat? J a j annak, aki fának m o n d j a : 
Serkenj fel! Néma kőnek: Ébredj fel! Taní that -e az? íme, bor í tva 
van a rannya l és ezüsttel , lélek pedig nincs benne semmi! Ellen-
kezőleg az Űr az ő szent t emplomában : hal lgasson előt te az egész 
föld! (Hab. 2, 18-20.) 

El jön az idő, mikor sem ezen a hegyen, sem Je ruzsá lemben 
nem imádjá tok az A t y á t . . . mikor az igazi imádók lé lekben és 
igazságban imádják az Atyát, mer t az Atya ilyen imádókat keres . 
Lélek az Isten és akik őt imádják , szükség, hogy lé lekben és igaz-
ságban imádják . (Ján. 4, 21-24.) 

Nem tudjátok-e, hogy temploma vagytok az Istennek és az 
Isten lakik bennetek! (Kor. I. 3, 16.) 

Ti az élő Is ten temploma vagytok. (Kor. II. 6, 16.) 
Most m á r nem vagytok többé idegenek és jövevények, h a n e m 

polgár társa i a szenteknek, és háznépe az Is tennek, akik r á vagytok 
építve az apostolok és a p rófé ták a lap já ra , amelynek szegletköve 
maga Jézus Krisztus, ak iben az egész egységes épület szent temp-
lommá növekszik az Űrban, akiben li is együt t épültök az Is ten 
lakóhelyévé lélekben. (Ef. 2, 19-22. v. ö. Zsid. 3, 6.) 

Magatok is, mint élő kövek, épül je tek fel r a j t a lelki házzá, szent 
papsággá, az Istennek kedves lelki áldozatok bemuta t á sá ra J ézus 
Krisztus által. (Pét. I. 2, 5.) 

Püspökszent elés. 
A püspök felszentelése beikta tásával együt tesen rendes vagy 

rendkívüli kerület i gyűlés ke re tében folyik le. 
A közgyűlés megál lapí t ja és kihirdeti a püspökválasztás e r ed -

ményét . Ezután küldöttséggel meghívja az új püspököt a közgyűlésbe. 
Az elnöklő kerület i felügyelő tuda t j a vele az e r e d m é n y t és megkér-
dezi, hogy a választást e l fogadja -e? Igenlő válasz ese tén az ú j püs-
pököt törvényesen megválasztott püspöknek jelenti ki és fe lhívja 
őt, valamint a közgyűlés egész közönségét, hogy a fe lszentelésre 
és az esküté te l re a t emplomba vonul janak be. Ez időre a közgyűlést 
felfüggeszti . 
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A felszentelés menete a következő: 
A templomba vonulás alatt az orgona az Erős várunk da l lamát 

.zengi. Elhelyezkedés u tán a gyülekezet alkalmi éneke t énekel . 
Az éneklés alat t a felszenteléshez fe lkér t püspök a h ivata lára 

nézve legidősebb esperesse l és a kerüle t egyházi főjegyzőjével az 
•oltárhoz megy, amely előtt a kerüle t többi esperesétől körülvéve 
az ú j püspök áll. 

A felkér t püspök üdvözli a gyülekezetet és alkalmi beszédet 
tar t . Majd előkészíti az Ürvacsorát és fe lh ívja az ú j püspököt , hogy az 
•eskü letétele előtt vegye magához az Isten kegyelmének és e re jének 
zálogát, Krisztus testét és vérét. Az ürvacsorá t a két segédkező 
oszt ja ki az új püspöknek. , 

Az úrvacsora felvétele u tán az új püspököt a felszentelő püs-
pök a hivatal i e skü le té te lére h ívja fel. Az eskütevő balkezét a leg-
idősebb espe res által tar tot t Bibliára téve, jobbkeze h á r o m új já t pedig 
fel tar tva, az egyházkerüle t i főjegyző által felolvasott következő es-
küt m o n d j a : 

En Ν. Ν. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, 
egy örök igaz Isten, hogy püspöki tisztemben, melyre a . . . ágostai 
hitvallású evangélikus keresztyén egyházkerület lörvényesen meg-
választott, az egyházi törvényekben megszabott kötelességeket híven 
és lelkiismeretesen teljesítem. 

Anyaszentegyházunk liitelveit, a teljes Szentírás és a ineg nem 
változtatott ágostai hitvallás tanítása szerint megtartóin és megtar-
tatom. 

Egyházunk törvényekben biztosított jogai és szabadságai felet! 
őrködöm. 

Egyházi ügyekben egyedül közvetlen főhatóságomnak, az egy-
házkerületi és az egyetemes közgyűlésnek rendelkezéseit fogadom 
el és kövelem. 

Mint kormányzó és bíró, az egyházi törvények értelmében 
részrehajlás nélkül, igaz meggyőződésem szerint járok el. 

Egyházunk belső és külső építésén példaszerűen munkál-
kodom. 

Egyházunk lörvényesen meghozott határozatait, végzéseit és 
rendeleteit megtartom és megtartatom, ítéleteit végrehajtom és végre-
hajtatom. 

A kerületbe lartozó egyházközségek és egyházmegyék békes-
ségét, épüléséi, anyagi és szellemi előmenetelét minden tehetsé-
gemmel munkálni és előmozdítani igyekezem. 

Az általános jórend és békesség megtartásán és az Isten országa 
megvalósításán az Istennek nekem adott kegyelnie és emberi erőm 
mértéke szerint munkálkodni törekszem. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 
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Az eskü letétele után a püspököt elsőnek a felszentelésre meg-
hívott püspök köszönti és megá ld ja kézrátétel lel és e szavakkal: 

Kedves testvérem, mint a . . . egyházkerület törvényesen meg-
választott és esküvel elkötelezett püspökét, szeretettel és bizalommal 
köszöntelek téged a Krisztus anyaszentegyháza nevében, amelynek 
Lira azt üzeni neked: Féljed az Urat és szolgálj neki tökéletességben 
és igazságban. (Jós. 21, 14.) Szádnak beszédei, szivednek gondo-
latai legyenek az Úr kedve szerint valók. (Zsolt. 19, 15.) Kriszlus 
Igéje lakozzék benned gazdagon. (Kol. 3, 1(3.), hogy szájad megnyitása-
kor adassék neked szó az evangélium titkának liálor hirdetésére. 
(Ef. 0, 19.) Vigyázz magadra és az egész nyájra, amelyen a Szent-
lélek felvigyázóvá lett tégedet, hogy legeltesd az Cr gyülekezetét, 
amelyet lulajdon vérével szerzell. (Csel. 20, 28.) Légy hii mindhalá-
lig, hogy az Cr neked adja az élet koronáját! (Jel. 2, 10.) Áinen. 

A püspök az ú j püspököt testvéri csókkal köszönti. Azután 
a kerület esperese i az o l t á rba mennek és a térdeplő püspök f e j é r e 
tévén kezüket , orgonakíséret te l éneklik a felszentelő régi éneke t : 

Conl'irma Deus hoe opus, quod operalus est in nobis, in monlc 
luo sancto Jerusalem! (Ezt megisméllik.) 

Gloria sit l)eo l'atri, Filio et Spiritui Sanclo, sieul eral in 
prineipio, ila et nunc et semper, et in saeeula seaculorum! Amen. 

Az esperesek egyenként kezet fognak a püspökkel és egy 
bibliai mondássa l megáld ják és testvéri csókkal köszöntik. Ezalat t 
az orgona ha lkan szól, míg csak az esperesek a szenlelésben részt-
vevő püspökkel együt t az ol tárból ki n e m vonulnak. Az o l t á rban 
maradó ú j püspök há laadó imát és á ldás t mond. 

A befe jező ének u tán folyta t ják a kerület i közgyűlést, amelynek 
kere tében megál lapí t ják, hogy a püspök felszentelése és eskülé te le 
megtörtént . Ennek a lap ján a kerület i felügyelő fe lhívja széke el-
foglalására, á t ad ja neki hivatala jelvényét , a kerü le t pecsét jé t é s 
a kerüle t nevében beiktatot t püspöknek nyi lvání t ja s k imondat ja , 
hogy a be ik ta tás megtör téntérő l az á l lamkormányt , az egyetemes 
egyházat , a lobbi kerületet , a tes tvéregyházakat , az érdekel t közható-
ságokat és az egyházmegyéket hivatalból értesítik. Az új püspök 
székfoglalót tar t és az üdvözlésekre felel. Az ünnepi beiktató köz-
gyűlés a püspök imájáva l és áldásával véget ér. Azután a folyó-
ügyekre té rhe tnek . 

Megújított templom felavatása. 
A renovál t templom újból való használa tba vételénél az ú j 

templom felszentelésének formái t lehetőleg kerülni kell, mindamel le t t 
a fe lavatás ünnepélyes keretek közt tör ténjék . Az avalást r end-
szerint az e spe res végzi. 
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Rendes istenlisztelet kere tében az esperes az o l tár elé megy 
és ott alkalmi imát mond: 

Kegyelmes mennyei Atyánk, hálál adunk neked, liogv ismét 
megnyíllak előliünk szent házad ajtai és szent neved imádására 
ismét leborulhatunk templomodban. I ram, az égig ér a le kegyel-
mességed, a le hűséged a felhőkig'! . . . Óh Islen, milyen drága a 
le kegyelmességed: az emberek fiai szárnyaid árnyékába menekülnek. 
Dúslakodnak házad bőséges javaiban; meghalod ökel gyönyörűségeid 
folyóvizéből. Mert nálad van az élet forrása, a le világosságod állal 
lálunk világosságot. Terjeszd ki kegyclinességcdcl a léged ismerőkre 
és igazságodat az igaz szívűekre. (Zsoll. 36.) Te ludod, mennyei Atyánk, 
milyen emészlö vágy élt e gyülekezel tagjainak szívében a te 
házad nyugalma, szentsége és igazsága után. Te látlail a szívek só-
hajtásba öltözködő óhajtásait, hogy szóljon hozzájuk Igéd tanítása 
és töltse meg aggodalmakkal, bajokkal, csalódásokkal és keserűsé-
gekkel harcoló lelküket a le szent hajlékod áldolt békessége. S 
midőn most új köntösében fogad bennünket a te intá-
dásodnak ez a szent helye: magasztaló ének és hálaadó imádság 
mi 1 ki ajkunkra és azt mondja szívünk: örvendezzetek li igazak 
az Ürban; a hívekhez illik a dicséret! Dicsérjétek az Urat cilerával, 
tízhúrú hárfával zengjelek neki. Énekeljelek neki új éneket, lan-
toljatok lelkesen, harsogón! >lert az Cr szava igaz és minden 
cselekedete hűséges! (Zsolt. 33.) 

A hála mellett azonban könyörgés is kél ajkainkon. Kérünk, 
jóságos Atyánk, áldd meg ezt a szent hajlékot, — a gyülekezetet, 
— az igehirdetést, — a tanítókat, — az elöljárókat slli., slh. (a helyi 
viszonyok szerint kell az á ldást kérni.) 

Az istentisztelet további része a r endes módon végzendő. Az 
Igét a helyi lelkész hirdet i , a befe jező ol tár i szolgálatot az esperes 
végzi. 

Az egyházi énekkarnak megfelelő szerepet kell ju t ta tni . 

Alapkő (zárókő) elhelyezése. 
Üj templom alapkövét vagy zárókövét a gyülekezet kívánságára 

ünnepély kere tében lehet letenni. Az alapkő (zárókő) e lhelyezését a 
helyi lelkész, az esperes vagy a püspök is végezheti. Rendje a 
következő: 

A tet thelyen a közönség éneke kezdi az ünnepet . Ennek végez-
tével, a lapkő tételekor az ideiglenes ol tár mellett, zárókő elhelyezése-
kor pedig a kő mellet t r endes istentiszteleti formák közt végzi mun-
ká já t a lelkész. 

Üdvözlés: A ini segítségünk az t r i ó i van, aki teremtette a ineny-
nyet és a földel, neki legyen dicsére! és dicsőség mindörökké! Anten. 
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Be lej ez ő imádság. 

Kegyelmes Isten, mennyei szenl Atyánk.' Lelkünk sóvárgásával 
(hálájával) jelenlünk meg szent színed előtt. Hajlékot kívánunk emelni 
(emellünk) dicsőítésedre, hogy köztünk lakozzék Szentlelked s hogy 
e házban a léged kereső lelkek, a testvérszivek huzgóságának láng-
jától is melegebb érzésekkel, tárják eléd hálájukat és könyörgésükel. 
Kegyelmes Islen, alázattal kérünk, legyen elölted kedves a mi fá-
radozásunk. Tekints reánk és munkánkra irgalmas szemekkel. Érez-
tesd velünk, hogy földi gyermekeid jóakaró készségében és hitbeli 
buzgóságában gvönyörködöl. Áldd meg kezeink munkáját, szívünk 
jószándékát, lelkünk buzgóságos elgondolásait. Fogadd el ezt a há-
zal otthonodul és árassz belőle áldási, békességei, igazságot, taní-
tást és üdvösségre vezérlő mennyei világosságot hívők és hitetlenek 
lelkére egyaránt. Hadd legyen ez a hajlék az áldó imádkozásnak 
és a jézusi békességnek háza mindörökké. Ámen. 

Ezután a lelkész alkalmi beszédei mond. A beszéd u tán gyüle-
kezeti vagy karének következik, amelynek t a r t ama alatt a fungens, 
a többi lelkész, az egyház képviselete, a politikai ha tóság stb. ál-
ta lában akik még nem ír ták alá előbb az a lapkőbe (zárókőbe) 
e lhelyezendő okiratot vagy emlékiratot , most azt a lá í r ják és az 
a lapkőbe (zárókőbe) elhelyezik. Akkor a fungens h á r o m kalapács-
ütéssel a Szentháromság nevében megáld ja azt. Utána az e lőre 
megállapí tot t so r rendben jönnek az egyházi és a világi hatóságok 
képviselői. Végül a fungens imádkozik és áldást mond a templomra , 
a gyülekezetre, az áldozókra, a munkásokra és az egész közön-
ségre. 

Imádság. 

Kegyelmes Islen, jóságos Alyánk! Hálál adunk, hogy elmond-
hatjuk e kedves órában nagy örömmel: Egész idáig segítségünkre 
volt nekünk az í r ! (Sám. I. 7, 12.) Adj nekünk kegyelmet, hogy 
ezután is elmondhassuk a hálás szív magaszlalásával: Isten a mi 
oltalmunk és erősségünk! Igen bizonyos segítség a nyomorúságban. 
Azérl nein félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának 
is a lengcr közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek 
rendülhetnek meg háborgásától; forrásainak árja megörvendezteti 
Islen városát, a Felségesnek szent hajlékai!. Az Isten közepette 
van, nem rendül meg! (Zsolt. 16, 2-6.) Hadd csendüljön meg hát 
szívünk mélyén szentséges hizlalásod naponként, óh nagy Islen: 
Hívj segítségül engem és megszabadítlak téged és dicsőítesz enge-
met! (Zsolt. 50, 16.) Dicsőítésedre emeljük ezt a hajlékot, minden-
ható szent Isten. Fogadd azt el tőlünk kegyelmesen. Lakozzál benne 
velünk egy fedél alatt, hogy legyiiuk a le néped, le pedig légy 
nekünk mindenkor megáldó szerelmes jő Alyánk. Áldd meg ezt a 
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gyülekezetet, amely neked hajlékot emel. Vidd meg azokat, akik e 
szent munka sikeréért buzgón tollászkodnak. Áldd meg a lelkek 
hitét, a szívek bizalmát, a kezek munkáját. Tedd az együttes törő-
dést eredményekben gazdaggá. Hadd álljon itt ez a szent ház neved 
dicsőségére, a benned bízó szivek hitének bizonyságául időtlen 
időkig és hadd hirdesse a világnak, liogy ilt választolt nép lakik, 
amely jócselekedetre igyekezik. Ámen. 

Miatyánk. Áldás. Befejező énekül a Himnusz. 

Templomhoz tartozó tárgyak felavatása. 

A templomhoz tar tozó istentiszteleti tárgyak felavatása az es-
peres ha táskörébe tartozik. I lyenek: a szentedények, az oltár, a 
szószék, az orgona, a torony, a harang . Felavatásuk rendes isten-
tisztelet kere tében történik. 

Az espe res a gyülekezeti ének után az ol tárhoz megy s a be-
vezető ol tári szolgálat ke re tében ta r t j a meg az avatást . 

Imádság. 

Magaszlalásodra jöttünk szenl házadba, mindenható Isten, jó-
ságos Atyánk! Az egész világot átölelő hatalmadat magasztaljuk és 
az egész világol boldogító jóságodért mondunk dicséretet. Xagy a 
mi szívünk öröme e napon. Meri nemcsak szent neved imádásának 
kedves óráját engedted megérnünk, hanem segílő jóságod bizony-
ságát is megadtad ma nekünk. Lelkünk régóta táplált boldog szán-
déka volt. liogv szent templomodban . . . állítsunk. 

Szívünk örömére és szent neved dicsőségére ina már készen 
áll ez a kegyeletes munkánk. ltoldogok vagyunk, hogy azl szolgá-
latodra szentelhetjük, ltoldogok vagyunk, hogy ezzel is bizonyságot 
adhatunk liennedveletl hitünkről és szenl egyházad iráni érzelt 
szeretetünkről, ltoldogok vagyunk, hogy ezután mind buzgóbban és 
mind melegebb érzésekkel adhatunk kifejezést bódulatunknak irán-
iad és a mi Urunk .lézus Krisztus iránt. Áldd meg ezt a . . . hogy 
hathatós eszköze legyen a liívek összetartásának, építője a lelkek 
Iliiének és niuiikálöja a hívek hűségének. Áldd ineg ezt a gyüle-
kezetet, annak minden lagjál, de különösen is azokat, akik buzgón 
áldoznak és példái adnak az egyház tettekkel való szerelésére. Áldj 
meg mindnyájunkat a te szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

A felavatás u tán gyülekezeti ének vagy alkalmi karének követ-
kezik, amely alatt a helyi lelkész a szószékre lép és hi rdet i az Igét. 
Utána csak a Miatyánkot és a Glóriát mond ja el. A befejező oltári 
szolgálatot az áldással együtt ismét az esperes végzi. 
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Be lej ez ő imádság. 

Neved imádásával és jóságod magasztalására! kezdtük munkán-
kat, mindenható szent Isten! Neved imádásával és jóságod magasz-
lalásával fejezzük is be buzgólkodásunkat. Szenl nevedre lérjen 
áldás a mai ünnep minden öröméért és minden áldásáért. Magasz-
taló éneket zengjen minden ajk és bálát mondjon minden szív a lo 
liozzánkvalö nagy szerelmedért. Kérünk, áldd meg ezt a gyülekezetet. 
Buzdítsd a hívek seregét buzgóságos hitre, szívesen végzeit egyház-
építő munkára, boldogító összetartásra és szent közösségre, hogy 
akiket szent Fiad megváltott az örökéletre, mind hűséges gyerme-
keid legyenek már itt e földön is és hűségükéri elnyerhessék egykor 
az örökkévaló boldogságot, szent Fiad, a Jézus Krisztus érdeméért. 
Ámen. 

Aroni áldás. Gyülekezeti ének. 

Iskolaavatás. 

Az ú j iskola fe lavatása az esperes , illetőleg a tanügyekkel 
foglalkozó a lesperes ha t á skörébe tartozik. De. elvégezheti a kör-
lelkész és a helyi lelkész is. Az ünnepély r e n d j e a következő: 

Ha elegendő hely van, akkor az iskolában vagy az iskola ud-
varán állítunk fel alkalmi oltárt , amely mellet t az avatás lefolyik. 
A gyülekezeti ének u tán az avató lelkész megta r t j a a lkalmi beszédét 
és megáldja az iskolát. 

Imádság. 

Kegyelmes Isten, mennyei édes Atyánk! Magasztaló éneket zeng 
ma ajkunk, reánk áraszlolt áldásaidért és nekünk nyújtott minden 
kegyelmedért! Dicsőítésedet zengjük e napon, amelyen nekünk örö-
mei és segítséget adtál. A te kegyelmed ajándéka, hogy itt áli 
előttünk kezünk munkája, ez új iskola. Mi jól éreztük, hogy hiába 
fáradnak az építők ha az Cr nem építi a házat. De annál buzgóbb 
a hála a szívünkben, hogy te építettél, segítettél, hizlaltál és meg-
áldottál minkéi, míg a tanítás ez áldott hajlékának felemelésén 
buzgólkodtunk. Ilálát adunk, hogy óhajtott sikerhez juttattad nemes 
szándékainkat. Te buzdítottad fel a gyülekezet lagjail áldozatok 
hozatalára. Te állítottál a huzgőlkodók mellé jóakaró segítőket, akik 
meleg szívvel támogatták őket nemes munkájukban. Mindezért szent 
nevedre szálljon dicséret és dicsőség! 

Kérünk, Atyánk, nyugodjék áldásod ezen az iskolán. Legyen az 
anyaszentegyházad veteményes kertje. Legyen templomodnak szent 
előcsarnoka. Oltalmadba ajánljuk ezl az iskolát: fedezd be gondvi-
seléseddel, áldd meg léleknevelő munkáját. Legyen ez hajléka nem-
csak az. ismereteknek, hanem a boldogító hitnek és a liszla er-
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kölesnek is. Adj a lanítóklia meleg szívet, liogy hozzád vezessék 
a rájnk bízóit ifjúságot és neveljék őket az egyház és a haza hü 
polgáraivá. Add az ifjúságba az engedelmesség lelkét, hogy kész 
örömmel és hálás szívvel vegyék az oktatási, melyet nekik ez az 
iskola nyújt. Támassz ez iskolának áldozatkész barátokat, hűséges 
támogatókat, hogy virágozzék, növekedjék az emberek javára és 
szent nevednek dicsőségére. Ámen. 

Miatyánk és áldás u tán az ünnepe t gyülekezeti ének fejezi be. 

Temetőavatás. 
Régi mondás , hogy az igaz e m b e r szentelt földbe vágyik. Ha 

az egyház ú j temetőt nyit, azt a földet imádsággal és á ldással 
ünnepélyesen kell lisztes és kegyeletes rendel te tésének átadni. Ren-
desen vasárnap, vagy a délelőtti vagy a délutáni istentisztelet vé-
geztével a lelkész és a felügyelő vezetése alatt a presbi te rek és a 
gyülekezet önként csatlakozolt hívei kivonulnak az új temetőbe, 
amely akkor ra m á r rendes kerí téssel van körülvéve és a zavar ta lan 
használa t ra felkészítve. Elől megy a tanító a nagyobb gyermekekkel , 
akik útközben is bizonyos közökben énekelnek. Helyes, ha a hívek is 
velük énekelnek. A temető kapu jában , de α ker í tésen belül megálla-
nak és az ének e lhal lgatásakor a lelkész ígv szól: 

Azt mondta az Cr: Oldd le a te saruidat lábaidról, mert az a 
hely, amelyen állasz, szent földi Ámen. (Móz. II. 3, 5.) 

Ha a viszonyok és a helyzet kívánja, a lelkész rövid beszédet is 
t a r tha t valamely bibliai helyről , de a temető felszentelése r endesen 
csak imádsággal és áldással történik. 

Imádság. 
Minden élet örök kútfeje, mindenható Isten! Gyermeki alázattal 

emeljük fel hozzád szívünket ezen a földön, amelyet kedveseink és 
a magunk számára örök pihenőhelyül választoltunk. Mikor vetjük 
majd ide ágyunkat, egyedül csak te tudod, mindenható szent Isten. 
Mert le adod és te veszed el a földi életet. Te vagy az Ür egyedül 
a teremtetlségen, a mulandóságon és az örökkévalóságon egyaránt. 
Mi tudjuk, Alyánk, hogy ami ezen a földön van, mind változásnak 
van alávetve. Nekünk sincs itl maradandó városunk, hanem a jö-
vendőt keressük. Tudjuk, hogy halandó lestünk egyszer a mulandóság 
örök törvénye szerint elhanyatlik és pihenőre tér. De azl is ludjuk, 
hogy te nem hollaknak, liánéin élőknek vagy örök Istene. (Mt. 22. 32.) 
Ha levetjük porsátorunkat, van örökkévaló lakásunk nálad az egek 
egében. (Kor. II. 5, 1.) Tudjuk, hogy porból lettünk és porrá leszünk. 
(Móz. 1. 3, 9.) Az élet még e földön is kegyelmed ajándéka ama hal-
hatatlan lélek által, amelyet belénk leheltél, hogy legyünk ilt e 
földön képed mása és akaratodnak hívő hordozói. 
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Urunk Istenünk, adj bölcseséget, liogv tudván napjainknak szá-
mát, járjunk e földön böles szívvel. (Zsolt. 90, 12.) és ha meg-
elégeled földi vándorlásunkat, nyugodt lélekkel indulhassunk hozzád 
a nagy számadásra, megfáradt testünk pedig vád és bün nélkül 
térjen csendes pihenésre a földnek ölébe. Adj nekünk hitel, hogy 
mindig úgy tekintsünk e csendes temetőre, mint a viharral küzdő 
hajó utasai a nyugtató révpartra, amely pihenést igér. Érttesd meg 
velünk, hogy a halál csak álom, amelyből örökéletre ébredünk fel 
a mi Urunk, Jézus Kriszlus által. .Mikor e temető küszöbét átlép-
jük, csendüljön meg lelkünkben mindig és vigasztaljon ineg' ben-
nünket az apostol szava, hogy ez a lest, amelyben járunk elvettetik 
romlandóságban, feltámad romolhaiallanságában, elvelletik becsét-
vesztetten, feltámad dicsőségben, elvettetik gyengeségben, feltámad 
erőben, elvettetik érzéki test, feltámad lelki lest. (Kor. I. 15, 12-43.) 

Áldd meg tehát ezt a földet, kegyelmes, Istenünk, hogy áldott 
pihenőhelynek tekintse azt minden ember és azt vallja, hogy szelid 
hantjai alatt bizonnyal a nyugalom édes álmát alusszák azok, akik 
itt e földön is már gyermekeid voltak. Gondviselésed virrasszon e 
leinető rögei felelt, hogy az itt nyugvók pihenése legyen zavartalan. 
Kegyelmed áldó palástja lakarja be azok hamvait, akik ilt várják 
örökélelre való feltámadásukat. A földön élő emberek leikél pedig 
te magad töltsd meg kímélő kegyeieltel e temető és annak lakói 
iránt. N'c engedd, hogy egyetlen élő ember is elfelejtse, hogy neki 
is e lianlok adnak inajd egykor pihentető nyugalmat. Atyánk, áldja 
meg ez a földet atyai jóságod, őrizze meg" a szereleltei emlékezetét 
tisztelő kegyelet és tegye mindenki előli szenl hellyé az örökéletbe 
vetett igaz keresztyén hit. Szent nevedben áladjuk e temetőt az el-
pihentek nyugvóhelyéül, legyen rajta mindenkor a le szent áldásod. 
Ámen. 

A Miatyánk és az áldás e lmondása u tán a jelenlévők énekelnek, 
azu tán k ö r ü l j á r j á k a temetőt és amint jöttek, r e n d b e n el távoznak. 

Alkalmas bibliai helyek: 
Orcád verej tékével egyed a te kenyeredet , míglen visszatérsz 

a l'öldbe, m e r t abból vétettél. Mert p o r vagy és po r rá leszesz. 
(Móz. I. 3, 19.) 

Idegen és jövevény vagyok közöttetek, ad ja tok nekem temetés re 
való örökséget, hogy e l temessem az én halot tamat . (Móz. I. 23, 4.) 

Közülünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyét , hogy 
e l temethesd a te halot tadat . (Móz. I. 23, 6.) 

Hadd men jek el és hadd temessem el az én a tyámat , azu tán 
visszatérek. (Móz. I. 50, 5.) 

Halot tégetésről szól Sám. I. 31, 12-13. 
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Te visszatéríted a ha landót a po rba és azt mondod: Tér je te le 
vissza embernek fiai! (Zsolt. 90, 3.) 

Kimegyen a lelke, visszatér földjébe és aznap elvesznék az ő 
tervei. (Zsolt. 146, 4.) 

A föld p o r r á lesz, mint azelőtt volt, a lélek pedig megté r 
Is tenhez, aki adta volt azt. (Préd. 12, 9.) 

Mi dolgod itt és ki lesz itt a tied, hogy sírt vágatsz i t ten 
magadnak, mint aki s í r já t magas helyen vágat ja és sziklába vése t 
magának ha j l éko t? (És. 22, 16.) 

Tanácsot ta r tván megvették a fazekas mezejé t az idegenek te-
metőhelyéül . (Mt. 27, 7.) 

Konfirmáció. 
A konf i rmáció az ú j egyháztagok ünnepélyes felavatása. A cse-

lekvény bibliai a lap ja Csel. 8, 14-17. v. ö. 19, 1-6. és Tim. I. 4, 14. 
Egyházunk e cselekvény végzésénél az apostolok szokását kö-

veti. 
A keresztség az e m b e r t a Krisztusban hívők közösségének, tehá t 

az egyetemes vagyis kathol ikus keresztyén anyaszentegyháznak teszi 
tagjává. Ha a megkeresztel t e m b e r hi téről nyi lvánosan is vallást 
tesz és e vallástétel a lap ján felvétetik, a konf i rmálás állal az evan-
géliumi egyház tel jesjogú tagjává válik. A konfirmáció, vagyis meg-
erősí tés két részből áll : a konf i rmandus megerősíti azt az igéretel, 
amelyet a keresztelés a lkalmával he lyet te a szülőkkel együt t a ke-
resztszülők tettek, hogy Krisztusnak az evangélium szerint való híve 
lesz és megfogadja , hogy Krisztusnak h ű követője lesz az evan-
géliumot tisztán és igazán hi rdető egyházunk taní tása szerint. Ennek 
a ki jelentésnek a l ap ján a lelkész őt h i tében megerősíti , az evangél ikus 
egyház nagykorú tagjai sorába felveszi s fe l ruházza őt mind ama 
jogokkal, amelyeket egyházunk felnőtt tagjainak biztosít. A konfir-
málás lefolyása a következő. 

A konf i rmálás ra kellő módon előkészített és 14 évnél lehetőleg 
nem kisebb korú i f júság a meghatározot t is tent iszteletre a lelkész 
vezetésével ünnepi mene tben vonul be a templomba, ahol a gyüle-
kezet orgonaszóval felállva fogadja . Az i f júság az o l tá r körül he-
lyezendő e l : külön a fiúk, külön a leányok. Az ünnepélyességet fo-
kozza, ha a fiúk sötét, a leányok pedig világos r u h á b a n je lennek 
meg. 

A gyülekezeli ének u tán a lelkész az ol tárhoz megy. 
Üdvözlés: Bízzatok az Ürban örökké, mert benne örök kőszálunk 

van! Amen. (És. 26, 4.) 
Vagy: Nem hagyja el az Cr az ő népét az ö nagy nevéért, 

mert tetszett az Ürnak, hogy titeket a maga népévé válasszon. Ámen. 
(Sám. I, 12, 22.) 
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Be lej ez ő imádság. 

.Mcnn.vci édes Atyánk! Hálának és magaszlalásnak boldog ér-
zésével leplük ina át templomod küszöbét. .Minden nap hála és ma-
gasztalás kél ugyan ajkunkon rajtunk folytonosan megújuló ke-
gyelmed áldásaiéri, de ma kiváltképpen örvendez a szívünk, örömre 
gyUlliink szent színed elé, meri akikel nekünk adlál, gyermekeinket 
most szolgálatodra szenteljük. Iin ill vannak elölted. Várják meg-
áldalásukal. Várjuk és kérjük mi is, hogy bennük áldassék meg a 
szülői szivek szereiele, bennük nyerje megjulalmazásál a szülői gon-
doskodás sok nagy áldozata, Bennük áldassék meg a szülői ház, 
meleg hálás szívek szerelő láborá\aI. Bennük áldassék meg anya-
szentegyházad, buzgó és hűséges hívek seregével. Bennük áldas-
sék meg árva nemzetünk, munkás, erkölesös, nemes polgárokkal. 
Bennük áldassunk meg mi mindnyájan, azzal az örvendező boldogság-
gal, hogy a mai nemzedék letűntével új, erősebb, hívőbb, neme-
sebb nemzedék lépjen a közhasznú alkotások verejtéket gyöngyöző 
mezejére. A hálaadás és a reménykedés minden öröméért szent 
nevedre térjen ma áldás és dicsőség! Szenteld meg mai ünnepünket, 
leild azl az épülésnek és a hitnek boldog órájává, a mi Urunk, Jézus 
kriszlus állal. Ámen. 

Oltári igékül a lkalmasak az o lvasásra : Ml. 7, 24-27., Ján. lő. 
1-11., Ef. 3, 14-21., Ef. 6, 1,0-17. 

Az ollári szolgálat végeztével a lelkész az ol tárnál m a r a d és 
és az ol tár felé fordulva v á r j a meg az alkalmi ének eléneklését . 
Ezután a gyülekezel felé fordul és alkalmi beszédet tart . A beszéd 
után, ha a gyermekek kevesen vannak és az előző napon még n e m 
vizsgáztak volna, a gyülekezet előtt tesznek bizonyságot arról , hogy 
egyházunk taní tását ismerik. Helyesebb és ünnepé lyesebb azonban 
és az úrvacsorázás szempont jából is kívánatosabb, ha a vizsgáztatás 
az előző napon megtörténik. Ebben az cse lben a lelkész a beszéd 
u tán így szól: 

Kedves gyermekeim! Ti a tegnapi napon az egyház megjelent 
lagjai előli már bizonyságát adtátok annak, hogy evangélikus egy-
házunk Krisztus tanításán alapuló igazságait ismeritek. Most vallás-
léteire gyülekezlelek össze az Istennek szent hajlékában. Azért mind-
nyájan felállva éneklő ajakkal és imádkozó szívvel kérjétek maga-
tokra az Isten áldását. Énekeljétek el a konfirmandusok é n e k é t . . . 
S mosl együttesen mondjátok el az Cr Jézustól tanull imádságot . . . 
Mondjátok el együtt az egyetemes keresztyén hitvallást . . . 

Jobb, szebb és ünnepélyesebb, ha úgy a Miatyánkot, mini az 
Apostoli Hitvallást az összes gyermekek együt t m o n d j á k el, mer t 
ha egy-egy kijelölt i f jú szól a többiek nevében, az sokszor nehez-
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t e lesekre ád alkalmai . A hitvallás e lmondása után a lelkész így 
szól: 

Kedves gyermekeim! A mindeniill jelenvaló Isten liallotla imád-
ságokat , szívesen vette vallástételteket. Ez a szenl gyülekezet is 
gyönyörködölt bizonyságlételtekben. Azért most egyházunk ősi szo-
kása szerint felhívlak, feleljetek meg őszintén a következő kérdé-
seimre: 

Evangélikus keresztyén anyaszentegyházunknak a Szentírásban 
foglalt Istenigén alapuló tiszta és igaz tanításait, a meg' nein változ-
tatott ágostai hitvallás értelmében elfogadjátok-e és valljátok-e ma-
gatokénak? (Felelet: Valljuk. 

Igérilek-e. liogy evangélikus egyházunknak egész földi életetek 
folyamán mindenkor hűséges gyermekei és áldozatrakész hívei lesztek 
és maradtok és azt anyagi és szellemi téren támogatni, erősíteni és 
építeni ,*gvekeztek? Igcrilek-e? (Felclel: ígérjük." 

Kérjétek hál e hemes gyülekezetet, hogy vegyen fel és fogadjon 
be lilekel felnőtl tagjai sorába. 

Ekkor egy konf i rmandus a gyülekezet fe lé fordulva az egész 
i f j ú s á g nevében a következőket m o n d j a : 

Nemes gyülekezel! Ünnepi és szenl ez az óra, amelyben mosl 
e gyülekezet előtt állunk. Ünnepivé teszi az a hely, amelyen va-
gyunk és megszenteli az a fogadalom, amelynek tételére összegyüle-
keztünk. Fogadalmunkat pedig az Úr szent vacsorájával pecsételjük 
majd örökélelűvé. 

Első gondolatunk buzgó könyörgés az egek Urához, hogy szen-
telje meg fogadalmunkat és erősítsen meg evangéliumi szent hi-
tünkben. Mert mióta ezt a hitel a maga igazában megismertük, 
azóta szilárd az a meggyőződésünk, hogy evangélikus egyházunk 
az Úr Jézus Krisztusnak igazi egyháza. Tagjává lenni és tagjának 
maradni tehát öröm és dicsőség. 

Megfogadjuk az örök Isten és e gyülekezet előtt, liogy evangélikus 
egyházunknak buzgó és igaz hívei leszünk és maradunk, míg e 
földön élünk. Megfogadjuk, hogy egyházunkat soha el nem hagy-
juk, soha meg nem tagadjuk, soha meg nem szégyenítjük. .Meg-
fogadjuk, hogy egyházunkat szeretni, szolgálni, építeni és védelmezni 
életünk egyik legboldogítóbb feladatának és kötelességének tekint-
jük. Ε fogadás és ez igéret alapján tisztelettel és bizalommal kérjük 
a nemes gyülekezetei, hogy bennünket fogadjon be szeretettel az 
ágostai hitvallású evangélikus keresztyén anyaszentegyház felnőtt 
tagjai közé. 

Az i f júság ké résé re a lelkész így felel: 
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Kedves gyermekeim! Elhangzói! valloináslok és ünnepélyes fo-
gadástok alapján e nemes gyülekezet és az egész ágostai hitval-
lású egyetemes evangélikus egyház nevében felveszlek titeket egy-
házunk felnőtt tagjai közé. Minthogy li is megerősítenélek a hű-
ségnek azt a fogadását, amelyet a szenl keresztség felvételekor 
keresztszüleitek tellek nevetekben: evangélikus egyházunk nevében 
én is megerősítelek titeket boldogító hitelekben és ama jogok bir-
tokában, amelyeket egyházunk lelnőll tagjainak biztosit. Neveze-
tesen felruházlak titeket, hogy e mai naptól kezdve keresztszülők 
lehesselek és az Crnak szent vacsoráját lelkelek üdvösségére maga-
tokhoz vehessetek. 

A kegyelem örök szent Istene, a mi jóságos mennyei Atyánk 
a Krisztus Jézusban, áldja meg fogadástételtekct, hogy hűséges és 
muitkás tagjai legyetek és maradjatok mindenkor Krisztus evangé-
liumának és az evangélium egyházának. Közénkvaló belépéslek, köz-
lünk való munkálkodáslok és hívő megmaradástok szerezzen nektek 
lelki békességet, egyházunknak előmenetelt, az Islen nevének pe-
dig dicsőséget. Soha el ne felejtsétek az evangélium Urának, Jézus 
Krisztusnak igérellel egybekötött amaz elkölelezését: Légy hű mind-
halálig és neked adom az élet koronáját! Ámen. 

Ekkor a konf i rmál tak az ol tár köré térdelnek, ahol a lelkész 
őket kézadással egyenként felveszi és kézfeltétellel egy-egy bibliai 
Ige e lmondása mellett megáldja, A megáldás alatt az orgona ha lkan 
egyházi énekeket játszik. A konfi rmálás t imádság z á r j a be. 

Imádság. 
Kegyelmes Istenünk és Alyánk! Ilálát adunk neked, hogy gyer-

mekeink teljesítették szenl Fiad, az Cr Jézus Krisztus parancsolalál 
és vallást letlek róla előlied és az emberek előli. Áldd meg gyer-
mekeink e valláslételét. Légy nekik irgalmas és kegyelmes Atyjuk,, 
földi ételüknek minden idejében. Add, hogy vallomásuk ne marad-
jon puszta beszéd, amely kél és elhangzik nvomlalan, hanem te-
remjen számukra áldást, békességet és majdan üdvösségei. Szenteld 
meg bennük a szülök reménységét és örömét, hogy vallásos gyer-
mekeik tiszta életében és nemes munkálkodásában lássák jutalmát 
szerető szívük örömmel hozott áldozatainak. Áldd meg bennük a 
családi kört, amelyben az együttérző szívek szeretetét élvezik. Áldd 
meg bennünk anyaszentegyházunkat, hogy velük is szaporodjék az 
igazán hívő és áldozatkész egyháztagok építő serege. Áldd ínég ben-
nük a jövendőt, amelynek terheit és örömeit az ő válluk fogja egykor 
hordozni. Áldd meg bennük szívünknek az ifjúsághoz fűzölt remény-
ségeit, hogy becsületes és önzetlenül munkálkodó polgárokat nyerjen 
bennük a nemzet és a társadalom. Hallgasd meg Uram e gyerme-
kekért mondott imádságunkat, szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus ér-
deméért. Ámen. 
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Az imádság u tán a gyermekek he lyükre távoznak és kezdetét 
veszi az úrvacsora kiosztása. Az úrvacsora t megelőző bűnvalló ének 
végeztével és az úrvacsora szabályszerű előkészítése u tán elsőbb a 
konf i rmál tak, velük vagy u tánuk a szülők és végül a gyülekezet fel-
nőit tagjai j á ru lnak az oltárhoz. 

Az át tér tek konf i rmálása a gyermekekétől abban különbözik, 
hogy a Miatyánk és a Hiszekegy e lmondása után a lelkész » két 
kérdés t teszi fel és a megerősí tés u tán m i n d j á r t az úrvacsorá t is 
kiszolgáltatja. Az át tér tek konf i rmáció ja csak az ő kérésükre , vagy 
legalább is beleegyezésükkel történik a r endes istentisztelet kere-
téljen. 

Konfirmációi áldások és útravalók: 
Hazug hír t ne ho rd j ; ne fogj kezet a gonosszal, hogy h a m i s 

tanú ne légy. (Móz. II. 23. 1.) 
Ne indulj a sokaság u tán a gonoszra. (Móz. II. 23, 2.) 
Semmit se legyetek az Igéhez, amelyet én parancsolok nektek, 

se el ne vegyetek abból, hogy megtar thassá tok az Úrnak, a ti Is-
teneteknek parancsolatai t . (Móz. V. 1. 2. 

Vigyázzatok, hogy az Úrnak, a ti Is teneteknek szövetségéről, 
amelyet kötött veletek, el ne felej tkezzetek. (.Móz. V. I. 23.) 

I rgalmas Isten az Űr, a te Is tened: nem hágv el téged, sem 
el nem veszít, sem el nem felejtkezik a te a tyáidnak szövetségéről, 
amely felől megesküdött nekik. Móz. V. 1, 31.) 

Nem azért szeretet i t i teket az Űr. sem nem azér t választott t i-
teket, hogy minden népnél többen volnátok, m e r t ti minden népné l 
kevesebben vagytok, hanem mivel szeretet t t i teket az Űr. Móz. V. 
7, 7-8.) 

Mit kíván az Űr, a te Is tened tőled? Csak azt, hogy fé l jed az 
Urat, a te Is tenedet , hogy minden ő útain j á r j és szeresd őt é s 
t iszteljed az Urat , a le Is tenedet teljem szívedből és te l jes lelked-
ből. (Móz. V. 10, 12.) 

Lásd, én adok ma élőtökbe áldást és átkot. Az áldást , h a 
engedelmeskedtek az Ürnak, a ti Is tenetek parancsola ta inak , ame-
lyeket én a mai napon parancsolok néktek. Az átkot pedig, ha n e m 
engedelmeskedtek az Úrnak, a ti Istenetek parancso la ta inak és le-
tértek az útról, amelyet én parancsolok nektek ós idegen istenek 
u tán jár tok, akiket nem ismerte tek. (Móz. V. 11, 2G-28.) 

Nem hiábavaló Ige ez nektek, hanem ez a ti életetek és ez 
Ige által hosszabbí t já tok meg napja i tokat ezen a földön. (Móz. 
V. 32, 47.) 

El ne távozzék a törvénynek könyve a te szádtól, hanem gon-
dolkodjál a r ró l é j je l és nappal , hogy vigyázz és mindent úgy cse-
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lekedjél , amint írva van abban , m e r t akkor leszel jószerencsés a 
le útaidon és akkor boldogulsz. (Józs. 1, 8.) 

Ne távozzatok el az Ürtól, h a n e m az Űrnak szolgáljatok tel jes 
szívetekből. (Sám. I. 12, 20.) 

Ne té r je tek él a hiábavalóságok után, amelyek nem használ-
nak, meg sem szabadí thatnak, mer t hiábavalóságok. (Sám. I. 12, 21.) 

Nem hagyja el az Úr az α n é p é t az ő nagy nevéér t . Mert 
tetszett az Űrnak, liogy titeket a maga népévé válasszon. (Sám. 1. 
12, 22.) 

Fiam, i smerd meg a te atyáid Is tenét ós szolgálj neki tökéletes 
szívvel és jó kedvvel, m e r t az Úr1 minden szívbe belá t és minden 
e m b e r i gondolatot jól ért . (Krón. I. 28, 9.) 

Az Űr van veletek, ha ti is ővele lesztek. Ha őt keresi tek, meg-
talál játok, de lia őt e lhagyjá tok, ő is e lhágy titeket. (Krón. II. 15, 2.)' 

A mi Is tenünk kegyelme van mindazokon, akik őt keresik, 
az ő javukra . (Ezsdr. 8, 22.) 

í m e az Űrnak fé le lme: ez a bölcseség és az é r te lem ós a go-
nosztól való eltávozás. (Jób. 28, 28.) 

Boldog e m b e r az, aki nem j á r gonoszok tanácson, bűnösök 
ú t j á n meg nem áll és csúfolódók székében, nem ül, hanem az Ür 
tö rvényében van gyönyörűsége és az ő törvényéről gondolkodik 
é j je l és nappal . (Zsolt. 1, 1-2.) 

Az Is ten ú t ja tökéletes, az Űr beszéde tiszta; pa jzsuk ő mind-
azoknak, akik benne bíznak. (Zsolt. 18, 31.) 

Az Úrnak minden ú t j a kegyelem és hűség azoknak, akik szö-
vetségét és bizonyságait megtar t ják . (Zsolt. 25, 10.) 

Boldog e m b e r az, akinek az Űr bűn t n e m tula jdoní t és lelké-
ben csalárdság nincsen. (Zsolt. 32, 2.) 

Kerüld a rosszat és cselekedjél jó t ; keresd a békességet és 
kövesd azl. (Zsolt. 34, 15.) , 

Bízzál az Úrban és jót cselekedjél és hűséggel élj. (Zsolt. 37, 3.) 
Gyönyörködjél az Úrban és megad ja neked szíved kéréseit . 

(Zsolt. 37, 4.) 
Hagyjad az Úrra a te ú tadat és bízzál benne, m a j d ő teljesíti . 

(Zsolt. 37, 5.) 
Ügyelj a feddhete t lenre , nézd a becsületest , mer t a jövő a 

béke e m b e r é é . (Zsolt. 37, 37.) 
Hálával áldozzál az Is tennek és teljesítsd a felségesnek foga-

dásaidat . (Zsolt. 50, 14.) 
Bízzatok őbenne mindenkor , öntsétek ki előtte szíveteket; Isten 

a mi menedékünk . (Zsolt. 62, 9.) 
Akik szereti tek az Urat , gyűlöljétek a gonoszt. Megőrzi az ő 

kegyelt jeinek lelkét, a gonoszok kezéből megszabadí t ja őket. (Zsolt. 
97. 10.) 
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Kívánjátok az Urat és az ő e re jé t , keressétek az υ o rcá já t szün-
telen. (Zsolt. 105, 4.) 

Boldogok, akiknek ú t juk feddhete t len , akik az Ür törvényében 
j á r n a k . (Zsolt. 119, 1.) 

Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi a te lelke-
det . (Zsolt. 121, 7.) 

Hallgasd f iam a te atyád erkölcsi taní tását és a te anyád 
okta tásá t el ne hagyd. (Péld. 1, 8.) 

F iam, ha a bűnösök el akarnak csábítani téged, ne fogadd 
beszédüket . (Péld. 1, 10.) 

Bizodalmad legyen az Ürban tel jes e lmédből , a magad ér tel-
m é r e pedig ne támaszkodjá l . (Péld. 3, 5.) 

Xe légy bölcs a le magad ítélete szerint; féld az Urát és távozzál 
e l a gonosztól. (Péld. 1?, 7.) 

Minden féltet t dolognál j obban őrizd meg szívedet, mer t abból 
indul ki minden élet. (Péld. 4, 23.) 

Egyengesd el lábaid ösvényit s minden te útaid á lhatatosak 
legyenek. (Péld. 4, 20.) 

Adjad f iam, a le szívedet nekem és a te szemeid az én úta imat 
megőrizzék. (Péld. 23, 26.) 

Ne engedd a te szádnak, hogy b ű n r e kötelezze tes tedet és n e 
mondd az angyal előtt, hogy tévedésből eset t ez; hogy az Is ten a 
le beszéded miat t fel ne háborod jék és el ne veszesse a te kezeidnek 
munká já t . (Préd. 5, 6.) 

Örvendezz a le i f júságodban és vidámítson meg téged a te 
szíved i f júságodnak idejében, és j á r j szívednek útaiban és sze-
meidnek lá tása iban: de megtudd, liogy mindezekér t az Islen téged 
í té le t re von! (Préd. 12, 1.) 

Az Istent fé l jed és az ő parancsola ta i t megtar tsad, mer t ez az 
embe rnek fődolga. (Préd. 12, 15.) 

Bízzatok az Úrban örökké, mer t benne örök kőszálunk van. 
(És. 26, 4.) 

Keressétek az Urat, amíg megtalálható, hívjátok őt segítségül, 
amíg közel van. (És. 55, 6.) 

Megjelentette neked , óh ember , mi legyen a j ó és mit kíván az 
Ür tetőled. Csak azt, hogy igazságot cselekedjél , szeressed az ir-
galmasságot és hogy alázatosan j á r j a te Isteneddel. (Mik. 6, 8.) 

Boldogok a szelidlelkűek, mer t övék lesz örökségül a föld. 
(Mt. 5, 5.) 

Ügy fényeskedjék a ti világosságtok az embe rek előtt, hogy 
lássák a ti jólet tei teket ós dicsőítsék a li mennye i Atyátokat. (Mt. 
5, 16.) 

Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben . (Mt. 6, 20.) 
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Amit akar tok, hogy az embe rek meglegyenek nektek, ugyanazt 
tegyétek meg ti is azoknak. (Mt. 7, 12.) 

Őrizkedjetek a hamis prófétáktól , akik hozzátok juhok r u h á -
jában közelítenek, liololt belül ragadozó farkasok. (Mt. 7, 15.) 

Vigyázzatok, nehogy bárki is e lámítson titeket. (Mt. 24, 4.) 
Vigyázzatok, mer t az Ember f i a e l jövete lének sem a napjá t , sem 

az ó rá j á t n e m tudjátok. (Mt. 25, 13.) 
Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek, mer t 

a lélek ugyan kész, de a lest erőtelen. (Mt. 26, 41.) 
Ne fél j , csak higyj! (Mk. 5, 36.) 
Mindenekelőtt őr izkedjetek a farizeusok kovászától, ami a kép-

mutatás . (Lk. 12, 1.) 
Ne félj , te kisded nyá j , m e r t úgy tetszett a ti Atyátoknak, hogy 

nektek a d j a az országot. (Lk. 12, 32.) 
Legyetek készen, mer t amely ó rában n e m is gondoljátok, abban 

érkezik meg az Ember f ia . (Lk. 12, 40.) 
Iparkodja tok bemenni a szoros kapun át, mer t mondom nek tek , 

sokan szeretnének m a j d bemenni , de nem bírnak. (Lk. 13, 24.) 
Da mindazt megteszitek is, amit parancsol tak nektek, ezt mond-

játok: haszontalan szolgák vagyunk, azt cselekedtük, amivel tar-
toztunk. (Lk. 17, 10.) 

Míg világosságtok van, higyjetek Benne, hogy a világosság fiai 
legyetek. (Ján. 12, 36.) 

És most, testvéreim, az Islenre és az ő kegyelmének Igé jé re 
bízlak titeket, amely lépés felépíteni és megadni nektek az örök-
séget az összes szentek között. (Csel. 20, 32.) 

Ügy tekintsétek magatokal , hogy a b ű n r e nézve meghal tatok, 
éltek pedig az Is tennek Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. (Róm. 
6, 11.) 

Ne ura lkodjék a ti ha landó les te tekben a bűn, hogy engedje-
lek kívánságainak. (Róm. 6, 12.) 

Ne adjá tok oda lagjaitokat gonoszság fegyveréül a bűnnek , 
h a n e m adjá tok oda magatoka t az Istennek, mint akik halot takból 
keltetek életre, tagjaitokat pedig az igazság fegyveréül az Isten-
nek. (Róm. 6, 13.) 

Ti nem testi emberek , h a n e m lelki emberek vagytok, h a ugyan 
az Is ten lelke lakik bennetek. (Róm. 8, 9.) 

Ha a test szerint éltek, meghallok, e l l enben ha a lélekkel á 
test cselekedetei t megölitek, élni fogtok. (Róm. 8, 13.) 

Az Is ten i rga lmasságára kér lek ti teket, testvéreim, ad já tok tes-
teiteket élő, szent és Is tennek tetsző áldozatul. Ez legyen a ti okos 
istentiszteletetek. (Róm. 12, 1.) 
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Xe szabjátok magatokat ehez a világhoz, hanem változzatok 
á t gondolkodástok megúj í tásával , hogy fe l i smer jé tek , mi az Isten aka-
ra ta . mi a jó, a tetsző és a tökéletes. (Róm. 12, 2.) 

Ütáljátok a rosszat, fo r r j a tok össze a jóval. (Róm. 12, 9.) 
Λ tes tvérszerete tben legyetek egymás i ránt gyengédek, egy-

m á s megbecsülésében előzékenyek. (Róm. 12, 10.) 
A jóigyekezetben ne res tü l je tek meg. Lélekben buzgók, az Úr-

nak szolgálók legyetek. (Róm. 12, 11.) 
A reménységben örvendezők, a nyomorúságban megállók, a 

könyörgésben kitartók legyetek. (Róm. 12, 12.) 
Egymás i rán t egyező érzéssel viseltessetek: ne legyetek íenn-

hé jázók , h a n e m érezzetek egvüf t az a lacsonvrendűekkel . (Róm. 12, 
16.) 

Senkinek rosszért rosszal ne fizessetek. (Róm. 12, 17.) 
A tisztességről az emberek előtt gondot viseljetek. (Róm. 12, 

17.) 
Amennyire ra j t a tok áll, lehetőleg minden e m b e r r e l békesség-

ben éljetek. (Róm. 12, 18. 
Xe hagyd magad legyőzetni a rossztól, hanem le győzd le a 

rosszat jóval. (Róm. 12, 21.) 
Arra tö rekedjünk , ami békességre és egymás épülésére szolgál. 

(Róm. 14, 19.) 
Bölcsek legyetek a jóban, és együgyűek a rosszban. (Róm. 16, 19.) 
Ne legyenek köztetek pár toskodások, hanem legyetek egy ér-

t e l emben és egy véleményben. (Kor. I. 1, 10.) 
Hitetek ne emberi bölcselkedésen nyugodjék, hanem az Isten 

e r e j é n . (Kor. I. 2, 5.) 
Temploma vagytok az Is tennek és az Is ten lakik bennetek . Ha 

valaki az Is ten templomát megront ja , megron t ja azt az Isten. (Kor. 
I 3, 16-17.) 

Áron vettek meg titeket, dicsőítsétek meg tehát az Istent a ti 
tes te tekben. (Kor. I. 6, 20.) 

Áron vettek meg titeket, ne legyetek embe rek szolgái. (lyor. 
I. 7, 23.) 

Testvéreim, ne legyelek gyermekek az ér te lem dolgában, ha-
nem a rosszra nézve legyetek kiskorúak, é r te lmetekkel pedig nagy-
korúak legyetek. (Kor. I. 14, 20.) 

Meg ne tévelyítsenek benne teke t ! Gonosz íecsegésck megront ják 
a j ó erkölcsöket . (Kor. I. 13, 33.) 

Legyetek szi lárdak, rendüle t lenek, az Ür dolgában mindenkor 
bőségesek, tudván azt, hogy fáradozástok nem hiábavaló az Úrban. 
(Kor. I. 15, 58.) 

Vigyázzatok, ál l ja tok meg a hi tben, legyetek fér f iasak , legyetek 
e rősek . (Kor. I. 16, 13.) 
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Minden dolgotok szere te tben tör ténjék . (Kor. 1. 1G, 14.) 
Mint munkatársai tok, intünk titeket, hogy h iába ne vettétek legyen 

az Is ten kegyelmét. (Kor. II. 6, 1.) 
Ne legyetek fe lemás igában hitet lenekkel , m e r t mi köze egy-

máshoz az igazságnak és a gonoszságnak? (Kor. II. 6, 14.) 
Ti az élő Is ten temploma vagytok. (Kor. II. G, 1G.) 
Az Isten minden kegyelmét k iárasz that ja rátok, hogy minden-

ben mindenkor tel jes megelégedéslek legyen, bővelkedvén minden 
jócselekedetre . (Kor. II. 9, 8.) 

Kísértsétek meg magatokat , vá j jon a h i tben vagvtok-e? (Kor. 
II. 13, 5.) 

A szabadságra Krisztus szabadított fel minket, ál l jatok tehát 
és ne fogassátok magatokat ismét szolgaság igájába. (Gal. 5, 1.) 

Lélek szerint j á r j a tok és a test kívánságát nem fogjátok telje-
síteni. (Gal. 5, 1G.) 

Ne legyünk nagyravágyók, egymást kihívók, egymásra irigy-
kedők. (Gal. 5, 2(1.) 

A jó cselekvésébe ne f á r a d j u n k bele, mer t a maga idején ara tn i 
fogunk, ha meg n e m lankadunk. (Gal. 6, 9.) 

A hit által Krisztus lakozzék szívetekben. (Ef. 3, 17.) 
Vett h ívatás lokhoz mél tóan j á r j a tok te l jes alázatossággal, sze-

lídséggel és türe lemmel . (Ef. 4, 1-2.) 
Igyekezzetek megtar tan i a lélek egységét a békesség köteléké-

ben. (Éf. 4, 3.) 
Egyetlen romlott szó ki ne jö j jön szátokból, h a n e m csak ami j ó 

a szükséges épülésre, hogy kegyelmet közöljön a hal lgatókkal . 
(Ef. 4, 29.) 

Meg ne szomorítsátok az Isten Szentlelkét, ak iben el vagytok 
pecsételve a megvál tás nap j á r a . (Ef. 4, 30.) 

Minden keserűség, indulat , harag, pe rpa tva r és káromlás, min-
den rosszal együt t legyen köztetek kizárva. (Ef. 4, 31.) 

Legyetek egymás i ránt jóságosak, könyörületesek, megbocsát-
ván egymásnak, amint az Isten is megbocsátot t nektek Krisz tusban. 
(Ef. 4, 32.) 

Legyetek, mint szeretet t gyermekek, az Isten követői és j á r j a -
tok szeretetben, mint ahogy Krisztus is szeretet t minket . (Ef. 5. 
1-2.) 

Senki meg ne tévesszen titeket h iábavaló beszédekkel , m e r t a z 
ilyen dolgok miat t száll az Isten h a r a g j a az engedet lenség f ia i ra . 
(Ef. 5, G.) 

Já r j a tok úgy, mint világosság gyermekei . (Ef. 5, 8.) 
Vigyázzatok gondosan, hogy mikép j á r j a tok , nem mint ok ta -

lanok, hanem mint bölcsek. (Ef. 5, 15.) 
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Ne legyetek oktalanok, hanem ér tsétek meg, mi az Ür akara ta . 
(Ef. 5, 17.) 

Testvére im, erősödje tek meg az Ürban és az ő e r e j é n e k hatal-
mában . (Ef. 6, 10.) 

Öltsétek fel az Isten fegyverzetét , hogy az ördög eselvetéseivel 
szemben meg tudja tok állni. (Ef. 6, 11.) 

Vegyétek fel az Isten fegyverzetét , hogy a gonosz napon képe-
sek legyetek el lenállni és mikor mindent elvégeztek, megállni. (Ef. 
6, 13. v. ö. Fii. 1, 9-11.) 

Csak Krisztus evangél iumához mél tóképen viselkedjetek. (Fii. 
1, 27.) 

Semmit ne tegyetek viszálykodásból vagy hiúságból, h a n e m 
alázatossággal, egyik a másikat önmagánál különbnek tar tván. (Fii. 
2, 3.) 

Ugyanaz az érzület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban 
is volt. (Fii. 2, 5.) 

Féle lemmel és remegéssel munkál já tok üdvösségleket. (Fii. 
2, 12.) 

Az Isten az, aki bennetek úgy az akarás t , mint a véghezvitelt 
munkál ja . (Fii. 2, 13.) 

Tegyetek meg mindent zúgolódás és habozás nélkül , hogy 
legyetek kifogástalanok és épek, az Isten h ibát lan gyermekei ez álnok 
és romlot t nemzedék közt, amelyben úgy ragyogjatok, mint csillagok 
a világban. (Fii. 2, 14-15.) 

I smer j e meg mindenki a ti békességes mivollotokat. Fii. 4, 5.) 
Amik igazak, amik tisztességesek, amik igazságosak, amik szen-

tek, amik szere te t remél tóak, amik dicséretesek és ami erény és 
ami magasztos, azokra gondoljatok. (Fii. 4, 8.) 

J á r j a tok az Ürhoz mél tó módon az ő tel jes tetszésére, hogy 
minden jócselekedetben gyümölcsözzetek és az Is ten megismeré-
sében növekedje tek . (Kol. 1, 10.) 

ö r ö m m e l adja tok há láka t az Atyának, aki mél tókká tett minket , 
hogy a szentek sorában részesül jünk a világosságban. Kol. 1, 12.) 

Amint vettétek az Ür Krisztus Jézust, úgy j á r j a tok őbenne. 
(Kol. 2, 6.) 

Vigyázzatok, hogy senki ne akadjon , aki zsákmányul e j t ti-
teket bölcselkedéssel és ü res hitetéssel , amely ember i hagyományok 
és világi szokások szerint és nem Krisztus szerint való. (Kol. 2, 
8.) 

Az odalenn valókat keressétek, n e azokat, amik a földön van-
nak. (Kol. 3, 2.) 

Uralkodjék szíveleken Krisztus békessége, amelyre el is vagy-
tok híva egy testben. (Kol. 3, 15.) 

Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon. (Kol. 3, Ifi.) 
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Bármit cselekesztek, szóval vagy tettel, mindent az Űr nevé-
ben, há lá t adv áu általa az Istennek, az Atyának. (Kol. 3, 17.) 

Az imádkozásban kitartók legyetek, vigyázván abban hálaadással . 
(Kol. 4, 2.) 

Arra ké rünk benneteket , testvéreim és intünk az Űr Jézusban, 
hogy amint tőlünk vettétek, hogyan kell já rnotok és tetszenetek Is-
tennek. abban mindinkább' gyarapodja tok . Thess. I. 1. 1. 

Ti mindnyá jan a világosság l'iai vagytok és a nappa l fiai. Mi 
nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé: ne a lud junk tehá t , 
mint a többiek, hanem legyünk éberek és józanok. (Thess. I. 5. 5-6.) 

Intsétek egymást és épí tse egyitek a másikát . (Thess. I. 5, 11.) 
Egymással békességben legyetek. (Thess. I. 5, 13. 
Mindenben hálál adja tok, mer t ez az Is ten akara ta titeket illetőleg 

a Krisztus Jézusban. (Thess. I. 5. 18.) 
Mindent próbál ja tok ki, ami jó, azt tar tsátok meg. (Thess. I. 

5. 21.) 
A gonosznak minden fa j t á já tó l tar tózkodjatok. (Thess. I. 5, 22.) 
Meghagyjuk néktek, testvéreim, a mi Urunk Jézus Krisztus 

nevében, liogy húzódjatok vissza minden olyan testvértől, aki ren-
det lenül és nem ama meghagyás szerint él, amelyet tőlünk vette-
tek. (Thess. II. 3, 6.) 

I f j ú voltodat senki meg ne vesse, h a n e m légy pé ldaképe a hí-
vőknek beszédben, magaviseletben, szeretetben, lé lekben, hi tben, 
t isztaságban. (Tim. I. 4, 12.) 

Harcold a hit nemes harcá t , ragadd meg az örökéletet , amelyre 
meghívat tál és sok tanú előtt a hitvallást letetted. Tim. I. 6, 12.) 

Őrizd meg a parancsola to t szeplőtelenül és kifogástalánul a 
mi Urunk Jézus Krisztus megjelenéséig. (Tim. I. 6. 11. 

Legyen példád a tőlem hallott egészséges igékben való hit ós 
szeretet a Krisztus Jézusban. (Tun. II. 1, 13. 

Az á tadot t jót őrizd meg a bennünk lakó Szentlélek állal. 
(Tim. II. 1, 14.) ' 

E rősöd j meg, liam, a kegyelemben, mely Jézus Krisztusban van. 
( l i m . II. 2. 1.) 

Ügy tűrd a rosszat, mint Krisztus jó vitéze. (Tim. II. 2, 3. 
Igyekezzél p róbásnak muta tn i magad az Isten előtt, szégyent 

nem valló munkásnak , aki az igazság igéjét jól válogat ja szét. 
(Tim. II. 2, 15.) 

A szentségtelen fecsegéseket kerüld, mer t mindinkább szapo-
r í t ják az istentelenséget . (Tim. II. 2, 16. v. ö. 2, 23. 

A fiatalos vágyaktól menekül j , e l lenben kövesd az igazságot, 
a hitet, a szeretetet , a békességet . (Tiin. II. 2, 22.) 

Maradj meg mindabban, amire tanítottak és amiről meggyőz-
tek. tudván, hogy ki tanított . (Tim. II. 3. 11.) 
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Meglassulok, lestvéreim, hogy ne legyen közülietek senkiben 
hű t lenség gonosz szíve, amely elszakad az élő Islenlöl. /.síd. ,'i. 
12.) 

Kívánjuk, hogy mindegyilek ugyanazt a készséget tanúsítsa mind-
végig, míg a reménység betel jesedik, hogy ne legyetek restek, ha-
nem azok követői, akik hit és hosszúlürés által az ígéret örökösei. 
(Zsid. G, 11-12.) 

Gondozzuk egymásl a szeretetre és a jóese lekedet re való buzdí-
tás é rdekében. (Zsid. 10, 21. 

Ne hagyjuk el a magunk gyülekezeteit , mint némelyek szok-
ták, hanem intsük egymást. Zsid 10. 2Γ>. 

Kitar tásra van szükségetek, hogy az Isten akara tá t tel jesí tvén, 
e lnyer jé tek az ígéretet. Zsid. 10. 3t>. 

Töreked je lek mindenkivel szemben békességre és megszontelő-
dés re , ami nélkül senkisem l'ogja meglátni az Urat. Zsid. 12. l-l.) 

Leievén minden liszlátalanságot és a rosszaság árada tá t , fogad-
já tok be szelídséggel a belélek ojlolt Igéi. mely képes megtar tani 
a le lketeket- (Jak. 1, 21. 

Közeledjelek az Istenhez és ő is közeledik hozzátok. (Jak. 
-1, 8-) 

Alázkodjatok meg az l ' r előtt és felmagasztal titeket. Jak. 
4, 10.) 

Elmétek csípőit felövezvén, legyelek józanok és r eményked je t ek 
tökéletesen abban a kegyelemben, amely nektek Jézus Krisztus 

megje lenésekor á tnyuj la t ik . Pél. Ι. 1. Ki. 
Mint engedelmes gyermekek ne szabjátok magatokat a ti tu-

dal lanságlokbai i táplált "előbbi vágyaitokhoz, hanem a benneteket 
meghívó Széninek megfelelően magatok is minden viselkedésiek-
ben szentek legyetek. (Pél. I. 1, 11-15. 

Lelketeket az őszinle les lvérszerelelre . az igazság engedelmes-
ségében megliszlílván. szívből szeressélek egymást bensőségesen. Pét. 
1 . 1 , 22.) 

Szülessetek ú j já nem romlandó, hanem romolhata t lan magból: 
az élő és örökkévaló Islen Igéje állal. I'él I. 1. 23. 

Mint most szülelelt csecsemők, a hamisí ta t lan lelki le j re vágya-
kozzatok, hogy általa növekedje tek az üdvösségre. Pél. 1. 2, 2.) 

Jöj je tek hozzá, mint élő kőhöz, melyet az emberek ugyan 
megvelel lek. de az Islen kiválasztotta és megtisztelte azl. Pét. 1. 2. 1.) 

Magatok is. mint élő kövek, épül je tek lel ra j ta lelki házzá, szent 
papsággá, az Istennek kedves lelki áldozatok bemuta tásá ra Jézus 
Krisztus által. Pét. I. 2. 5. 

Ti választott nemzet , királyi papság, szent nemzetség, tu la jdonul 
veit nép vagytok, hogy hirdessétek annak erényeit , aki sölélségből 

. h ívol t el titeket az ő csodálatos világosságába. Pét. I. 2. !·. 

313" 



Szeretteim, kérlek titeket, mint zarándokokat és jövevényeket^ 
tartózkodjatok a testi kívánságoktól, amelyek a lélek ellen vitézked-
nek. (Pét. I. 2. 11.) 

Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet, a testvérséget szeres-
sétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. (Pét. I. 2, 17.) 

Ti i f jak, engedelmeskedjetek az öregeknek, vessétek alá maga-
tokat egymásnak, ékeskedvén alázatossággal, (Pét. I. 5, 5.) 

Fiacskáim, maradja tok őbenne, hogy mikor majd megjelenik r 

bizodalmatok legyen és meg ne szégyenüljünk az ő eljöttekor. (Ján. I. 
2, 28.) 

Fiacskáim, senki ne vezessen félre titeket: aki az igazságot 
cselekszi, az az igaz, mint ahogy ő igaz. (Ján. I. 3, 7.) 

Fiacskáim, ne szívvel és ne nyelvvel szeressünk, hanem csele-
kedettel és valósággal. (Ján. I. 3, 18.) 

Szeretteim, ne higyjetek minden léleknek, hanem próbál já tok 
ki a lelkeket, hogy az Istentől vannak-e? (Ján. I. 4, 1.) 

Kedvesem, ne a rosszat utánozd, hanem a jót. Aki jót cselek-
szik, az az Istentől van, aki rosszat cselekszik, az nem látta az Is-
tent. (Ján. III. 11.) 

Épüljetek fel, szeretteim, a ti szentséges hiteteken, imádkozzatok 
a Szentlélekben, tartsátok meg magatokat az Isten szeretetében, vár-
ván a mi Urunk Jézus Krisztus irgalmasságát az örökéletre. (Júdás 
20-21.) 

Légy liií mindhalálig és neked adom az élet koronáját . (Jel. 
2, 10.) " 

Tartsd meg, amid van. hogy senki el ne vegye a te koronádat. 
(Jel. 3, t t . ) 

Egyházkelő asszony avatása. 

Régi jó egyházi szokás, amelyet elhanyagolnunk nemi szabad, 
hogy a gyermekágyból felkelő édesanya első ú t já t a templomba 
leszi, ahol gyermekével a ka r j án az ol tárhoz térdel. Az egvház-
kelés bibliai a lapja : Lk. 2, 21-24., illetőleg Móz. I. 17, 12. v. ö. 
Móz. III. 12, 18. A ha tá rnap azonban nem a nyolcadik, hanem egész-
ségi okokból a tizennegyedik nap. Az avatás r end je a következő: 

Λ lelkész az ollár előtt állva így köszönti az anyát : 
Az í r áldja meg bejöveteledet és áldja meg kimeneteledet most 

és mindörökké. Ámen. 
Kedves testvérem! Üjsziilölt gyermekeddel karodon azért je-

lentél meg az Cr szent hajlékában, hogy miként egykor Jézus 
anyja, Mária, úgy te is hálával áldozz az ífrnak megsegítő kegyel-
méért és kérjed továbbra is nemcsak anyai szent hivatásod mun-
káira, lianem gyermekedre is az Islen áldását. 
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Ha a gyermek meghal t , akkor te rmészetesen változik ez a 
bevezető beszéd. Éppen úgy módosul akkor is, ha a gyermek 
n e m törvényes házasságból származik. 

A lelkész egy bibliai hely a l ap ján rövid beszédet mond az 
anyai hivatás terheiről és öröméiről . Utal a gyermekben adott is-
teni a j ándék ra és a r r a a nagy erkölcsi felelősségre, amely a gyer-
mekneveléssel j á r . Rámuta t a r ra , hogy egyedül a gyermek teszi 
igazán áldottá és kedvessé a családi o t thont és a legmagasabb célt 
tűzi az e m b e r földi életének törődései elé. Célunkat azonban n e m 
ember i erővel , h a n e m csak az Isten segítségével é rhe t jük el. 
Ezér t kell az anyának naponként Is tenhez fohászkodnia, nemcsak 
bölcseségért és segítségért, hanem azér t is, hogy hagy ja ineg bir-
tokában azl a gyermeket , aki vol taképpen az Istené. És mer t az 
Istené, az anya legszentebb kötelessége, hogy Isten számára neve l j e 
gyermekét . Végül a lelkész imádkozásra h ív ja fel az anyát . 

Hálát adok neked, jóságos édes Atyáin a mennyekben, hogy 
kegyelmesen mellettem voltál gyermekem születésénél. Hálát adok, 
hogy jóságosan megtartottál és megsegílctl í l engemet és mos! egész-
séges gyermeket engedsz ölelnem. .Minden jóságodéi! legyen ál-
dol! a le szenl neved! Alázatosan kérlek azonban, mindenható szenl 
Isten, légy és maradj velem ezulán is. Engedd meg, hogy gyerme-
kemet felnevelhessem. Adj erőt és józanságot, hogy öl nemcsak ma-
gamnak, hanem neked is megtarthassam és szent akaratod kövelé-
sére szoklassam. Mennyei Atyám, ledd gyermekemet szivem örömé-
vé, családom büszkeségévé, hitveslársani és minden szereltem bol-
dogítójává. Engem pedig támogass anyai szenl hivatásom helöllé-
sében, hogy enyéimmel együtt mindenkor áldhassam atyai kegyel-
medet, szent Fiad, az Cr Jézus Krisztus állal. Ámen. 

IIa a gyermek meghal t : 
Mindenható Isten! A hála és a panasz érzései váltakoznak szi-

vemben midőn most térdet hajlok szenl színed elöli. A hála, hogy 
megtartottad életemet és lováhb is magasztalhatlak léged atyai szenl 
szereleledérl. l>e panasz is él a szívemben, hogy a halál angyala 
elvette tőiéin ajándékodat, újsziilüll kedves gyermekemet. Uram, én 
csak por és hamu vagyok és a por nem szállhat perbe az ő lerem-
löjével. De könyörgök, légy nekcin irgalmas és kegyelmes. IIa 
vélkeiin miatt vesszőztél ineg, bocsáss meg nekem és lelkem szo-
morúságát oszlasd el megmarad! kedveseim szereiele állal. Kegyel-
mes Islen, Iia most szent házadból hazatérek a magam családi köréhe, 
add, hogy ott megelégedés, vígaszlalódás és áldás fogadjon. Taníts 
meg enyéimmel együtt megnyugodni szent akaratodon, hogy benned 
vetett hitünk és bizodalmunk jutalmát atyai kezedből elvehessük 
egykor, a mi Urunk, Jézus Kriszlus által! Ámen. 
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Ha a gyermek törvényte len: 
Fájdalmas örömmel hajtok előtted térdet, mindenható Isten, 

kegyelmes mennyei Atyám! Te ismered lelkem bánatát, hogy nem 
állbalok meg szenl színed elölt tiszta érzésekkel. Hajlam betelje-
sült a szent Ige, hogy még nevetés közben is fáj az ember szíve. 
(Péld. 14, 13.) Elismerem és bevallom, liogy megtévedésein inialt 
van okom a sírásra. De érzem azl is, hogy anyai szívem örömében 
van okom a boldogságban való bizakodásra is. Kérlek, mennyei 
Atyám, ue nézd vétkeimet, hanem atyai szíved jóságából bocsáss 
meg nekem és adj örömei ebben az én gyermekemben, akit buzgó-
ságos hittel igyekszem neked f e l n e v e l n i . . . Miatyánk. Áldás. 

Alkalmas bibliai helyek : 
Kisebb vagyok minden te jó té teményednél és minden te hű-

ségednél, amelyet a te szolgáddal cselekedtél. (Móz. I. 32, 10.) 
Mindeddig megsegített minket az Ür. (Sám. I. 7, 12.) 
Mit tegyek a f i amér t? (Sám. i. 10. 2. 
Él az Cr és áldott az én kősziklám: magasztaltassék há t az én 

üdvösségemnek Is tene! (Zsolt. 18, 17.) 
Én Istenem, én Is tenem, miért hagytál el engemet? (Zsolt. 

22. 2.) 
Uram, ne légy messze tőlem, én erősségem siess segítségemre! 

(Zsolt. 22. 20.) 
Uram Istenem, hozzád kiáltottam és te meggyógyítottál engemet ! 

(Zsolt. 30. 3.) 
Hálával áldozzál az Is tennek és teljesítsd a Felségesnek foga-

dásaidat . (Zsoll. 30, 14.) 
Áldjad én lelkem az Urat és el ne felejtkezzél semmi jótéte-

ményéről . Aki megbocsá t ja minden bűnödet , meggyógyítja minden 
betegségedet. Aki megvált ja életedet a koporsótól, kegyelemmel és 
irgalmassággal koronáz meg léged. Aki jóval tölti be a te ékessége-
det és megúju l a te i f júságod, min t a sas. (Zsolt. 103, 2-5.) 

Mivel fizessek az Crnak minden hozzámvaló jó té teményeér t? 
A szabadulásér t való p o h a r a i felveszem és az Cr nevét hívom segít-
ségül. (Zsoll. 116, 12-13. 

Erősségem és énekem az Cr, ő lett nekem szabadulásul . (Zsolt. 
118. 14.) 

Nem halok meg, hanem élek és h i rdetem az Cr cselekedeteit . 
(Zsolt. 118, 17.) 

Keményen megostorozott engem az Cr, de nem adott át a ha-
lálnak. (Zsolt. 118. 18. 

Magasztallak téged, hogy meghallgattál és szabadulásom lettél! 
(Zsolt. 118, 21.) 
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Taní ts meg. I r a m , rendelésed á l já ra , liogv megőrizzem azt 
mindvégig. (Zsolt. 119, 33.) 

Hálaadó szívvel áldozom neked, megadom amit fogadtam. Az 
Úré a szabadítás! (Jón. 2, 10.) 

Mikor pedig Mária t isztulásának nap ja i Mózes törvénye szerint 
beleltek, felvitték a gyermeket Jeruzsá lembe, hogy bemutassák az 
Úrnak. (Lk. 2, 22.) 

Mester, kérlek, könyörül j az én egyetlen fiamon. (Lk. 9. 38.) 
Hálával tar tozom a mi Urunk Jézus Krisztusnak, aki erőt öntött 

belém, mikor engem ebbe a szolgálatba beállított . Tim. I. 1, 12.) 

Sírkő avatása. 
Sokszor megtörténik, hogy a sírkövet jóval későbben állít ják, 

fel, mint ahogy a temetés történt és ünnepélyesen óha j t j ák elhe-
lyezni. I lyenkor a lelkész a s í rnál a gyászének e lhangzása u tán 
beszédet mondhat , amelynek a lapjául veheti Ivir. II. 23. 17. e m e 
szavait : Miféle síremlék ez, amelyet lá tok? És feleiének neki a város 
fér f ia i : Az Isten emberének s í r ja ez! 

Az e lhunyt életének, a családi viszonyainak, a tá rsadalmi hely-
zetnek különfélesége szerint a lelkész rövid beszédben megemléke-
zik a kegyelet kötelezettségéről, amely most itt d iadalát üli. A be-
széd után rövid imádságot mond és azután megáld ja a sírt, annak 
lakóját és a kegyeletes és há lás érzést, amely a sírkövet felállította. 

II. Iktatási cselekvények. 

Az egyházi élet különböző munkatere inek hivatalos e l lá tására 
törvényesen megválasztott egyháztagokat t isztségükbe ünnepélyesen 
és a törvény vagy a szabályrendeletek által előírt módon kell beik-
tatni. A beiktatás vagy közgyűlés vagy istentisztelet kere tében tör-
ténik. A beiktatással rendszer int az eskütétel is kapcsolatos. 

Püspök beiktatása. 
A megválasztott és felszentelt püspök beikta tása r e n d e s vagy 

rendkívüli közgyűlés kere tében történik. Rendjé t lásd a püspök-
szentelésnél. 

Esperes beiktatása. 
Az ú jonnan választott esperes t h ivata lába rendes vagy rend-

kívüli egyházmegyei közgyűlésén iktat ják be. 
A közgyűlést az egyházmegye törvényes elnöksége vezeti. Az 

egyházmegyei felügyelő a gyűlés megnyitása u tán jelenti , liogy az 
egyházmegye esperesi tisztségére a szavazás megtörtént . A köz-
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gyűlés feladata, hogy a szavazás törvényességét megvizsgálja és 
megállapítsa. Fe lh ívására az egyházmegye főjegyzője, illetőleg a 
szavazatszedő bizottság elnöke jelentést tesz a választás lefolyásáról 
és e redményérő l . Az e r edmény meghi rde tése u tán az űj esperes t 
küldöttség vezeti be a közgyűlésbe, amely a lelkészi köntösben 
ftiegjelenő esperest felál lással fogadja . Az egyházmegye felügyelője 
üdvözli őt, tudat ja vele a választás e r edményé t és nyi la tkozatra h ív ja 
fel. hogy elfogadja-e a megválaszta tás t? Az igenlő válasz elhangzá-
sára a felügyelő fe lhívja az új esperest , hogy a hivatali esküt a 
közgyűlés előtt tegye le. Az esküt az egyházmegye főjegyzője olvassa 
Az eskütevő balkezét szívére teszi, jobbkeze há rom u j j á t pedig fel-

e m e l v e , a következő esküt m o n d j a : 

Én, Χ. X. esküszöm az él« Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek egy 
örök igaz Islen, hogy mint a . . . egyházmegye meg választolt espe-
rese, az egyházmegyébe tartozó egyházközségek, iskolák, egyházi 
intézmények és egyesületek minden iigvet hűségesen irányítom és 
ellenőrzöm; 

érdekeikel és jogaikai megvédelmezem; 
békességes életüket minden törvényes eszközzel biztosílani igye-

kezem; 
a lelkészek, lanilők és egyházi tisztségben járók életére és mű-

ködésére felvigyázok, őket kötelességeik teljesítésében támogatom 
és serkentein, de jogaikban is megvédelmezem; 

a felsőbb egyházi hatóságok rendelkezései! engedelmesen és 
hűségesen végrehajtom és végrehajlaloin; 

hivatalommal járó kötelességeimet önzetlenül és személyre való 
tekintet nélkül buzgón és lelkiismeretesen teljesítem. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 
Az eskü letétele u tán az egyházmegyei felügyelő üdvözli az ú j 

esperes t . Átadja neki az egyházmegye pecsé t jé t és h ivata lába be-
iktatot tnak nyilvánít ja . Határozato t hozat, hogy a beiktatás megtör-
téntéről a püspököt , a kerüle t többi esperesé t , a polgári hatóságokat 
és az egyházmegyébe tartozó egyházközségeket és középfokú isko-
lákat értesí tsék. 

Az ú j esperes átveszi az esperes i hivatalt , e l foglal ja elnöki 
szőkét és vázolja munkap rog rammjá t . Végül á ldást ké r az egyház-
megyével való együt tműködésére . 

Lelkész beiktatása. 
A rendfes lelkész hivata lába való beiktatása az illető egyház-

község valamelyik vasárnapi rendes istentiszteletének kere tében az 
egyházhívek je lenléteben történik. A beiktatást az il letékes esperes , 
vagy annak fe lkérésére , he lyet tese végzi. 
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Λ gyülekezeti ének u tán az esperes az ol tárnál imádkozik: 

Kegyelmes mennyei Alyánk! Szivünk könyörgő imádságával for-
dulunk ma hozzád, aki mindeneket megáldasz örök jóságod és sze-
releted szerinl. Eddig is le vollál megáldó Istenünk, ezután is 
egyedül tőled várjuk és kérjük inegáldalástutkal. A multak áldásaiért 
íogadd magasztalásunkal kegyesen. Nemcsak a puszla életért, hanem 
az élet örömeiért, a nyújtott segedelemért a sikerrel koronázol! 
reménységekért, a hitet jutalmazó vígasztalásokért és a jövendőkel 
ígérő hizlalásokéri is örömmel magasztaljuk szent nevedet. Ebben a 
gyülekezetben pedig ma minden lélek azért is dicséretet zeng te-
néked, mert új pásztort rendeltél a nyájnak, új igehirdetőt kttldöllél 
hozzá evangéliumod tanítására. Ilála legyen szent nevednek, hogy 
a benned hívők lelki üdvösségél így munkálod. Kérünk, tartsd meg 
ezután is ezt a gyülekezetei alyai oltalmadban. Szenteld meg az új 
lelkész bejövetelét. Áldd meg a frigyet, amelyet most köt a lelkész 
és a hívek serege egymással. Együttes életükből és munkájukból fa-
kadjon áldás a gyülekezetre és a lelkipásztorra egyaránt. De áradjon 
áldás elsősorban anyaszentegyházadra, hogy megerősödjék minden 
szívben a benned való hit, tisztuljon az élei és növekedjék a hil-
buzgőság. Istenünk Atyánk, adj nekünk most jő előmenetelt, szent 
Fiad, az Cr Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Az imádság u tán az e spe res a Bibliából egy megtelelő 
szakaszt olvas fel. Ehhez fűzi rövid alkalmi beszédét . Beszédében 
hangsúlyozza, liogy a lelkész nem embereke l szolgál, h a n e m az Ura t 
az embe rek között. Ezér t úgy kell őt tekinteni, mint az Ür szol-
gájá t és az Isten t i tkainak sá fá r j á t . (Kor. I. 1. 1.) 

Figyelmezteti a híveket, hogy a lelkész nehéz és felelősségtel jes 
m u n k á j á t könnyítsék meg és magukra nézve is tegyék áldásossá 
azzal, hogy őt tiszteljék és bizalommal szeressék. Ezután az ol tárhoz 
szólítja az új lelkészt, akit f igyelmeztet magasztos hivatása köte-
lezéseire, kor lá ta i ra és felelősségeire. .Majd ezt a kérdés t intézi 
hozzá : 

Testvérein az Ürban Ν. N., léged ez a . . . ágostai hitvallású 
evangélikus egyházközség rendes lelkipásztorául törvényesen megvá-
lasztott és meghívóit. A megválasztást írásban teli nyilatkozatoddal 
már elfogadlad, de hogy a hívek ilt összegyűlt serege is tanuja legyen 
nyilatkozatodnak, azt kérdezem tőled: elhalároztad-c magadat ez 
egyházközség lelkészi hivatalának elvállalására és lelkészi tisztednek 
e szent gyülekezetben való hűséges és buzgó viselésére? EHialároz-
tad-e'í (Felelet: Elhatároztam.) 

Elhatározásod bizonyságául nyújtsd nekem jobbkezedet. (Meg-
történik.) En pedig, mint a . . . egyházmegye esperese (esperesének 
helyettese és megbízottja) nyilatkozatod és kézadásod alapján léged. 
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Ν. Χ., evangélikus anyaszentegyházunk törvényei és szukásai sze-
rint beiktatlak a . . . evangélikus egyházközség' lelkészi hivatalába. 
Áladon· neked ez oltári Itililiát, mint igehirdetésed egyetlen for-
rását és anyagát. Átadóin neked e templom kulcsát, mint lelkipásztori 
jogaid és kötelességeid jelvényéi. Átadom neked az egyház pecsét-
jét, mini a lelkészi hivatal ellátására szóló törvényes megbízásod 
igazolóját. Átadom neked ezt az egész egyházközséget, mint szenl 
munkád Islentöl kijelöli munkaterét. (Kezét az ú j lelkész f e j é re léve 
áldást mond.) 

Légy bátor és erős és kezdj hozzá! Semmit ne félj és ne 
rettegj, inert az f'r Isten veled lesz, téged el nem hagy, tőled el 
nem távozik! (Krón. 1 28. 20. A papnak ajkai őrzik a tudományi 
és az ő szájából törvényt várnak, mivel a seregek Urának követe ő. 
(Mai. 2, 7.) Hirdesd azérl, liogy elközelgett az Isten országa. (Mt. 
10. 7.) Meglásd, liogy az a világosság, amely benned van, sötétséggé 
ne váljék. (Lk 11, 35.) Hited ne emberi bölrseségcn nyugodjék, 
haiicni az Isten erején. Kor. I. 2, 5.) Vigyázz, állj meg a Iliiben, 
légy férfias, légy erős. Minden dolgod szeretetben történjék. (Kor. 
I. 16, 13.) Mint munkatársad intelek, hogy hiába ne velled legyen 
az Islenc kegyelmét. (Kor. II. 6, 1.) Kérlek léged, hogy veit hiva-
tásodhoz méltóan járj. Ef. I, 1.) Vigyázz magadra és a tudományra, 
maradj meg bennük, mert ha ezt cselekszed, magadal is üdvözíted 
és azokat is, akik téged hallgatnak. Tim. 1. 4. 16.) Légy éber min-
denben, tűrd a bajt, végezd az evangélista dolgát, töltsd be szolgá-
latodat. (Tim. II. 4, 5.) Legeltesd az Istennek reádbízotl nyáját, nem 
kényszerűségből, hanem az Isten szerint való készségből; nem rút 
nyereségvágyból, hanem buzgóságból; nem is ininl a választoltak 
felett uralkodó, hanem mint a nyáj példaképe. Es ha megjelenik majd 
a l'őpászlor, elveszed a dicsőség hervadhatatlan koronáját! (Pét. 
I. 5, 2-4.) Ti pedig, kedves hívek, a tisztüket jól belöllő vezéreket 
kétszeresen méltassátok megliszlelésre, leginkább azokat, akik az 
igehirdetésben és a tanításban fáradoznak. (Tim. I. 5, 17.) Aki az 
Igét tanulja, minden jót osszon ineg azzal, aki tanítja. (Gal. 6, 6.) 
Járjatok szeretetben, járjatok úgy, mini a világosság gyermekei. 
(Ef. 5, 2. 8.) A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelnie legyen mind-
nyájatokkal. (Róm. 16, 24.) Ámen. 

Ezután gyülekezeti ének következik, amelynek végeztével a be -
iktatott lelkész t a r t j a meg beköszöntő beszédét . Vigyázzon azonban, 
nehogy magát prédiká l ja . Személyes vonatkozásoknak legfe l jebb a 
bevezetésben szabad teret adnia, de ott is mér tékkel és tapintatosan. 
Az evangél ikus lelkész csak az Igét h i rdethet i és csak Jézust p r é -
d iká lha t ja . (Kor. I. 2.) 
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A beiktatott lelkész imája. 

Kegyelmes mennyei Atyám! Csak Istenben nyugoszik meg az 
én lelkem, lőle van az éli szabadulásom! Csak ο az én kőszikláin és 
szabadulásom, ő az én ollalmam, azérl néni rendülök meg felet-
tébb! (Zsolt. (>2, 2-3.) Tudom, hogy Atyáin marad ö nekem ezentúl 
is, mint ahogyan Atyám volt születésemtől fogva miiidezidcig. Tu-
dom, liogy elég nekem az ö kegyelme, amely eddig is hordozott 
engemet, ezuláu is belakargal és megtart mindörökké. Üj niunka-
mezőinöu is ö lesz az én megsegítő Istenem, azérl nem rendülök 
meg felettébb a reám ill váró feladatok nehézségeitől. ISeune bízom, 
reáhagyoin minden gondolnál. Kegyelmébe ajánlom magamat és 
ezt a szenl gyülekezetet! 

Kegyelmes mennyei Alyánk! Hálás örömmel magasztaljuk ma 
mindnyájan szent nevedet, liogy megvigasztaltál és reménységgel 
ajándékoztál meg benniinkel. A pásztornak nyájai adtál, a nyájnak 
pedig pászlorl. I'ászlor és nyáj egyiill könyörög mosl hozzád meg-
áldalásérl. Hgyiillélésiikel ledd áldollá, közös munkájukat gyümöl-
csözővé. Tekints népedre szerelettel, neveld lelkében a bennedvaló 
hilet. Igéd szeretetét és az evangéliumhoz való hűséget. Formálj 
e gyülekezetből választott népet, amely jőcselekedetekre igyekszik. 
Töltsd be minden tagjának leikéi békességgel, liogy neesak keressék, 
hanem meg is találják a le országodat és annak igazságát a Jézus 
Krisztus állal. 

Kegyelmedet kérjük egyetemes egyházunkra. í.llesd abban az 
igaz evangéliumi hilet és az életformáló kegyességei, hogy ter-
jedjen általa szent Igéd áldása és evangéliumodnak ismerete. Ke-
gyelmedet kérjük nemzeliinkre és hazánkra. Halárai közt lakozzék 
jólét, békesség és lestvérszeretel. Országunk feje és tanácsosai jár-
janak előliünk igazsággal, vigyázzanak reánk szeretettel, hogy böi-
cseség, igazság és megértés építse fel hazánk megszentelt földjén 
a megelégedés boldog ollhonál. Kegyelmedet kérjük minden em-
bertársunkra, hogy a boldogok legyenek alázatosak, a boldogtalanok 
legyenek reménykedők, a szenvedés keresztjét hordozók legyenek 
liirelinesek, a próbál viselők legyenek kilartők. Add, hogy neked-
telsző tiszta életükkel mindenek rászolgáljanak atyai szíved szereie-
lének megsegítő áldásaira. Hallgasd meg buzgó imádkozásunka!, 
kegyelmes Istenünk és áldj meg minket az Cr Jézus Kriszlusérl! 
Ámen. 

Befejező imádság. 

Hálaadással magasztaljuk szent nevedet, jóságos mennyei Atyánk! 
Magasztalunk az örömért, amelyet ma készíleltél nekünk. .Magasz-
talunk a hizlalásokéri, amelyekkel a szebli jövendő elé lekinthe-
tiink. Áldások örök szent Istene, légv és maradj velünk a jövendőben 
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is mindenkor, hogy kegyelmedből megérhessük hitünk diadalát, re-
ménységeink valősulását és a boldog jövendő felvirradásál. Áldj 
meg minket mindnyájunkat, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Miatyánk és áldás u tán a befejező énekkel véget é r a beiktatás. 
Utána vagy a templomban, vagy más alkalmas helyen rendkívül i 
közgyűlést tart az egyházközség. 111 az esperes a beiktatás meg-
tör ténté t jegyzőkönyvbe véteti és elrendeli , hogy a beikta tásról az 
egyházi és világi hatóságokat , a község többi egvházail és az 
esperességbe tartozó gyülekezeteket értesítsék. Itt az üdvözlések is 
megtör ténhetnek. 

Tanító beiktatása. 

A törvényesen megválasztott tanító beiktatása vagy rendes is-
tentisztelet kere tében, vagy presbi ter i , illetőleg közgyűlés folyamán 
történik. 

Ha a beiktatás a templomban megy végbe, akkor azt a r endes 
istentiszteletet bevezető ol tár i szolgálattal kapcsol ják össze. Kivételt 
csak az az eset képez, amikor a régi szokás szerint valamely gyü-
lekezetben a tanító beiktatás előtt a t emplomban próba tan í tás t vé-
gez. Ez a szokás azonban helytelen, d e ha mégis valahol ragasz-
kodnának hozzá, akkor a beikta tás a befejező oltári szolgálattal 
kapcsolandó össze. A beikta tás t a tanügyi e spe res vagy a körlelkész 
végzi. 

A vasárnapi istentiszteletet kezdő oltári szolgálat u t án az ú j 
tanító az ol tárhoz lép, amely előtt a beiktató lelkész rövid beszédben 
figyelmezteti őt a tanító h ivatásának fontosságára, szépségeire, ne-
hézségeire. Különösen kiemeli, hogy evangélikus egyházunk az élő 
lelkeket nemcsak a földi, h a n e m az örökkévaló élet számára is meg 
a k a r j a tölteni nemcsak ismeretekkel , h a n e m sokkal inkább isteni 
igazságokkal és evangéliumi hittel. De m á r Jézus megmondotta , 
hogy vak nem vezethet világtalant. Ezér t a taní tónak lé lekben fel-
készültnek, val lásosságban gazdagnak, példás életűnek és szerető 
szívűnek kell lennie. A beszéd u tán közli vele megválasztatását , 
annak a felsőbbség részéről is tör tént jóváhagyásá t és (ha még 
addig nem telt volna) fe lh ív ja őt a hivatali eskü letételére. 

Az eskü szövege a következő: 

Éli, Χ. X., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 
egy örök igaz Isten, hogy tanítói lisztemben az állam és az egyház 
idevonatkozó törvényei és rendeletei szerint járok el; 

evangélikus egyházunknak igaz tanítását híven vallom és kö-
vetein, a reámbízott ifjúsággal is híven megismertetem és elfogad-
tatom; 
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egyházam jogai és szabadságai ellen nem vélek, azokat bán-
tani és sérteni nem engedem; 

az egyházi felsőbb hatóságok rendelkezéseinek engedelmeske-
dem, elöljáróimat tiszteletben tarlóm, az egyház lelkészével, tiszt-
lársaiininal és a hívekkel békességben élek; 

magánéletemben tisztességre, családos életemben példaadásra, 
az egyház szolgálatában hasznos és hűséges munkálkodásra igye-
kezem; 

a rcámbízott gyermekeket szorgalmasan oktatom, szeretettel ne-
velem és őket a haza hűséges polgáraivá és az egyház buzgó híveivé 
tenni törekszem; 

általában minden teendőimet lelkiismeretesen elvégzem. 
Islen engem úgy segéljen! Ámen. 

A beiktató lelkész az eskü u tán a tanítóval kezet fog és meg-
á ld j a őt : 

Testvérem az Crban, >T. N., üdvözöllek immár szeretettel és ál-
dással, mini az . . . ágostai hitvallású evangélikus egyházközség tör-
vényesen megválasztott tanítóját és beiklallak téged szép hivata-
lodba. Az írás mondja: Aki tanító, forgolódjék a tanításban. (Róm. 
12, 7.) Azt szóljad, ami az egészséges tanításnak megfelel. (Tit. 2, 1.) 
Az ifjakat buzdítsd józanságra, mutasd magadat a jócselekedelek-
ben például, mulass a tanításban romlatlanságot, méltóságot, egész-
séges és kifogáslalan beszédet (Tit. 2, 6-7) , mert az értelmesek 
fénylenek, mint az égnek fényessége és akik sokakai igazságra visz-
nek. miként a csillagok, örökkön örökké! Ámen. (Dán. 12, 3.) 

Ezután az istentisztelet a r endes módon folytatódik. 
Ha a tanító beik ta tása a presb i té r ium vagy a közgyűlés előtt tör-

ténik, akkor az esküté te l u tán üdvözlés következik. A beikta tásról 
jegyzőkönyvet vesznek fői és értesítik a felet tes egyházi hatóságokat , 
a tanfelügyelőséget, a község e löl járóságát és a községben lévő más 
iskolákat. 

Felügyelő beiktatása. 

Az egyetemes egyház egyházi és iskolai felügyelőjét az egye-
temes gyűlés, a kerület i felügyelőt a kerület i , az egyházmegyei 
felügyelőt az esperességi és az egyházközségi felügyelőt a gyülekezeti 
közgyűlés kere tében ik ta t juk be tisztségébe. Ha a közgyűlést is-
tentisztelet előzi meg, akkor a felügyelő az esküt a templomban 
teszi le, de azt megelőzőleg az úrvacsorá t is nyi lvánosan felveszi. 
Ebben az ese tben az ünnepély so r r end je a következő: 

Gyülekezeti ének u tán a szokásos ol tári szolgálat imádsággal. 
A felolvasott bibliai hely egyúttal az alkalmi beszédnek is alapja. 
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A beszédben a beiktató lelkész, (püspök, esperes, lelkipásztor; egy-
házunk autonom életéről, abból l'olyó szokásairól, az egye temes 
papság elvéről s követelményeiről , a nem lelkész egyháztagok kö-
telezettségeiről, az egyházzal szemben tartozó hűségről, a munka-
készségről, az egyház szolgálatának szépségeiről és áldásairól szóljon. 
Utal jon azonban az e m b e r gyarlóságaira és az Is ten segítő hatal-
m á r a is. hogy így á tmehessen az úrvacsora szükségességére. Annak 
kiszolgáltatása a r endes módon történik. Azután kiveszi a felügyelő-
től a következő hivatali e skü t : 

fin, X. esküszöm az élő Istenre, ki Atya Fiú, Szentlélek 
egy örök igaz Isten, hogy . . . felügyelői lisztemben, hazám és egy-
házam törvényeihez illetőleg tanításaihoz alkalmazkodom, azokat ma-
gam is megtartom, másokkal is megtartatom; 

a felügyeletein alá tartozó egyházközségek, iskolák és egyházi 
intézmények életének zavartalan és törvényes menetére, jogaira, 
törvényekben biztosított szabadságaira, valamint vagvonbeli bizton-
ságára és gyarapodására vigyázok és felügyelek; 

a békességes együttélési az egyházközségek, iskolák, egyesü-
letek és egyházi intézmények vezetői, tisztviselői és tagjai, valamint 
az összes hívek között biztosítani és a rendel mindenben fenn-
tartani igyekezem; 

a felsőbb egyházi hatóságok (egyetemes közgyűlés) rendelkezé-
seinek megtartására és teljesítésére szorgosan ügyelek; 

a minden rendbeli törvényes pénzbeli járulékok pontos beszol-
gáltatására felvigyázok; 

egyházam javál és felvirágzását lőlein telhetőleg hűséggel és 
odaadással előmozdítom. 

Islen engem úgy segéljen! Ámen. 

Imádság. 
Mennyei édes jő Atyánk! Bizodalmas hittel borulunk le szenl 

színed elolt, hogy áldásodat kérjük. Elsősorban evangélikus anya-
szentegyházunkra, amely Igéd hirdetője, otthona és képviselője e 
földi világban. Tedd őt messze világító lángoló rsipkeliokorrá, amely-
ből fény, ragyogás, vezérlő világosság árad ki és égremulatö jel 
lámád a léged kereső lelkeknek. Áldásodat kérjük anyaszentegyházad 
minden munkására, akik országod építésén és erősítésén fáradoz-
nak. Áldásodat kérjük mindazokra, akik míveseknek állanak be a 
le szőlőföldedbe, hogy annak termését fokozzák és idejében be-
szolgáltassák bölcs rendelkezéseid szerint. Áldásodat kérjük e hívő 
társunkra, aki most anyaszentegyházad egyik őrhelyén felügyelésre 
vállalkozott. Adj neki éber szemet, hogy meglássa a munkát és 
a mulasztási, a bőségei és a hiányt, a buzgóságot és az ellany-
liulást és amazt fokozza, emezt megszüntesse. Adj neki meleg szívet, 
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amely szerelettel nyílik meg minden kérésnek, minden panasznak 
és minden igazságnak. Adj neki erős kezet, hogy az egyház hajó-
ját hullámok torlódásaiban is biztos révbe tudja vezetni. Adj neki 
erős hitet, liogy példaképpen járjon elül a hívők táborában és nemes 
kitartása szaporítsa az egyliázépítü hívek áldandó seregét. Hajtsd 
felé a testvérek szívét, hogy azok tiszteletében és szeretetében nyer-
jen munkálkodása erősítést és igazolást. Mindenekfölött le légy azon-
ban az ő segítője, ereje és igazolőja. Állj mellé minden jőszándéká-
han. Segítsd meg őt minden neiues munkájában, hogy megdicsőül-
jön rajla és állala alyai kegyelmed, a mi t ;runk, Jézus Kriszlusért! 
Ámen. 

Miatyánk, áldás. 

IIa a beikta tás a közgyűlésen történik, akkor e lsőbb is közlik 
a választás lefolyását és e redményé t . Ennek megtör ténte u tán az 
e lnök bekér i a megválasztott felügyelőt, őt üdvözli s miután m á r 
az esküt az istentisztelet ke re tében letette (vagy ha az nem tör tént 
meg, akkor most történik) fe lhívja őt felügyelői tisztsége átvé-
telére és (ha van) a felügyelői pecséte t neki á tad ja . Az ú j fel-
ügyelő nyilatkozik, eset leg e lmond ja jövő munkásságára vonatkozó 
terveit és a felügyelői székel elfoglal ja . E r r e a közgyűlés egyházi 
e l n ö k e - a felügyelőt beiklatolt felügyelőnek jelenti ki s ha tározato t 
hozat, hogy a beiktatásról az illetékes hatóságokat , egyházközségeket 
és iskolákat értesí tsék. 

Presbiterek beiktatása. 

Λ presbi terek beiktatását , leghelyesebb, ha rendes vasárnapi 
istentisztelet alkalmával kivett eskü után, rendes vagy rendkívül i 
közgyűlésen végezzük. Az esküt az egyházközség lelkésze olvassa. 
A bevezető oltári szolgálat végeztével ugyanis a lelkész fe lhívja az 
e s k ü t még nem tett presbi tereket , hogy az o l tár köré gyülekezzenek. 
Rövid beszédei intéz hozzájuk, amelyben Tim. I 3, 8-10. gondolatait 
-szólaltatja meg (vagy És. 24, 23. Csel. 11, 30. 14, 23. 15, 2. Iß, 
1. 20. 17. 21, 18. 22, 5. Tit. 1, 5. stb.). Azután kiszolgáltatja nekik 

az úrvacsorát , m a j d letételi velük a következő eskü i : 

Én. Ν. X., esküszöm az élő Islenre, aki Atya. Fiú, Szentlélek, 
egy örök igaz Islen, hogy mint a . . . ágostai hitvallású evangélikus 
egyházközség megválasztott presbilere, egyházi törvényeinket meg-
tartom, egyházközségünk és annak iskolái és intézményei békes-
séges éleiét és fejlődését buzgón szolgálom; az egyházhüsé^ben 
előljárok, példásan élek és tisztemmel járó minden kötelességemet 
mindenkor híven és lelkiismereleseu teljesítem. 

Islen engem úgy segéljen! Ámen. 
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Az eskü letélele u tán a lelkész így szól: Kedves testvéreim! 
Miután titeket c nemes gyülekezet . . . tartott rendes közgyűlése 
presbilerekké törvényesen megválasztott és ti ezt a megválasztást 
elfogadtátok, a presbiteri tisztséggel járó kiilelességek hűséges tel-
jesítésére magatokat esküvel is elköteleztétek: én, mint az egyház-
község lelkipásztora, tisztségetekbe beiktatlak és megáldalak az Atyá-
nak, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében. Az Cr kegyelme adjon 
nektek erőt és segedelmet, hogy egyházat építő és Istent szolgáló 
munkátokat mindig hűséggel végezhessétek. Az Cr legyen és ma-
radjon veletek mindörökké! Ámen. 

Imádság. 

Áldunk és magasztalunk téged, mindenható Islen, mennyei édes 
Alyánk, hogy soha nein felejtkezel meg rólunk, földi gyermekeidről, 
hanem megújítod rajtunk jókedvednek áldoll esztendeit. Áldunk 
léged, hogy evangélikus egyházunknak ma is örömet szereztél: új 
tábort állítottál védelmére; új munkásokat hívtál építésére; új vin-
celléreket küldtél szőlőskertedbe, hogy gazdaggá növeljék annak 
termését. Alázattal és bizalommal kérünk, mennyei Atyánk, add 
áldásodat egyházunk új tanácsosaira, a jobb jövendő munkásaira. 
Oltsd beléjük a buzgóságnak, a hithűségnek és a fáradozást nem is-
merő kitartásnak apostoli lelkét, hogy mindenek példájára hűsé-
gesen és eredményesen tölthessék be tisztüket. Tedd őket igazán 
elöljárókká, akik példa legyenek a híveknek az egyház építésében, 
az evangélium vallásában, igazságod terjesztésében, Igéd szeretetében 
s egyházunk védelmezésében és erősítésében. Add, hogy a szerelet, 
bizalom és egyetértés lelke szóljon belőlük, mikor lanácskozásra ösz-
szegyttlekcznck. Add, hogy a bölcseség lelke érlelje meg minden 
határozatukat. Aki mindent megáldasz, örök jóságod és kegyelmed 
szerint, kérünk, add áldásodat választoltainkra, hogy legyenek a 
te választoltaid is egyházunk javára, szent nevednek pedig dicső-
ségére, a mi Urunk, Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Ha az esküté te l nem a templomban, hanem a gyűlésen törté-
nik, akkor az eskü letétele u tán egyszerűen a felügyelő nyi la tkozta t ja 
ki az új p resb i te reke t törvényesen megválasztott egyháztanácsosok- . 
nak és rendelkezik, hogy a választás e r edményé t és a be ik ta tás 
megtör ténté t a közgyűlésből az i l letékes esperes t udomásá ra j u t -
tassák. 

Diakónus és diakonissza beiktatása. 

A rendes vasárnapi istentisztelet alkalmával a kezdő ol tár i 
szolgálattal kapcsolatosan kell a diakónusokat és a diakonisszákat 
beiktatni , hogy a gyülekezet tudomást vegyen egyházi szolgálatukról. 
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A hozzájuk intézendő beszédben a lelkész olyan bibliai helyből 
indul jon ki, amely az egyházi segí tőmunkára vonatkozik. Ki kell 
emelni , hogy a diakonusok és a diakonisszák m á r az első keresztyén 
gyülekezetek é le tében sem végeztek önálló munkát . Az egyház azt 
vá r j a tőlük, hogy a gyülekezet tagjainak legyenek példaadói az egy-
házat építő és a híveket vigasztaló testvéri munkában . Alkalmas 
bibliai helyek o lvashatók: Móz. III. 6, ö. 10, 15. 23, 32. Móz. IV. 
1, 50. 4, 8. 8, G. 18, 21. 26, 62. Móz. V. 10, 8-9. 12, 12. Jós. 
13, 14. Jób. 19, 21. És. 66, 21. Jer . 33, 18. Csel. 6, 5. 16, 9. 
20, 28. Róm. 12, 8. 15, 17. 16, 1. Kor. II. 9. 13. Gal. 5, 2-13, 
Ef. 4, 32. Kol. 3, 13. Thess . 1. 5, 14. Tim. I. 3, 8. 5, 9. 

Ha az eskütétel és a beikta tás külön alkalommal történik, akkor 
a lelkész még imádságot és á ldást is mond. Az eskü a következő: 

fin, X. N., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek egy 
örök igaz Isten, hogy mint a . . . ágostai hitvallású evangélikus 
egyházközség diakónusa (diakonisszája) minden rcámbízolt egyház-
építő munkát törvényes elöljáróimnak utasításai szerint hűséggel, 
engedelmesen és önzetlenül fogom elvégezni. Az egyháznak és az 
egyház híveinek építésén teljes meggyőződéssel és buzgósággal híven 
munkálkodom. Isten engem úgy segéljen. Amen. 

Egyházi tisztviselők beiktatása. 

Az egyházi élet különböző munka te rén különböző választott 
tisztviselők és alkalmazottak dolgoznak. Ezek beikta tása az eskü 
leteltével kapcsolatosan rendszer int a választó közgyűlésen vagy az 
azl követő más rendes vagy rendkívüli közgyűlésen történik. Itt 
elég, ha a különböző tisztségek betöltőinek eskü jé t közöljük. 

Gondnok esküje. 
fin, X. -V, esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, hogy mint a . . . ágostai hitvallású evangélikus 
egyházközség megválasztott gondnoka, liszlségem minden kölelezell-
gét az egyházi törvények és rendelkezések megszabása szerint vé-
gezem; 

az egyház és iskola rámbízolt javaival jól sáfárkodom; 
a számadásokat lelkiismeretesen vezetem és ellenőrzöm; 
az egyházi épületek és minden egyházi birlok jókarbanlarlására 

és kártól való megóvására gondot fordítok; 
hivatalommal járó mindeu teendőmet vonakodás nélkül, buz-

gón és közhaszonra elvégezni legjobb tehelségem szerint igyekezem. 
Isten engem úgy segéljen! Ámen. 
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Pénztáros esküje. 
Én, Λ'. X., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, liogy mint a megválasztott pénztárosa, a 
reámbízott pénztári kapott utasításaim szerint híven kezelem; 

a számadásokat rendbentartom; 
a pénzt esakís arrahivatott haSóság által incgszaholl célra 

fordítom, haszon nélkül nein hevertetem, hanem megfelelő módon 
gyümölcsöztetem; 

egyházi törvényeinknek és törvényes felettes hatóságaimnak min-
denkor híven engedelmeskedem. 

Islen engem úgy segéljen! Amen. 

Ellenőr esküje. 
Én, X. \ „ esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú. Szentlélek 

egy örök igaz Isten, hogy mint a . . . megválasztott ellenőre, a szám-
adásokat hűségesen ellenőrzöm s minden észlelt hiányról vagy té-
vedésről az egyház vezetőinek meghízható jelentést teszek; tisztem 
kötelességeit egyebekben is híven és lelkiismeretesen teljesítem. 

Islen engem úgy segéljen! Ámen. 

Ügyész esküje. 
Én, X. >'., esküszöm az élő Istenre, aki Atya. Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, hogy mint a . . . megválasztott ügyésze, a reám-
bízott iigyckel kellő szorgalommal, hűséggel és elfogulatlansággal 
kezelem; 

a tőlem kívánt jogi véleményeket legjobb ludasom és meg-
győződésem szerinl haladéktalanul megadom; 

a vétkesek megbüntetésére és az ártatlanok megvédclmezésére 
odaadással és igazságosan törekszem; 

egyházi törvényeinknek és törvényes fclsöhbségcutuck engedel-
meskedem; 

egyházam nyugodt és kifogástalan éleiének biztosításán buzgón 
fáradozom. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 

Bíró esküje. 
Én, Χ. X., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Islen, hogy mint a . . . törvényszék bírája, tisztemben 
lelkiismeretesen járok el; 

az előttem lefolyó peres ügyekben személyválogatás nélkül, 
kedvezés, félelem, szeretet és gyűlölet mellőzésével mondok ítéletet 
és szolgállatok igazságot; 
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a tárgvalás alalt levő ügy menetét folytonos kitartó figyelem-
mel kisérem. hallgatás pecsétjével megőrzőm és henne a törvény 
és igazság, tiszta lelkiismeretein és legjobb meggyőződésem szi-rinl 
mondok ítéletet. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 

Jegyző esküje. 
Én, X, >"., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, liogy mint a . . . megválasztott jegyzője, a gyű* 
lések végzéseit és határozatait az elnöki kijelentés szerint híven 
feljegyzem, a hitelesített szövegen semmit nem változtatok; 

a jegyzőkönyv mellékleteit képező iratokat és adatokat gondo-
san megőrzöm és felhasználásuk után a levéltárba hiánytalanul be-
szolgáltatom; 

a hivatalos titkokat megőrzőin; 
a jegyzőkönyvből a kivonatokat elnöki utasításra másílás nélkül 

haladéktalanul kiadom; 
kötelességeimet egyházi törvényeink és törvényes (elsőbbségeink 

rendelkezése szerint mindenben híven és lelkiismeretesen teljesí-
teni. 

Islen engem úgy segéljen! Ámen. 

Levéltáros esküje. 
Én, >'. X., esküszöm az élő Islenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, liogy mini a . . . megválasztott levéltárosa, a 
kezelésemre bízott irattárt és az abban elhelyezett könyveket, ira-
tokat, leveleket és az összes lcvéllári tárgyakat híven megőrzöm, rend-
bcniarlom s belőlük semmit elveszni nem engedek, elidegeníteni 
vagy rossz célra felhasználni nem hagyok. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen-

Titkár esküje. 
Én, X. esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy igaz Isten, liogy mint . . . megválasztott titkára, hivatalomban 
hűséggel és lelkiismeretesen járok el; 

a reámbízoll és tudomásomra jutott hivatalos titkokat meg-
őrzöm; 

törvényes (elsőbbségem iráni engedelmességgel és tisztelettel 
viseltetem; 

egyházi törvényeinket, szabályrendeleteinket és a közgyűlések 
határozatait mindenben megtartom. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 
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Kerületi lelkész esküje. 
Én, >'., esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, liogy mint a . . . kerületnek a püspököt az 
egyházközségben belyeltesílö lelkésze, tisztemben egész hűséggel és 
teljes odaadással járok el; 

az egyházközség lelkészi hivatalát püspököm utasításai szerint 
lelkiismeretesen látom el és lelkészi teendőimet híven végezem; 

törvényes felsőbbségcm iránt bizalommal és tisztelettel visel-
tetem; 

a hívek lelkipásztori gondozását közmegelégedésre teljesíteni 
törekszem. 

Isten engem úgy segéljen! Ainen. 

Dékán (körlelkész) esküje. 
Én, X. >. , esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek 

egy örök igaz Isten, hogy mint . . . egyházmegye dékánusa (körlel-
késze), a felügyeletemre bízott iskolákat szorgalmasan látogatom, 
ellenőrzöm és irányítom; 

a tanítókat kötelességeik teljesítésére buzdítom, őket támogatom 
és jogos igényeik elérésében segítem; 

az iskolák kiilső és belső rendjére ügyelek; 
a hazafias és egyházias tanítás és nevelés fokozása érdekében 

az iskolafenntartókat, iskolákat, tanítókat és szülőket legjobb tudá-
som és tehetségein szerint lelkiismeretesen buzdítom és erősítem; 

az egyházi felsőbbségnek az iskolákat illető törvényes rendel-
kezései végrehajtásáról gondoskodom. 

Isten engem úgy segéljen! Ámen. 
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ÖTÖDIK RÉSZ. 

TEMETÉS. 

A lelkészi munka meze jén ta lán seliol sincs annyi helyi szokás, 
s ebből kifolyólag annyi el térés , mint a temetésnél . Vannak községek, 
amelyekben a temetés h á r o m helyen folyik le : a háznál , a temető-
ben és a templomban. Merőben helytelen, fá rasz tó és időpazarló 
szokás ez. Nem is egyeztethető össze az evangél ium szellemével. 
Elhunyt kedveseinkkel szemben kétségtelen kötelességünk, hogy tisz-
tes e l takar í tásukról kegyelettel gondoskodjunk, de a temetésből sem 
hivalkodást , sem ér te lmet len szer tar tás t csinálnunk n e m szabad. 
Elsőbb is a templom nem temetés lielye. Régi szokás ugyan, hogy 
az elhal t lelkészt templomból kísérik ki a temetőbe, de nem r i tkán 
elviszik oda a felügyelőket és a gondnokokat , sőt más egyháztagokat 
is. El kell ezt a szo/kást hagyni, — m á r csak egészségi okokból 
is. A temetésnek csak két megfelelő he lye van: a ház, amelyből az 
e lhal t kiköltözik és a temető, ahova beköltözik. IIa azonban hiva-
tása munka t e r é r e a t emplomba búcsúzóul, kivételesen be a k a r j á k 
vinni a lelkészt, ez még megengedhető, de minden másnak a be-
vitele mellőzendő. 

A hely különbözősége mellet t a szer tar tásban különösen nagy 
sokféleséget találunk. Pedig voltaképen csak kétféle m ó d j a lehet a 
temetésnek: vagy imádsággal, vagy ezen kívül még beszéddel is. 
Mindkettőnél szokás itt-ott a külön búcsúztatás . Ezt mielőbb el 
kell hagyni mindenüt t , m e r t ízléstelen és sokszor bántó. Ha a lel-
kész a beszéd r e n d j é n p á r monda tban nem t u d j a a halot ta t ked-
veseitől e lbúcsúztatni , akkor a külön búcsúzta tásnak m á r igazán 
nincsen sok ér te lme. A búcsúzta tás vol taképen r íkatás . Már pedig 
evangéliumi feladat és kötelesség mindig a taní tás és a vigasztalás. 

Helytelen szokás a temetések e lnyúj lása . Sokszor az időjárás is 
a rövidséget a ján l ja , de a gyászolók lelkülete meg is követeli. A te-
metésnek egy órán belül mindenestül le kell folynia. Rövid legyen 
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luít a beszéd, rövid legyen az imádság is. Énekszó nélkül azonban 
lehetőleg soha ne temessünk. 

I. Temetési szertartás a háznál. 
Régebben ál ta lánosabb volt. de az Alföld némely vidékén még 

ma is szokás a koporsótétel . Ez akkor történik, mikor az e lhunyta t 
koporsóba teszik. I lyenkor egy ének u tán a lelkész rövid vigasz-
taló és könyörgő imádságot mond és megá ld ja a koporsót. Azután 
ismét énekelnek. Ez a szokás kiveszőben van. 

A háznál (vagy nagyobb városokban s j á rvány idején másut t is, 
a halot tas kamrában) a temetés vagy egyszerű imádsággal vagy 
beszéddel történik. Nagyon megnyugtató, hogy ma már legalább 
a városokban több az imás, mint a beszédes temetés, mer t a beszéd 
sokszor túlzásokba is tévedhet. 

Temetés imádsággal. 

Éneklés u tán a lelkész rövid előíohászt mond : 
Azt mondja az Ür: Hívj segítségül engem a nyomorúság ide-

jén és megszabadítalak léged és le dicsőítesz engemel! (Zsolt. 50, 15. 
Vagy: A minden vigasztalás kegyelmes Istene, a mi mennyei édes 

Al>ánk az Ür Jézus Krisztusban, löllse meg a fájó szívekel az ő 
Szenllelkének vigasztalását al, a mi Erünk Jézus Krisztusba velett 
bil álla·! Amen, 

Az imádság bevezetéséül a lelkész így szól: 
Szomorú halotti gyülekezet, szerelelt testvéreim az Úrban! Az 

élet és a halál hatalmas Istene úgy akarta, hogy e testvérünk, aki-
nek koporsóját köriilálljuk, bevégezze földi pályafutását és a Minden-
ható ítélőszéke elé álljon, ahol elveszi annak jutalmát, amit ezen 
a földön cselekedett, akár jól, akár rosszat. Elhunyta gyászt hozott 
a családi házra, fájó bánatot a szerető szívekre. Itáliaiunkat és gyá-
szunkat most vigyük mindnyájan a vigasztalás örök Istenének szent 
színe elé. Tőle esedezünk a fájdalomra enyhülést, a keserűségre vi-
gasztalást, az elköltözöttnek pedig csendes nyugalmat és örökélelet ailő 
irgalmasságot. Imádkozzunk . . . 

Az imádságot a Miatyánk fejezi be. E n n e k e lmondása után a 
lelkész kezét a koporsó felé emelve áldást mond: 

Elhunyt testvérem, menj el immár a te nyugodalmadnak he-
lyére békeséggel! Nyugodjanak meghidegült tetemeid az anyaföld 
kebelén az Úrnak ollalmábaii mind ama nagy napig, amelyen az 
Ür léged is előhív, hogy résztvehess az örök boldogságban! 
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Velünk pedig mindnyájunkkal Istennek, a mi Atyánknak sze-
relme, az Cr Jézus Krisztusnak, a mi Megváltónknak kegyelme és 
a Szentlélek Istennek, a mi vigasztalónknak közössége legyen és ma-
radjon mindörökké! Ámen. 

Az. áldást ének fejezi be. Legszebb és leghelyesebb, lia az egész 
közönség énekel, ami azonban csak otl vihető keresztül, ahol sok 
a hi tünkbel i ember és mindenkinek megvan a temetési énekeskönyve. 
Helyes, ha útközben js nemcsak az iskolás gyermekek énekelnek, 
h a n e m a közönség is bizonyos közökben énekel. .Meg kell jegyez-
nünk, liogy a legtöbb helyen még a pusz tán imádsággal végzett 
temetésnél is szokásos, hogy a Szentírásból egy megfelelő bibliai 
helyet olvas fel a lelkész az imádság u tán és a felolvasást e sza-
vakkal fejezi be : 

Mindezeket vigasztalásul üzeni nekünk az Cr, azzal a kötelezés-
sel, hogy vigasztaljuk egymást mi is minden szomorúságban. í:s 
erősítsük is egymást azzal a bizonyos hittel, liogy boldogok a ha-
lottak, akik az Crban halnak meg mostantól fogva mindörökké. 
Ámen. 

Temetés beszéddel. 
A beszédes temetés egyúttal búcsúztató is. Λ lelkész i lyenkor 

az elől'ohász u tán mind já r t felolvassa azt a bibliai helyet, amely-
ről beszélni kíván. A felolvasást így vezeti be : 

Gyászoló lestvéreim! A minden vigasztalás örök szenl Istene 
és a megtört szívek orvosa, az Cr Jézus Kriszlus isineri a szívek 
bánatát és látja a koporsók gyászát. Vigasztalásul és tanításul üzene-
tet küld most tinektek. Ezt az Üzenetet feljegyezve ta lá l juk . . . 

A felolvasott Igék a l ap ján rövid beszédet mondjon a lelkész, 
de ne az embe r , hanem az Is ten dicséretére . Minden e m b e r éle-
téből ezernyi bizonyság mered elénk, amelyben az Islen jóságát, 
vezetését, tanítását , intését vagy fenyítését fe l i smerhe t jük . Ne az 
e m b e r cselekedetei á l l janak tehát a beszéd középpont jában , hanem 
a cselekedetekben nyilvánuló isteni törvény, akár igenlegesen, aká r 
nemlegesen érvényesül t az. Minket az embe r , aká r él akár meghal t , 
csak az Istenhez való viszonyában érdekelhet . Hízelgésnek a mél-
ta tásban csakúgy nem szabad lennie, mint el í télésnek. Amarra nem 
vállalkozhatik a lelkész, e m e r r e nincs jogosítva az ember . Attól is 
óvakodjunk, hogy a beszéd könnyfacsaró legyen. IIa Jézus állna 
a koporsó mellett , bizony nem r íka tna , h a n e m tanítana és vigasztalna. 
Az ő szolgájának sem szabad másként cselekednie. Ezért leghe-
lyesebb, ha a lelkész mindig egy bibliai szakasz kere tébe szorít ja 
bele mondandói t . 
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A beszédben a búcsúzásnak méltóságos egyszerűséggel ad jon 
t e re t a lelkész. De vigyázzon: a szertelenségek és a tetszetős szólamok 
meg ne ej tsék és émelygőssé ne tegyék. 

A beszéd u tán imádság következik, amelyet a Miatyánk és az 
á ldás fe jez be. Az ének végeztével a mene t a temetőbe indul. 

Imádságok a háznál. 
Gyermek felett. 

1. .Jóságos Islen, mennyei Atyánk! Könnyes szemekkel állunk 
meg e kis koporsó mellett, amely nagy gyászt hozott a szerető szí-
vekre. Xe ítélj meg a kicsorduló könnyekért, hiszen szívek bánatának 
harmatozása az! A könnyet is te tereinletted mindenható Isten, 
hogy abban olvadjon lel a szív bánata, abban enyhüljön meg a 
lélek keserve. í:s nekünk nagy a bánalnnk. Egy alig induló élet 
[ouala szakadt ineg ennél a kis koporsónál. Egy életé, amely olyan 
sok szép reménységet igérl. Egy életé, amellyel együtt most meg-

'szünt a szülők öröme. 
Miért kell a virágnak lehervadnia, inielőil még bimbóvá is 

válik, csak le tudod mennyei Atyánk! Miért kellett c gyermeknek 
angyalaid égi seregébe visszatérnie, mielőtt még lelkének isteni 
kincseit emberi élet munkáiban értékesíthette volna, ki tudná em-
beri belátással megmondani! Mi csak arról tehetünk e kis koporsó 
mellett vallomást, hogy ebben a visszahívott gyermekben isteni 
ajándékaid gazdag Ígéreteit láttuk. Mi csak azt tudjuk, hogy na-
ponként újabb és újabb örömök és reménységek fakadlak kis lábai 
nyomán. 

I>e tudjuk azt is, liogy mindezért léged illet a hála és a ma-
gasztalás! Téged illet a hála azért a rövid időért, amelyet ez ár-
tatlan gyermek közöltünk eltöltött. Téged illet a hála azérl, hogy 
eddigi élete csupa mosolygás volt és nem ismerte még meg a földi 
élet sok nagy terhét és még löbb rútságát. És mikor most búcsúz-
kodva álljuk körül ezt a kis koporsót, azt mondja bennünk a meg-
békélt szív: Az Ér adta, az Ur vette el is, áldott legyen az Ur 
szent neve! 

Csak arra kériink, mennyei Atyánk, lásd meg a szülői szívek 
fájő bánatát és orvosold meg azt vígaszlalásoddal. Lásd meg a 
testvérek gyászát, oszlasd el azt kegyelmed áldásaival. Atyánk, aki Cr 
vagy égen és a földön, szívek fájdalmán és lelkek nyugalmán: te-
kints kegyelmesen a gyászolókra és adj nekik a hitben megnyugvó 
békességet. Ezt a gyermeket pedig vedd vissza angyalaid mennyei 
seregébe, liogy olt örökké áldja szenl nevedet az egek-egében. 
Ámen. 
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2. Fáj«'» érzésekkel tekintünk e kis koporsóra, mennyei Atyánk! 
Fáj a szívünk, hogy egy kezdődő emberi élet ily gyorsan meg-
szakad. Fáj a lelkünk, hogy a mulandóság angyala nein nézi a 
hajnalt és nein nézi az esti hanyatlást, nem nézi a duzzadó rügyet 
és a színvesztett lombot, hanem válogatás nélkül végzi életoltó mun-
káját e földön. I)e fáj a szívünk különösen azért, mert ennek a 
kicsiny gyermeknek egész eddigi élete sem volt más, mint szaka-
datlan halódás. Fáj a szívünk, hogy nem ismerhette meg az élet 
örömeit, nem élvezhette a feléje dohogó szívek meleg szeretetét, 
mert szenvedései miatt ínég a feltörő öröm is sírásra csapott át 
fájó kis szívében. Te tudod egyedül, niindenlialö Isten, hogy iniért 
kellett ennek így történnie. Bizonyára hatalmadat akartad e kis 
szenvedő szenvedéseiben is megmutatni. Azt a hatalmadat, amely 
mindenkit le tudna sújtani, de amely mindenkit meg is tud sza-
badítani szenvedéseitől. Azt a hatalmadat, amely megtanítja az em-
bert imádkozni. Hogy ha szenvedői lát, adjon hálát, hogy nem 
öl sújtja a szenvedés keserve és kérjen erői, hogy a szenvedő mel-
lett végezhesse az enyhítő szeretet könnytörlő munkáit. De ez 
a te isteni hatalmad megtanít arra is, hogy adjunk hálát, mikor 
a szenvedő elpihen és fohászkodjunk buzgóságos hittel, hogy le-
nálad az örök békesség égi szenl országában fogadja örök boldog-
ság a szenvedés tüzében próbált emberi lelkeket. 

Mi is ezért imádkozunk ina hozzád, mennyei szenl Alyánk! 
Aki ezt a gyermeket szenvedővé tetted, míg c földön élt, kérünk, 
fogadd be most angyalaid közé kegyelmesen. A korán letört kis 
testnek adj az anyaföld ölén csendes pihenési, a hazahívott ár-
tatlan léleknek pedig adj örök üdvösséget. A gyászolókra is tekints 
alá kegyelmesen. Orvosold a szívek sebeit, vigasztald meg a bán-
kodókat, hogy minden áldásodért szent nevedet dicsőítse e földön 
minden lélek, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal! Ámen. 

3. Meghatottan állunk meg e koporsó mellett, mennyei Atyánk! 
Itt vannak a szülők, akik szemében könnyek harmata ül, meri 
gyermeküket veszítenék el. Itt vannak a testverek, akik szerelő 
szívük egyik kedveséi siratják. Itt vannak a rokonok, akik együtl-
érző bánattal zokognak e koporsó fájó gyászának sötét árnyékában. 
De ilt vannak a barátok és laniilölársak is, akikkel egyiilt rótta 
ez a koporsóban elpihent gyermek az ismeretszerzés örömökkel és 
gondokkal szegélyezeti útjait. Fájó szívvel látják vándorlársuk el-
maradását. Szomorúan néznek e kis koporsóra, amely annyi hizlaló 
reményt döntött liervadásba. 

Mindenható szent Isten, hol az ember, aki ineg tudná érteni 
intézkedéseidei! Hiszen le magad mondottad: Xem az én gondo-
lataim a li gondolataitok és nein a ti útaitok az én úlaim. Meri 
amint magasabbak az egek a földnél, akképen magasabbak az én 
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liláim a ti liláitoknál és gondolataim gondolataitoknál. És. 03, 8-0.) 
Megnyugszunk azérl intézkedésedben, mert liiliink mondja: Mind 
jő, amit az Islen lesz, szent az ő akarata! Csak arra kérünk, nieny-
nyei Atvánk, bogv a reményüket veszlell szülőket le magad vi-
gasztald meg, meri a mi ajkunkon nem terem ma vigasztaló be-
széd. Az édesanya fájó szivét le gyógyítsd meg. Az édesatya liulló 
könnyéi le szárítsd lel. Minkéi is miiidnyájuiikal nyugtass meg 
Alyánk, bogv niiieseii ezen a földöli befejezetlen élei. Aki köteles-
ségei! híven teljesíti, aki szívét feltárja a szeretelnek, elméjét ineg-
uyilja a bölcseségnek, aki lélekben mindig a tiéd marad: annak 
élete teljes és befejezett élet akkor is, ha nem számlált ill e földön 
évek sokaságát, hanem ifjú korában haiiyallolt a sírba. 

Jóságos Alyánk, vígaszlald meg hál a gyászolókai azzal a nyug-
tató gondolattal, hogy Iliinél liihh siralnivalójuk van egy elha-
nyatlott élet után, annál inkább kell áldaniok szenl nevedet, liogy 
szép lelkei liízlál gondjaikra. Meri a föld embere akár él, akár 
meghal, mindenkor a tiéd. tta inegelégleil földi vándorlását, vissza-
hívod öl atyai hajlékod égi olllioiiába. Legyen azért áldoll min-
denkor a le szent neved! Békességgel bocsátjuk cl ezt a gyermeket 
is. Adj neki magadnál örök boldogságot, kihűli leieméinek csendes 
pihenést, a kesergőknek pedig lelki békességet, szent Fiad, az l'r 
Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Árva felett. 

Szomorú fájdalom iili meg szívünkéi e ravatal melleit, ő nagy 
Islen! Hozzád visszük gyászunkat és lábaidhoz rakjuk -szívünk min-
den Icrliél. Lásd meg a gyászt, ainil szívünk hordoz, könnyítsd 
meg a bánat terhét, amely lelkünkre nehezül, óh, meri ennél a ko-
porsóban nemcsak a halál, hanem az élei is siralnivaiő. Az az élei, 
amelynek végéi ez a koporsó jelenli. Az az élei, amelyet e test-
vérünk itt ezen a földön árvaságban töltült. Még nekünk is, akik 
az apai és anyai szeretet gondoskodó melegét ismerjük, akikel 
szerető szívek vesznek körül, még nekünk is olyan sokszor nehéz 
megküzdeni a naponkénl ránklorlodó bajjal. Mennyivel nehezebb 
annak, aki melletl nincsen lámasz, aki árván elhagyottan küzd az 
élet fájó harcain! 

De le az elhagyottakon ragyogtatod gondviselő jóságod örök 
valóságát! Te az. erőtelenekben mutálod meg alyai szerelmed is-
teni erejét! Te az cgyedülvalőkra gondoltál, mikor kijelentetted: 
Nem hagylak lilekel árvákul. .Ián. 1 t, 18., Meri csakugyan tenálad 
talál kegyelmei az árva. Hós. 11. 1. fis aki rcádveli gondját, bíz-
vást elmondhatja: Ha alyáni és anyám elhagynának is, az fir 
magához vesz engemel! Zsolt. 27. 10.) Ε koporsó mellett is azért 
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magasztaljuk szent jóságodat, hogy árva testvérünket nem hagylad 
magára. Megértő szíveket rendeltél mellé, amelyekből támogató sze-
retet sugárzott reá. Az élet gondjai és küzdelmei között gondviselő 
jóságoddal fedezted he őt. Otthoni nyilollál neki, amelyben jóság, 
figyelem és bánatot felejtető együttérzés övezte. Kezének munkáját 
megáldottad, verejtékezéséi sikeressé tetted, lelkét megelégedéssel 
töltötted be. Mindezekért szent nevedre térjen hála és diesőség! 

I>e kérünk is, mennyei Alyánk, hogy amint vele vollál eddig, 
légy vele mostantól fogva is mindörökké. Vedd fel irgalmasságod 
karjaira. Légy neki kegyelmes és vezesd be ől az örök boldogság 
égi hazájába, ahol elveszi hitének julalmát az Úr Jézus Krisztus 
állal. Az őt gyászolók szívéi pedig le magad nyugtasd ineg azzal 
a szent hittel, hogy akik hozzád hazatérnek, örökélelre jutnak és 
kedveseikkel egykor ismét találkoznak a boldog feltámadás óráján! 
Ámen. 

Ifjak felett. 

A mulandóság angyala állította közénk ezl a koporsói, mennyei 
Alyánk! És mi hozzád menekülünk és tőled kérünk vigasztaló-
dást. Mert ez a koporsó nagyon megszomorított bennünket. Viruló-
ban lévő, bimbózó virág tört le ebben a koporsóban az élet fá-
járól. Ifjú embertársunk hagyta itt a földi életet, miciölt még an-
nak szépségeit és terheit megismerhette volna. A mulandóság an-
gyala szomorú aratást végzett, meri nemcsak szép jövendöl rom-
bolt le egy élnivágyő ifjú lélekben, hanem szerető szívek sok szép 
reménységét is összetörle. 

Kegyelmes Islen. jóságos Atyánk! Ε koporsó melletl ezernyi 
okunk volna a zúgolódásra, a hangos panaszra, a zokogó kesergésre. 
De mi most is reád függesztjük szemeinkéi és nálad keresünk vi-
gasztalódást. Meri megemlékezünk ez ifjú lársunk eddig való éle-
téről. És áldjuk kegyelmedet, liogy ebben az életben több volt a 
játékos öröm, mint a leverő csalódás, több voll a mosoly, mint 
a könnyhullatás. Megemlékezünk gondviselő jóságodról, amely ezt 
az ifjú társunkat oly útakon vezette eddig, amelyeken szerelő szí-
vek társaságában haladt bizakodva, reménykedve a szebb és bol-
dogabb jövőben. Megemlékezünk a rövid pályáról, amelyei eddig 
bölcs gondoskodásod szárnyai alall befutott. Nem ismerte még meg 
az életnek sein lenyűgöző terheit, sem kísértő bűnei!, sem lelket 
sorvasztó csalódásai!. Pályája még nem ismerte a nagy zökkenő-
ket, amelyekben összetörik a lélek. És lia voltak is próbás napjai, 
ha hordozott is már terheket, te oll álltál melletle inegsegílő ke-
gyelmeddel és olt álltak mellette azok is, akik meleg együttérzéssel 
igyekezték könnyebbé tenni neki a teherviselési. 
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Kegyelmes Islen, a le jóságos és áldoll gondviselésedéi! ma-
gasztalunk ennél a koporsónál és kérünk, légy ez ifjú testvérünknek 
az örökkévalóságban is szerető mennyei Atyja, aki megadod neki 
az üdvösség égi koronáját. Az ulána kesergő sziveket érintsd ineg 
vígaszlalásod égi balzsamával, a lialál angyala állal ülölt sebekel 
pedig orvosold meg szent irgalmasságodból, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus állal! Ámen. 

Jegyességben volt ifjú felett. 
Kegyelmes Isten, a bánat mélységéből kiállunk ina bozzád! 

Xc ítélj meg érle, liogy esak panaszos liangok törnek elő szivünkből. 
Ne ítéld meg azl a veszteségei sirató ifjú lelket sem, aki mosl 
reménytelen vergődéssel zokogja e koporsó mellett: Jöjjetek és 
lássátok be, ha van-e olyan bánat, mint az én bánatom, amely en-
gem ért, amellyel engem sújlott az Ür az ő búsult haragjának nap-
jón. (Jer. sir. 1, 12.) Ne ítélj meg senkit sem közülünk, akik itt ál-
lunk tanácstalanul és nem ludjuk emberi szóval megvigasztalni 
a kesergő szívekel. Nincs is nekünk másban menedékünk, csak 
egyedül benned, minden vigasztalás örök szent Istene! öledbe hajt-
juk azért mindnyájan kesergő lelkünket és várjuk atyai kezed csil-
íapító simogatását. Aki a szíveket teremtelted, hogyne ludnád azo-
kat megbékíteni! Aki boldogságra rendelted az embereket, hogyne 
tudnád őket megvigasztalni! Érttesd meg hát velünk, óh szenl Is-
len, hogy a boldogságnak nem egyetlen szív a kútforrása. A szerető 
szívek mindegyikéből árad felénk melegség és szerelet. A szerető 
szíveket halandó emberek hordozzák. A szív elnémulhat, de a sze-
retet olyan, mint a hanyatló nap sugára: az emlékezés csillagaiban 
tovább él és tovább ragyog a fénye. Áldd ineg azért a kedveseinkre 
való emlékezést, hogy öröm és békesség áradjon ki belőle. Ez az 
emlékezés tegye fogékonnyá a most fájó szíveket is minden boldogság 
befogadására, amelyet megértő lelkek kínálnak fel meleg szeretettel. 
Add, hogy megenyhüli érzésekkel bocsássuk útjára a mulandóság 
e megsiratott vándorát. Átadjuk őt atyai oltalmadba. Légy neki 
irgalmas és kegyelmes és nyisd meg előtte az örök boldogság 
mennyei hajlékait, az űr Jézus Krisztus érdeméért! Ámen. 

Házastárs felett. 

Meleg részvét és őszinte meghatottság tölli el a szívünket e 
koporsó melleit, mennyei szenl Atyánk! Ekül állt ma e koporsó 
az egymást szerelő szívek közé. Akiket boldogító szeretetben egy-
másnak adolt isteni szent akaratod, azokat most a halál angyala 
elválasztotta egymástól a földi éleire. Es amikor kihűlt az egyik 
házastárs szíve, akkor boldogtalanná lett a másiké. Bánat felhőzi 
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l»e a párját sirató megtiport szível. Részvétünk szava gyenge a 
bánat eloszlatására, meleg együttérzésünkben nines gyógyító bal-
zsam. Ilozzátl visszük hát a fájó bánatot, elibéd rakjuk a gyász 
minden terhét és hívő bizodalommal tőled várjuk és kérjük a vi-
gasztalást, mennyei Atyánk! Meri te teremtetted egymásnak a hit-
vestársakat. Te gyújtottad fel szívükben az egymást boldogító sze-
relet szenl lüzét. Te tetted e szent tűz ragyogásával derűssé a 
csendes esaládi otthont, amelyben együtt éltek. Te öntötted el a 
mosolygás pírját a boldog arcokon, inikor egymásnak örüllek. Mil-
den áldáséri, melyet nekik adlál, minden öröméri, amellyel ökel 
megajándékoztad, szenl nevedre térjen dicséret és dicsőség! 

De kérünk is bizodalmas hittel, ne engedd az egyedtiimarad! 
Iiitvesl bánatában elsorvadni. .Nemcsak az elmúlt idők szép em-
lékeiben, hanem gondviselésed naponként megújuló áldásaiban is 
találjon megnyugvást és lelki békességet. Az együtt eltöllött idők-
kedves emlékeit áldd meg vigasztaló erővel, hogy a multakba való 
visszatekintés ne könnyhullatás!, hanem békességet harmatozzon a 
bánatos szívre. Az elköllözöttet pedig fogadd kegyelmedbe a Krisz-
tus Jézusért. Nyisd meg neki az örök boldogság hajlékai!, hogy 
Iliiének julalmál elvellesse a mi Trunk, Jézus Krisztus érdeméért! 
Anten. 

Családapa vagy családanya felett. 

Miiidenhalő Isten, mennyei Atyánk! Nem tudjuk omló könv-
uyeinket visszafojlajii e koporsó mellett, amely egy család fenn-
tartó oszlopát ragadja el a szerelő szívek köréből. Nem is akarjuk 
visszalariani könnyeinket, mert minden cseppje bizonyságlevés a 
bánatról, amely eltávozásával a lelkünkre ült. Nem is lehet könny-
hullatás nélkül elviselni azt a mélységes gyászt, amely egy család-
apa (anya) elköltözésével ez együttérző lelkekre ráborul. Mikor ki-
esik vagy ellörik a kenyérnek a botja, amelyre egy család nyu-
galma és megelégedése támaszkodik! Mikor kialszik a család tűz-
helyén a meleget árasztó szív lángja és elnémul a dobogása örökre! 
Λ hátramaradó sötétség némaságában hogyan ludna mást tenni 
a szomorúság alatt roskadozó lélek, mint elsírja könnyeit és várja 
a vigasztalás békességet árasztó napjának felvirradását! 

Az élet és a halál hatalmas Ura. te vagy, mindenható szenl 
Isten! Ezért rakjuk le most lábaidhoz sötét bánatunkat. Aki olyan 
kegyelmes és jóságos atyja voltál elpihent testvérünknek, míg e 
földön élt, nein hagyhatod vigasztalás áldása nélkül az utána sirán-
kozó családot. A hitvesi, aki bánatával egyedül maradt. A gyer-
mekeket, akik támaszukat és nevelőjüket veszítették el. A rokonokat, 
akik egy meleg szívvel lettek szegényebbek! Ki megsegítő és meg-
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áldó atyja voltál az elhunytnak, ne hagyd most el az ő elárvult 
kedveseit. Légy vígasztalójuk, légy megsegítő kegyelmes Istenük. 
Te sohasem hagyod el a benned bízókat: ébressz hát a gyászolók 
lelkében akkora hitet, hogy most is és teherhordozásuiik minden 
idejében meg tudjanak találni téged és benned a megbékélés isteni 
nyugalmát. Uram, alázattal kérünk, hogy a megárvult esalád körébe 
küldd el vigasztaló Szentlelkedel és vele azt a békességet, amelyei 
szent Fiad adott a világnak. 

A hozzádköltözölt léleknek pedig nyisd meg a mennyei haj-
lékok boldog otthonát, hogy a Krisztusban adott megváltás és bűn-
bocsátó kegyelem drága ajándékait elvehesse és a szentek seregében 
imádhasson téged mindörökké, a mi Urunk, Jézus Krisztus állal Γ 
Amen. 

Öregek felett. 

I. Kegyelmes mennyei Alyánk! A földi élet örök nagy törvénye, 
hogy mi csak zsellérek és jövevények vagyunk a világon; nincsen 
itt e földön maradandó városunk, hanein a jövendőt keressük. A 
földi élet, csak vándorlás az örökkévalóság nagy országútján. Nagy 
áldás, ha nyugodtan folyik vándorlásunk és ha hosszúra nyúlik a 
váudorút. Áldás azért, mert tovább élvezhetjük szívednek jóságát 
és tovább hálálhatjuk hozzánkvaló irgalmasságodat. 

Ez élemedett testvérünknek, akit hívő szavadra most hosszú 
élet ulán clbocsátunk, sok áldás látását engedted meg földi életében. 
Kora ifjúságától fogva megdicsőítened rajta szerelmedet. Sokszor 
leszedted vállairól vagy megkönnyítetted az élet terheit. Sokszor 
kimentetted a kísértésekből. Állattál mellé szerelő szíveket, hogy 
azok hűsége és jósága édesítse meg földi életét. Ha próbás idők 
hullámaiba került, nein engedted őt azokban elmerülni, hanem 
segílő kezedet nyújtottad felé. Mikor szomorúság szakadt a lelkére, 
melléje álltál és megvigasztaltad. Verejtékezését sikerrel áldottad 
meg és a köztiszteség megbecsülésével koronáztad fáradozó törek-
véseit. 

Minden áldásért, amellyel őt atyai szerclcllcl elhalmoztad, szent 
nevedre térjen áldás és dicsőség! Aki vele voltál kora ifjúságától 
késő vénségéig, minden jóságodért és rajla megmutatott kegyel-
medért légy örökre áldott! Kérünk, vedd magadhoz most is az ő 
lelkét, Itogy míg elfáradt teste a főid porában csendesen pihen, a 
hazatért lélek vegye el tenálad a Krisztusban adott bűnbocsátó 
alvai kegyelem és megváltás áldásait az örökélctben. 

A gyászolókat pedig vigasztald meg, mennyei Atyánk és tedd 
bölcsebbé a most megszűnt élet tanúlságaival, hogy már ilt e föl-
dön is éljenek az örökkévalóságnak. Velünk is mindnyájunkkal legyen 
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és maradjon megtartó alyai jóságod és irgalmasságod, a mi Urunk, a 
Jézus Kriszlus által! Ámen. 

2. Kegyelmes Istenünk és Atyánk! Szomorkodó bánatnak és 
hálaadó inagaszlalásnak hangjai ülnek most ajkunkra, midőn e 
gyászthozó koporsó mellett megállunk. Egy hosszú élettel megaján-
dékozott, sok próbával megkísérteti és sok áldással megkoronázott 
emberi élet végződik be ennél a koporsónál. Szomorkodó bánattal 
tekintünk reá, inert élet megszűnéséi, szív elnémúlásál, fénylő lé-
lek világító szövétnekének kialvását jelenti ez a koporsó. .Mikor meg-
jelent egy békés család nyugodt otthonában, megzavarta ott a bé-
kességet és elűzte a csendes megelégedést. Ezért űl ki ajkunkra a 
bánat szomorkodó beszéde. De ha végignézünk a lefolyt élelen és 
számbavesszük isteni jóságod ezernyi bizonyságtételét, akkor a hála-
adó magasztalás dicsőítő éneke ül az ajkainkra. Mert te voltál e 
testvérünk szerelő édesatyja. Te voltál megsegítője. Te voltál bölcs 
irányítója. Te voltál megáldó Istene. Egész elete minden lisztes 
emlékéből a te szavad és áldott kijelentésed hangzik ma felénk: 
Segítségül hívolt engem, azért meghallgattam őt, vele voltam há-
borúságában, megmentenem és megdicsőítenem őt; hosszú élettel 
elégílellem meg és most megmutatom neki az cn szabadításomat! 
(Zsoll. 91, 15-10.) 

Kora ifjúságától mind mostanáig az egész élele valláslételek 
ragyogó sorozata alyai szent hűséged örökkévaló munkálkodásáról. 
Az ifjúság reménységeitől kezdve az egyedülmaradás nehéz idejéig; 
a boldog családi élei meghitt körétől egészen a magányos özvegy-
ség küzdelmes vergődéséig; a kenyérkeresel és a gyermeknevelés 
gondjainak hordozásától kezdve az egvmásl követő utódok szárnyra-
kelésének látásáig mindenkor le voltál leghívebb támasza, le 
voltál áldásokban kifogyhatatlan kegyelmes Istene! Ezért áldunk 
ma léged c koporsónál, amely felidézi elöltünk egy elszállt éle! 
isteni áldásokban gazdag pályafutását. 

Mennyei szent Alvánk, kérünk, vedd magadhoz a földi élet ter-
hét levetkőzött emberi lelket, liogy elvehesse tőled hitének jutalmát. 
IVyisd meg elölte kegyelmed égi hajlékait, liogv ott az üdvözüli 
lelkekkel együll imádhassa szentséges nevedet. A gyászoló szíve-
kel pedig te magad vigasztald meg, hogy ne csak megnyugvással, 
hanem szent neved áldásával bocsássák el kedvesüket hozzád az 
örökkévalóságba. Ámen. 

Jótevő ember felett. 

Mélységes fájd.ilominaI tekintünk e koporsóra, inindenhalő 
szentséges Istenünk! Jótevő emberi szív kihűlését siratjuk. Velünk 
együtt gyászol itt mos! az emberszeretet isteni angyala. Hűséges 
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munkatársát siratja. l )e veliink gyászol azoknak serege is, akik ν 
kihűlt szív jóságát élvezlek. Olyan kevés a segítő szeretel önzetlen 
készségével teljes szív ezen a világon, hogy egy ilyen lélek elköltö-
zése mélységes gyászba borii iniiidnyájunkal. Olyan kevesen értik 
meg és még kevesebben gyakorolják azt a boldogító parancsolatot: 
Tegyelek jót mindenekkel! hogy egy jótevésben gazdag élet elmú-
lását inéllán síraljuk nehéz könnyhullatással. 

Te olloltad e testvérünk szívébe az Ür Jézus Krisztus éleiének 
szentséges törvényét: a másokat boldogítani kész szolgálat tudatát. 
Te adfál neki erői és készséget, hogy ezl az isteni törvényt betölt-
hesse. Te áldottad meg (iildi vándorlásai, liogy nyomában megelé-
gedés, öröm és békesség fakadjon. Te tetted a szívét olyanná, mint 
az égi nap, hogy minden sugara derűs fényt és vigasztaló életei 
támasztod. Mindazért az áldásért, amely e jólevő einberlársunk 
nyomában kell, szenl nevedre lérjen hát magaszlalás, kegyelmes 
Istenünk! 

Aki sokaknak volt vigasztalása, annak elmúlása is sokakra bo-
rít szomorú hánalol. Es a sokak gyászából sokak fohászkodása emel-
kedik most trónod zsámolyához. Könyörgünk neked, mennyei Atyánk, 
hogy minden jóságodért le magad fizess elhunyt testvérünknek otl 
fönt az egekben. Könyörgünk, fogadd he őt az örökkévaló hajlé-
kokba és nyisd meg előtte mcnyországodal. Könyörgünk, hogy ha 
a lesl az elmúlás áldozata lelt is, emlékét ne engedd örökre elszállni 
e földről, hanem termékenyítsen meg nemes példájával más lel-
keket, hogy folytathassák emberszerető szenl munkáját a földön. 
Könyörgünk, ne engedd, hogy a jóltevők serege kivesszen a föld-
ről, de sőt lámassz új harcosokai, akik kivívják e földön a meg-
elégedés, a békesség és a leslvérszeretet uralmát szent nevednek 
dicsőségére és az embereknek vigasztalására. Trunk, adj az elköl-
töződnek üdvösséget, az iltmaradollaknak pedig békességet, szent 
Fiad, az Ür Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Tudós felett. 
Éjbe hanyatló nap lelíínlél siratjuk e koporsó mellett, minden-

ható Islen! Napét, amely míg az élet egén ragyogod, fényi és vi-
lágosságot árasztod mindenekre. A tudás világító fáklyájával járt 
köztünk s úlat mutatott és irányt szabod vándorlásainak. Nem 
az ismeretek sokasága volt ludasban gazdag lelkének egyetlen kin-
cse, hanem az az önzellcn készség és szerelet is, amellyel lelki érté-
keit osztogatta. A talentumokat, amelyeket tőled kapott, bölcsen 
kamatoztatta, okosan gyarapította, mert tudta, hogy aki a kevésen 
hű, azt sokra bízod ott, ahol többé nem részszerű a ludás, hauein 
ahol feliárúi a hívő lelke előli az egész mindenség, a maga örökké-
való isleni nagyságában. 
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Mennyei szenl Alyánk! Itármeiiiiyire fájlaljuk is egy ilyen lu-
iláslian gazdag emberi élet megszűnését, mégis áldó magasztalás íil 
ajkunkra, hogy az emberek fiát így megbecsülöd és saját képed és 
hasonlatosságod isteni fenségét ragyoglatod rajta. A most meg-
szűnt éleiért is csak áldani tudunk. Áldjuk jóságodat, hogy isteni 
lelked mindentudásának drága töredékeit mulandó emberekbe he-
lyezted. Áldunk, hogy rejtett litkaidat véges emberi érlelem szá-
mára is hozzáférhetővé teszed. Áldunk, hogy megnyitót! a gyarló-
ság útjain járó földi emberek szívét bölcseséged örök kincseinek, 
hogy azokkal járjanak c földön vezérlő fényoszlopok gyanánt. 

Istenünk, Atyánk, e testvérünk a részszerint való tudás helyeit 
ma már mindent ismer ott fenn az egekben. Kérünk, fogadd haza-
iért lelkét irgalommal és nagy kegyelemmel. Vezesd be öt az örök 
világosság mennyei szent országába. Az ill gvászolőkat pedig vi-
gasztald meg örök jóságod áldásaival, a mi Urunk, a Jézus Krisztus 
érdemééri! Ámen. 

Lelkész felett. 

Mélységes megilletődéssel és a kesergő gyász fájó érzésével 
állunk meg e koporsó mellet), kegyelmes Isleniiuk! Szolgáid egyi-
két temetjük. Ilazahívlad ől, hogy a mulandóság helyeit az örökké-
valóság boldog országában folytassa szolgálalát és teljesítse boldogító 
akaratodat. Áldunk érle, szenlséges Istenünk, hogy eddig is enged-
ted őt munkálkodni közöttünk. Áldunk, hogy erőt és segítséget adlál 
neki pásztorkodó munkája végzésére és igazságaidnak hirdetésére. 
Áldunk, hogy mindenre volt ereje abban, aki minden! erőssé lesz, 
az Cr Jézus Krisztusban. 

A hűséges szolga mosl visszatér Urához. Ez a mi Itáliaiunk. Nem 
láthatjuk őt és nem haligaljuk őt többé. Ezérl hull szemeinkből a 
liíraló könny. I)e az a megnyugvásunk, hogy a lelkek föpásztorához 
lávozolt, ahol elveszi hűsége julalmál. Szinte örömmel gondolja el 
a lelkünk, hogy feléje hangzik már a boldogító ítélet: Jól van, jó 
és hű szolgám, kevésen hű vollál, sokra bízlak ezután: menj he a 
le uradnak örömébe! 

Oh fogadd is őt be választoltaid seregébe, mennyei Atyánk! 
Testének a földben csendes nyugodalmat, lelkének a mennyben 
adj örök boldogságot, jóságos Istenünk! De a nyájről és a kis csa-
ládról s tisztelői és szerettei bánatos seregéről se felejtkezzél meg, 
mindenható Isten! A megárvult családnak te magad légy gyámo-
lítója. A pásztorát veszített nyájnak le magad maradj őrizője. A 
liszlelők és szerelő szívűek bánatát le magad változtasd megbéké-
lésre ama szenl hit által, hogy az igazak, mini a csillagok fényle-
nek az egek egében! 
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l i nuk, Istenünk, hazatért szolgádat öleld szerető atyai kebledre, 
az őt gyászolóknak pedig te magad adj békítő vigasztalást, a mi Urunk, 
Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Tanító felett. 

Mennyei szent Alyánk! Bánattal a szívünkben, könnyekkel a 
szemünkben, zokogó én -k panaszos zengésével az ajkunkon álljuk 
körül ezt a szomorú koporsót. Ismeretre szomjas gyerineklelkek bű 
laiütómesterét szakította ki közülünk a mulandóság keményszívű 
angyala. Pedig mennyi áldás szűnt meg ez ajkak elnémulásával, 
mennyi okos tanítás néinull el örökre e szív kihűlésével és mennyi 
ezeretet marad gyümölcstelen ez élet megszakadásával! Áldott élet 
múlását síraljuk. Egy éleiét, amely mások kincse volt. Egy életét, 
amelyből sokaké táplálkozott. Olyau volt, mint a forrás, amelyből 
élővizek csodálatos patakja ömlik ki egymást felváltó nemzedékek 
Ielkének fclüdítésére. Ismerete kincseit, tudása értékeit, lelke drága 
vagyonát pazar kézzel szórta, hogy másokat gazdaggá tegyen. 

Kegyelmes Islen, téged illet a hála minden áldásért, amely e 
megszűnt élet nyomán támadt az őt hallgató lelkekben. Téged 
illet minden hála az ériékes nevelő munkáért, amelyei míg e föl-
dön élt, hűségesen végzett. Téged illet a bála, hogy a sokszor 
meddőnek látszó emésztő munkában soha el nem fáradt. Téged 
illet a hála, hogy a magvetés szenl munkáját mindezideig türe-
lemmel végezte. Most az aralás örömével és bizonyos reménységé-
vel áll már előlied a lelke. Kérünk, jutalmazd ineg a hű munkást 
és koronázd meg öt kegyelemmel és irgalmassággal! A gyászolókat 
pedig vigasztalja meg atyai szent kegyelmed és az a boldog ke-
resztyén bit, hogy az örökkévalóság minden boldogsága készen áll 
azok számára, akik hívek voltak mindhalálig és az Űrban haltak 
meg! Ámen. 

Egyházi tisztséget viselők felett. 

Mindenható szenl Isten, mennyei édes Atyánk! Szomorúság öm-
lik el lelkűnkön, mikor e koporsóra tekintünk. Siratjuk az embert, 
aki bevégezte földi pályafutását. Siratjuk a családtagot, aki fáj-
dalmas űrt hagyott maga ulán. Siratjuk a szerető édesatyát, hit-
vest, testvért és rokont, aki elköltözésével gyászba borította szeret-
teit. Es siratjuk egyházunk egyik hűséges munkását, aki önként 
felvállalt szolgálalát mindenkor odaadó szívvel és önmegtagadó buz-
gósággal végezte. Siratjuk a példaadó kitartással elöltünk járt (fel-
ügyelő, gondnok, presbiter stb.) lestvérünket. 

Szenl nevedre lérjen áldás mindenért, amit köztünk szent egy-
házad szőlőskertjében dolgozod. Szent nevedre térjen minden ál-
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dás, hogy liű maradi köztünk mindvégig és nemes önzetlenséggel 
szolgálta szent céljaidat. Mi gyarló emberek, a legjobb munkásnak 
scm adhatunk más jutalmat, mini a tiszteletei és az elismerési. Te 
azonban gazdag vagy az áldó jóságban és a boldogító megfizetés-
ben. Azért kegyelmedbe ajánljuk öt, mindenható szent Isten és 
kérjük, add meg neki a hűséges szolga julalmát ott fenn az egek-
ben. Légy neki irgalmas és kegyelmes. Ajándékozd ineg öt az 
igazság koronájával a Krisztus érdeméért. Helyét pedig itt e föl-
dön ne hagyd betöltetlenül. Támassz nyomába lépő buzgó munkásokat, 
akik híven segítenek építeni szent országodat ezen a földön. A 
kesergő családhoz is küldd cl vigasztaló Szenllelkcdel. Hadd nyer-
jék cl nálad azt a békességet, amely) a benned hívő lelkek leg-
nagyobb áldása, a mi Urunk, a Jézus Krisztus állal! Ámen. 

Koldus felett. 

Mennyei szenl Alyánk! Nehéz sors keresztjét hordozó ember-
társunk koporsója áll most előttünk. Nem volt semmije és senkije 
a földön. Lgyediil járta az élet nehéz útjait. A könyörület asztalának 
lehullatod morzsáival tengette szomorú éleiéi. Lgyedül csak le 
voltál hozzá hű, mennyei Atyánk! Te nem engedted, hogy irgalom 
nélkül elpusztuljon. Te liuzdílollad fel embertársai szívét kiinyö-
rblelre. fts most is le elégelted meg küzdelmeit. A rögös vándorúi 
után megpihentetted öl. Szegényes elhagyod kolduséletével lanílani 
akarlad földi gyermekeidet. Meg akartad érttelni mindenkivel, hogy 
semmi sem a miénk ezen a földön. Dúslakodva is koldusai va-
gyunk a földi életnek. Lzérl az cinheri lélek igazi gazdagsága csak 
a jóság és az irgalmasság lehet. Az emberi szív ékessége a fele-
barát nyomorát megértő, könnyeit letörlő, ínségét enyhítő szerelel. 
A nélkülöző Lázárok közlünk járó ínséges alakja inind egy-egy 
élő figyelmeztetés, hogy senki ne éljen ezen a földön dúslakodó 
önzésben, köiiyörleleu szerclcllcnségbcn, inerl aki csak egyet is 
felkarol az fir eleseit kicsinyei közül, az az Ur lelkét vigasztalja 
meg. 

Szegénységben nyomorgó lestvérünk immár elpihent. A szű-
kösen mérő földi világból mit sem visz magával és mégis a le 
irgalmasságod teljes gazdagsága vár reá. Kegyelmes Isten, fogadd 
őt irgalommal. Itocsásd meg emberi gyarlóságai), lörőld cl vét-
keit és add meg neki az egekben azl, amit a földön nélkülözöd: 
a nyugodt élet boldogságát. Minket pedig az ilyen koporsókkal ta-
níts bölcseségre és einberszeretetre, hogy majdan egykor bizodal-
mas hiltel állhassunk meg bírói széked előd, a mi Urunk, Jézus 
Krisztus által! Ainen. 
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Szerencsétlenségben elhalt felett. 

Meghalva álluuk e koporsó mellett, mindenható szenl Isten! 
Szerencsétlenségben elhall lestvérünknek ád pihenőhelyet ez a ko-
porsó. Tudjuk, hogy földi életünk mulandó. Tudjuk, hogy csak 
vándorai vagyunk e múló világnak. Tudjuk, hogy egyszer el kell 
hagynunk a földi vándorlás sokszor megpanaszolt rögös útjait. Nem 
is zúgolódunk a miatt, hogy a mulandóság gyermekeivé terem-
leltéi minket, jóságos Istenünk. IIa betegségtől elgyengülve, ha hév-
tilött virágként lassú hervadással, vagy megéreti gabonaként az 
élet termésének számadására szólít el bennünket innét a halál an-
gyala, meg ludunk nyugodni sorsunkban. De mikor valakit hir-
telen, váratlan szerencsétlenség dint szomorú sírjába: meginog ben-
nünk a lélek egyensúlya. Mit tegyen ilyenkor a megdöbbent lélek? 
Miben keressen megnyugvást a kedveséiül megfosztott szerető szív? 
Ilol talál gyógyító balzsamot a vesztesek serege? 

Egyedül csak hozzád ludunk menekülni, szentséges Istenünk! 
Te vagy a schhcdt szívek orvosa. Te vagy a bánat terhe alalt 
leroskadt lelkek vigasztaló kegyelmes Islene. Hozzád visszük hát 
bánatunkat. Te adj vigasztalást, ö ledbe hajijuk kesergő lelkünket. 
Te adj neki megbékélést Urain! Λ fájó szíveket gyógyítsd meg 
azzal a szent hittel, hogy az elköltözött lélek hozzád tért és tenálad 
irgalomra laláll. Az égelő könnyekel le töröld le az örökélet hilének 
és a boldog feltámadás reménységének nyugtató hizlalásaival. Az 
elköllözöllet pedig öleld atyai kebledre és tárd fel előtte menny-
országodat! Irgalmasságod mindenen diadalmaskodó erejével emeld 
őt magadhoz és a kesergőket vigasztald meg, hogy a megbékélés 
áldott mennyei ajándékával meggyógyuljon minden fájdalmas szív. 
.Minket pedig óvjon meg szenl kezed minden szerencsétlenségtől 
és minden nehéz megpróbáltatástól, szent Fiad, az Úr Jézus Krisztus 
érdeméért! Ámen. 

Öngyilkos felett. 

Nehéz szívvel tekintünk az előliünk fekvő koporsóra, mennyei 
Atyánk! Nehéz szívvel idézzük maguuk elé benne nyugvó testvé-
rünk alakját. Nem azérl idézzük, hogy ítéljünk felelte, mert az egye-
dül a tied, szentséges Istenünk, aki a vesék lilkait is ismered. Azért 
idézzük, hogy megkérdezzük tőle: miérl? Miért vetette el magától 
legdrágább ajándékodat, az életet? Miért borílotla gyászba szerel-
teit? Miért okozott vigasztalan szomorúságot olyan sok szerelő szív-
nek? Miérl nem tudull elég örömet találni az édes otthonban, a 
megértő szívek jóságában, a választott élethivatás munkáiban s 
a lelke talajából feltörő élelösztönben? fis miérl nem tudóit hízni 
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tebenned, aki sohasem hagyod el a benned hízókat? Miért nem 
fordította tekintelél feléd, az ö mennyei édes Atyja felé, mikor 
eddig is olyan sok örömet adtál neki és ezután is még olyan sok 
jóval áldhattad volna meg őt az élők sorában! 

Nehéz kérdések ezek, amelyekre ez a mi csendes hatottunk 
talán meg sem tudott volna felelni. A kérdések válasz nélkül ma-
radnak, csak a szívek kínzó gyásza virraszt e fájó kérdések felelt. 
I)e te ismersz mindent, mennyei Atyánk! Te azt is tudod, milyen 
teher alatt roskad) össze ez a meghasonlott lélek. Azért most légy 
hozzá irgalmas és kegyelmes! Itélettartásodat enyhítse meg atyai 
szerelmed. Szegény testvérünket szenl Fiad érdemével együttesen 
vesd mérlegre. Minket pedig taníts e szomorú eset állal is hitre 
és bizalomra. Tedd a lelkünket viharállóvá, a szívünket erőssé, 
hogy meg tudjunk állni a megpróbáltatásokban. A szomorkodókat 
pedig vigasztald meg, óh szent Isten! Csak le adhatsz nekik meg-
békélést. Csak te gyógyíthatod meg kesergő szívüket, \ v u j l s d ki 
azért feléjük segílő kezedet és csepegtesd a vigasztalás balzsamát 
megsebzett lelkiikre: hogy e nagy gyász fájdalmai közöli is felis-
merjék atyai jóságodat, amely soha sem sziiuik békességgel aján-
dékozni meg a háborgó lelkekel! Ámen. 

Meggyilkolt felett. 

Ilalalmas Isten, mennyei Atyánk! A Káin állal kionrotl vér 
borzalmával fordulunk ma hozzád, hogy reánk tekints! Kiborul a 
lelkünk, ha az ember bűnére gondolunk. Ilogyan adja ál magát 
a fékevesztett indulatnak, a porbaalázó szenvedélynek és az élet-
olló gyűlölködésnek! Ks alázattal könyörgünk hozzád, önls az em-
berekbe új lelket, liogy neked tetsző islenes életet éljenek! Változ-
tasd meg az emberek szívében az indulatokat, hogy egymásnak ne 
megrontására, hanem építésére törekedjenek. 

Kiborul a lelkünk, ha az emberi bűnös indulat e szomorú ál-
dozatára gondolunk, hogy milyen hirtelen és erőszakosan szűnt 
meg benne az élet, amelyet neki te adlál isteni ajándékul, nemes 
emberi hivalás betöltésére. Alázattal könyörgünk, mennyei Atyánk, 
tedd szelídebbé közlünk az erkölcsöket, hogy ne oltsa ki ember 
embertársa életét, ne törje össze az életpályái, amelyen földi gyer-
meked akaratod teljesítésével köteles lenéked szolgálni. 

Kiborul a lelkünk, ha arra a gyászra gondolunk, amely e lest-
vérünk erőszakos halálával kedvesei szívére nehezül! Alázattal kö-
nyörgünk, állj le magad a kesergő szívek mellé és nyújts enyhülést 
kínzó fájdalmukra. Kégy ollalmazója az elhagyottaknak, légy segí-
tője az eleseiteknek, légy atyja az elárvultaknak és légy menedéke 
az otthont vesztetteknek! 
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Urunk, Istenünk, alázattal könyörgünk ez elhunyt testvérünk 
üdvösségéért is. Te minden földi gyermeked iráni kegyelmes és 
irgalmas vagy, hozzá is légy irgalmas, szent Fiad érdemééri! Légy 
irgalmas mindnyájunkhoz, akik gyarló emberi indulatokkal foly-
tatjuk e földön vándorlásunkat, hogy meglarthassuk törvényedet, 
követhessük akaratodat és jrgalmasságodből majdan elnyerhessük 
az örökélelet, a mi Urunk, Jézus Kriszlus érdeméért! Ámen. 

Kivégzett ember felett. 
Mindenható szent Isten! .Mélységes gyász fájó érzése ül a lel-

kűnkön, mikor inost e koporsó melleit hozzád imádkozunk. Λ bűn 
biinlelése, a szégyenletes halál mered elénk róla, a maga teljes 
borzalmasságában. l-:s szégyenkezve pirul a lelkünk, liogy milyen 
szomorú és milyen fájdalmas sorsol készít magának az ember, ha 
igazságod útjairól letér! 

De nem ílélcllartásra jöttünk mi e koporsóhoz. A földi igazság 
ílélellarlása már elvégezte szomorú munkáját. Az isteni igazság 
íiélellarlása inosl következik lenálad, mennyei Atyánk! Ks mi azért 
könyörgünk hozzád, légy e bűnös embernek irgalmas bírája! Nem 
mentegetni akarjuk a liűnét, esak atyai kegyelmed gazdagságából 
kérünk egy morzsái e bűne miall bűnhődött embertársunk lelkének. 
Kriszlus érdeméért légy hozzá irgalmas és kegyelmes. De légy irgal-
mas és kegyelmes a kesergő szívekhez is, mert ini nein tudjuk őket 
részvétünkkel megvigasztalni. Mink el pedig laníts e koporsó állal 
is komoly magunkbaszállásra és bensőséges bünbáiialra, hogy míg 
e földön élünk, legyünk mindig hűséges és engedelmes gyermekeid. 
Teremts bennünk tiszta szívet, hegy neked éljünk és egykor veled 
egyesülhessünk az Cr Jézus Kriszlus érdeméből! Ámen. 

II. Temetési szertartás a sírnál. 

A sírnál nagyon sokféle szer tar tás van szokásban. A szertar-
tások két főága a liturgiás és a l i turgiátlan. A li turgiáikul fo rma leg-
egyszerűbb r e n d j e a következő: 

Mikor a gyászmenet a sírhoz ér, az éneklés alatt a lelkész a 
sír szájához tett koporsó mellett megáll és az ének elhal lgatása 
jután így szól: 

Az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében! Ámen. 

Gyászoló testvéreim! Mielőll az Crban elhunyt leslvérünk ki-
hűlt Iclcinril az anyaföld ölére leiennénk, alázzuk meg magunkat 
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a mindenütt jelenlévő Isten szenl színe előli és imádkozzunk hozzá 
buzgó szívvel eképen: 

1. Életnek és halálnak hatalmas Ura, iniiidenbalő szenl Islen! 
Alázatlal fordulunk hozzád a búcsúzás e komoly pillanatában, mi-
dőn elhúnyt testvérünket elbocsátjuk. Egyedül tebenned falál meg-
nyugvást a szívünk. Ezért a megnyugváséri könyörgünk mosl hoz-
zád. Értesd meg velünk, hogy l e nem hollaknak, hanem élőknek 
vagy örök Istene! Akiket leliát magadhoz szólítasz, azokat nem 
megsemmisülésre, hanem örökélelre hívod magadhoz az egek egébe. 
Ez a hit legyen vigasztalója a gyászoló szíveknek. Ez a reménység 
törölje le a kicsordúlő könnyekel, hogy elvesztett kedvesükkel egy-
kor lenálad isinél találkoznak. Vigasztalja ineg szívüket a hála, hogy 
eddig is övéknek mondhatták búcsúzó kedvesüket, akinek most 
megnyitod a mennek országát, az Ér Jézus Kriszlus érdeméért! 
Ámen. 

2. Kegyelmes mennyei xltyánk! Mélységes bánattal tekintünk 
az előliünk álló bezárt koporsóra és e lábainknál láloiigó üres sírra, 
mert ezek a földi ember éleiének örök törvényét, a mulandóságot 
hirdetik. Milyen nehéz volna a koporsó lálása és a sír nézése, ha 
nein adlad volna nékünk Krisztusban ajándékul azt a szent hitel, 
liogy akár élünk, akár meghalunk, mindenkor a tieid vagyunk! 
Nekünk nem a föld az igazi hazánk, mert mi mennyei polgárok 
vagyunk, ahol az örökkévalóság boldogsága várakozik reánk. Ez a 
szent liit oszlatja el a koporsó félelmét, — ez a szenl hit enyhíti 
meg a sír sötét gyászát. Ε hit békességével bocsátjuk el testvé-
rünket hozzád. Ε hit koronáját kérjük elhúnyt testvérünknek. A 
gyászolóknak pedig adj vigasztalást, adj megnyúgvást és adj meg-
békélést, hogy áldani tudjanak téged a válás e nehéz pillanatában 
is azért a kegyelemért, hogy elhúnyt kedvesüket nekik ínindeziileig 
meglarlollad. Mindenért pedig szent nevedre térjen dicséret és di-
csőség mindörökké! Ámen. 

3. Jóságos Isten, mennyei Atyánk! A mulandóság és az örökké-
valóság haláránál, e sír partján, imádkozó lélekkel állunk ineg elől-
ied. Tovább már nem kísérhetjük elhúnyt kedvesünkéi. Ili át-
adjuk őt atyai irgalmasságodba. Alázattal kérünk, hogy amint vele 
voltál földi vándorlása minden idejében és amint gondviselésed-
del híven takargattad, míg e földön éli: úgy légy és maradj vele 
ezután is mindörökké, hogy üdvösséges legyen az örök hajlékokba 
való bemenetele. Az ulána maradó gyászolóknak pedig adj vigasz-
talódást és megbékélést a boldog feltámadás áldott reménységé-
ben, az Cr Jézus Kriszlus által! Ámen. 

Az imádság u tán a lelkész felolvassa a következő hitvallásos 
részt : 
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Kedves testvéreim, gyászoló gyülekezel! Evangélikus anyaszent-
egyházunk a gyászolóknak vígaszlalásul, a hívőknek erősségül és 
mindnyájunknak okulásul a következő tanítást adja: 

Iliszem, hogy Jézus Krisztus valóságos Isten, az Atyától örök-
től lógva született, és valóságos ember is, Szűz Máriától született; 
nekem Uram, aki engem elveszett és elkárhozott embert meg-
váltott minden bűntől; a haláltól és az ördögnek hatalmából meg-
szabadított és magáévá tett, nem arannyal, sem ezüsttel, hanem 
szent és drága vérével, ártatlan szenvedésével és halálával; hogy 
egészen az övé legyek, az ő országában őalatta éljek, neki szolgál-
jak örökkévaló igazságban, ártatlanságban és boldogságban; amint 
ö feltámadott a halálból, él és uralkodik mindörökké. Ez bizony-
nyal igaz! Ámen. 

Azután a lelkész kezét a koporsó fölé emelve, áldást mond: 
Az Crban elhunyt kedves testvérein! Elboesátalak immár a 

földi életből, az Atyának, Fiúnak, Szentlélek Istennek nevében! 
Ami porból vétetett: a halandó test, hadd térjen vissza a földnek 
porába, csendes pihenésre! Ami az Istenből leikezeit: a halhatatlan 
lélek, hadd szálljon vissza az ő Urához, Istenéhez, hogy elvegye 
hitének julalmál! Megáldom hát haló porodat, megáldom pihenő-
helyedet, megáldom távozó lelkedet. Mindenható szent Isten, meny-
nyei édes Atyánk, akit teremtettél, üdvözítő Jézus Krisztus, akit 
megváltottál. Istennek Szentlelke, akit megszenteltél és vezettél földi 
életében: azl most átadjuk és ajánljuk a te oltalmadba. Adj a ki-
hűlt tetemeknek az anyaföld ölén csendes pihenést, a Iiozzádlért 
léleknek pedig örök boldogságot, Kriszlus érdeméért! (Itt a ke-
reszt jelét adjuk.) 

Velünk pedig mindnyájunkkal legyen és maradjon Istennek, 
a mi Atyánknak szerelme, az Ür Jézus Krisztusnak, a mi Megvál-
tónknak kegyelme és az Isten Szenllelkéuek vigasztaló és megszen-
telő ereje mindörökké! Ámen. 

Tömegsírnál. 

Urain tekints reánk kegyelmesen! Uram, ne feddj meg minket 
haragodban és ne ostorozz minket búsulásodban. (Zsolt 6, 2.) A ha-
lál angyala most dús aratást végzett közöttünk. A gyász ma szívek 
táborán ömlik el. És nem találunk szót a vígasztalásra. Nem űl 
ki ajkunkra búoszlató ének. Csak hozzád könyörgünk: terjeszd ki 
kegyelmességedet a téged ismerőkre és igazságodat az igazszívű-
ekre! (Zsolt. 36, 11.) 

Uram, íme hány kesergő szívből száll ina hozzád panasz és 
zokszó e tömegsír mellől! Orvosold a panaszt és némítsd el a 
zokszót atyai jóságod vigasztaló szavával! Mondjad Uram, hogy te 
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senkii nem akartál feljebb kísérteni, mini ahogyan elviselheti és 
már is ott állsz a gyászolók melleit vigasztaló segítségeddel! Mond-
jad I r a m , liogy a halál angyalának életekel olló borzalmas munkáját 
az ember liünc hívja ki, mini ahogyan az einher liiiiic juttatta sírba 
egyszülött Fiadat, az f'r .lézus Krisztust is! És mondjad I ram. Iiogv 
miként Jézus halála megújult élei diadalmas öröméi hozla e vi-
lágra, úgy e szomorú sír bánatának éjjeléből is tisztább, nemesebb 
emberi élei log feltámadni a sok szomorúság és a tenger bállal hul-
láma illői! 

Uram, az égig ér a te kegyelmességed és hűséged a felhőkig! 
(Zsolt. 36, 6.) Azérl hozzád fordulunk vígasztalásért és gyógyulásért. 
Mulasd meg a gyászolóknak kegyelmességed gazdagságát. Adj nekik 
lelki békességet. Ne hagyd ökel magukra nehéz bánatukkal. Kmeld 
fel őket irgalmasságod karjaira és békítsd meg nyugalmát veszí-
tett szivükéi. Aki mindent újjá tudsz teremteni mindenható szent 
akaratoddal, aki mindenki! meg ludsz vigasztalni atyai szíved sze-
retetével: állj most kegyelmesen a gyászolók mellé és légy nekik 
vigasztaló, megáldó édesalyjuk, az f'r Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Áthelyezéskor. 
Megesik, liogy e x h u m á l á s a lka lmáva l beszéde t is k ívánnak a 

le lkésztől , de az á the lyezés r endsze r in t csak imádsággal tör tén ik . 
H a az cse l mégis nagyobb je len tőségű , pé ldáu l , a m i l y e n Kossuth 
L a j o s h a m v a i n a k á the lyezése voll, a k k o r a l e lkész mél ta tó beszé-
d e t t a r t , amely u t á n imádkozik és á ldás t mond . Az ének lés lehető-
leg soha se m a r a d j o n el . 

Imádság . 
Mennyei szenl Atyánk! Kegyeletes munka végzésére jötliink az 

elhunylak csendes pihenőhelyére . Kegyeletes munkánkra tőled ké-
rünk áldást és megszentelést . Szerelő szívek kívánják leróni a ke-
gyelet és a tisztességadás kötelességeit egy (érdemes), szeretettel 
övezett elhunyt kedvesünk iráni. A felejteni nem tudó szív hálás 
érzése vezeti ide. >"em síri nyugalom zavarása a célunk, hanem 
imádságos tiszteletadás. Ε munkánkra kérjük atyai szíved szent 
áldását. Áldd meg a tetemeket, amelyeknek új lakóhelyet óhajtanak 
adni a jó emléket őriző liálás szívek· Áldd ineg az emlékezést, 
amely az elhunyt nemes alakja felett őrködik. Áldd meg a szívek 
vonzalmát, amely nem sziint meg a mulandó élei megszakadásával. 
Áldd meg az elhunyt síri álmát, hogy legyen az mindig zavartalan. 
Áldd meg mindazokat, akik e sír nyugalmát vele itt megosztják. 
Áldd meg az ittmaradotlakat is, hogy nyugodtan hajthassák majd 
egykor fejükei örök pihenésre. Áldj ineg mindnyájunkat, kegyel-
mes Islen, hogy mi is mind kedves és áldandó emléket hagyjunk 
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magunk nláu és vándorlásunk bevégezlével lestünk elnyerje földi 
nyugodalmai. lelkünk pedig az örök üdvösségei, az í r Jézus Krisztus 
állal! Amen. 

Másvailásúak felett. 

Nem ri lka eset. hogy szórványokban, vagy vegyesházásságbau 
élők közt. vagy m á s okokból, az evangél ikus lelkész másval lású 
lialotlat temet el. I lyenkor a beszéd tartásától lehetőleg tartózkodni 
kell. Elég ha imádság és áldás mondásá ra vállalkozunk. Akkor 
is ki kell kérn i előzőleg az el hunyt il letékes lelkészének beleegyezését . 

Imádság. 

Mennyei édes Alyánk! Ez a koporsó mélységes gyászba borítolia 
a szerelő szíveket, akikel szent akaratod meleg érzések boldogító 
szálaival fűzött össze egymással. Mint együttérzü testvérek jöttünk el 
e koporsóhoz, hogy sírjunk a sírókkal és vígaszlalásodér! könyörög-
jünk a szomorkodőkkal. Mert egyedül csak tenálad van minden 
szomorúságra vigasztalás, kegyelmes Istenünk! Téged kérünk azérl, 
lásd meg a gyászolók bánalát és küldd el hozzájuk békességül a 
le Szeullelkedel! Elhunyt testvérünkért pedig könyörgünk, fogadd 
hozzádlért lelkét irgalmazó kegyelmedbe! Te bölcs vagy és nem 
ismered a személyválogatási úgy, mint az emberek. Te csak az 
igazat és a bűnöst különíted el egymástól. Ami az embereket el-
választja. az előlied balga semmiség. Te nem azl nézed, hogy 
ki melyik nyájnak tagja, hanem csak azl, hogy szenl Fiadal vallja-e 
pászlorának? Azérl ini, mint az egyetlen pásztor nyájának lagjai, 
alázatosan könyörgünk hozzád, hogy e hazatért léleknek légy ke-
gyelmes és nyisd meg elölte mennyországodat, hogy legyen az 
örök boldogság részese Krisztus Jézus állal! Henniinket pedig légy 
igaz gyermekeiddé. Kagyoglasd elöltünk szent Fiad evangéliumát, 
hogy annak világosságánál járjuk földi vándorlásunk rögös útjai!. 
Egykor pedig ajándékozz meg bennünket szent nevednek dicső-
ségéért az örökélet koronájával kegyelmesen, a mi Urunk a Jézus 
Kriszlus állal! Amen. 

Temetésre alkalmas bibliai helyek: 
IIa a temetési szer tar tás csak a sírnál l'olyik le, akkor az imád-

ság u tán a Miatyánk is mindig e lmondandó. Egyébként a Miatyán-
kot a koporsó mellett , a főimádsággal kapcsolatosan kell e lmon-
dani . 

Orcád verí tékével egyed a te kenyeredet , míglen visszatérsz a 
földbe, m e r t abból vétettél, m e r t po r vagy te s ismét p o r r á Ieszesz.. 
(Móz. I. 3, 19.) 
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Eltűnt , mer t Isten magáhozvette . (Móz. I. 5, 21Λ 
Te pedig e lmégy atyáihoz békességben, e l lemel le te l jó vén-

ségben. (Móz. I. 15, 15.) 
Bocsássatok el engem, hogy menjek az én uramhoz. Móz. I. 2-t, 

56.) 
Kimúlt és meghal l Ábrahám jó vénségben, öregen és bete lve 

az élettel és takar í t ta ték az ő népéhez . (Móz. 1. 25, 8. v. ö. 35, 29.) 
Nincsen a gyermek és én, m e r r e m e n j e k én? (Móz. I. 37. 30.) 
Az én bu jdosásom esztendeinek nap ja i százharminc esztendő. 

Kevesek és nyomorúságosak voltak az én életem esztendeinek nap-
jai és nem érték el az én atyáim élete esztendeinek napja i t , 
ameddig ők bujdos tak . (Móz. I. 47, 9.) 

Íme, én meghalok, de az Is ten veletek lesz! (Móz. I. 48, 21.) 
Szabadí tásodra várok, Uram! (Móz. I. 49, 18.) 
Ha l jon meg az én lelkem az igazak halá lával! (Móz. IV. 23, 10.) 
Mózes pedig százhúsz esztendős voll, mikor meghalt . Nem ho-

mályosodott meg az ő szeme, sem el nem fogyatkozott az ő e re j e . 
(Móz. V. 34, 7.) 

En pedig íme, megyek m á r a minden földinek ú t ján . '.lózs. 
23, 14.) 

Ö az Űr cselekedjék úgy, amint neki jónak tetszik! (Sám. 
1. 3, 18. v. ö. II. 12, 22.) 

Alig egy lépés van köztem és a halál közölt. (Sám. I. 20, 3.) 
Én elmegyek az egész földnek ú t ján , erősí tsd meg magad és 

légy fé r f iú i (Kir. I. 2. 2.) 
Elég! Most óh Uram vedd el az én lelkemet, mer t nem vagyok 

jobb az én atyáimnál . (Kir. t. 19, 4.) 
Az Űrhöz ragaszkodott és el nem haj lo t t tőle és megőrizle 

az ő parancsolata i t . És vele volt az Ür mindenül t és ahová csak 
ment , e lőmenetele volt. (Kir. II. 18, 6—7.) 

Azt mond ja az Ür: Rendeld el házadat , mer t meghalsz és nem 
élsz. (Kir. II. 20, 1. v. ö. És, 38, 1.) 

Öh Uram, emlékezzél meg róla, hogy elölted hűséggel és töké-
letes szívvel j á r t am és hogy csak azt cselekedtem, ami j ó volt a te 
szemeid előt t! (Kir. 11. 20, 3.) 

Mi csak jövevények vagyunk leelőlled és zsellérek, amint a mi 
Atyáink is egyenként . A mi életünk nap ja i olyanok, mini az á rnyék , 
amelyben ál landóság nincsen. (Iírón. I. 29, 15.) 

És meghal t jó vénségben, életével, gazdagságával és minden 
dicsőségével megelégedve. (Krón. 1. 29, 28.) 

Emlékezzél meg énrólam én Is lenem és ne engedd, hogy el-
töröltessenek az én jó té teményeim, amelyeket cselekedtem az én 
Is tenem házával és rendtar tásával . (Neh. 13, 14.) 
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Az Ür adta, az Ür vette el, áldott legyen az Urnák neve. (Jób. 
1, 21.) 

Miért ád az Isten a nyomorul tnak világosságot és életet a ke-
seredet t szívűeknek? Akik a halál t vár ják , de nem jön és szorgalma-
sabban keresik, mint az e l re j te t t kincset! (Jób. 3, 20-21.) 

íme sokakat oktattál és a megfárad t kezeket megerősí tet ted, 
a tántorgót a te beszédeid fenntar to t ták és a reszkető té rdeket még-
erősí tet ted. (Jób. 4, 3—4.) 

Érett ko rban térsz a koporsóba, amint a maga ide jén taka-
rít tatik be a leara to t t gabona. (Jób. 5, 26.) 

A felhő eltűnik és elmegy. így aki leszáll a s írba, nem jő fel 
többé, nem tér vissza többé az ő ha j l ékába és az ő helye nem is-
mer i őt többé! (Jób. 7, 9-10.) 

Nem akarok örökké élni! Távozzál el tőlem, mer t nyomorúság 
az én é le tem! (Jób. 7, 16.) 

Mi csak tegnapiak vagyunk és semmit nem tudunk, mer t a 
mi nap ja ink csak árnyék e földön. (Jób. 8, 9. v. ö. 9, 25-31.) 

Melyik nem tudja , hogy az Ürnak keze cselekszi ezt, akinek 
kezében van minden élő ál latnak élete és minden egyes embernek 
a lelke! (Jób. 12, 9-10.) 

Az asszonytól született e m b e r rövidéletű és háborúságokkal bő-
velkedő. Mint a virág kinyílik és e lhervad ; és el tűnik, mint az ár-
nyék és nem állandó. (Jób. 14, 1-2.) 

Nincsenek-e meghatározva nap j a i ? Az ő hónapja inak számát 
te tudod; ha t á r t vetettél neki, amelyet nem hágha t át. (Jób. 14, 5.) 

A kiszabott esztendők letelnek és éli ú t rakelek és nem térek 
vissza. Lelkem meghanyat lot t , nap j a im elfogytak, vár r á m a sír. 
(Jób. 16, 22-23.) 

Hol az én reménységem, ki törődik az én r eménységemmel? 
I.eszáll az m a j d a sír üregébe, velem együt t nyugoszik a porban. 
(Jób. 17, 14-15.) 

Én tudom, hogy az én megváltóm él és u to l já ra az én porom 
felett megáll! (Jób. 19, 25.) 

Egy pil lanat alatt meghal lnak; é j fé lkor felr iadnak a népek 
és e lenyésznek; a ha ta lmas is e l tűnik kéz nélkül . (Jób. 34, 20.) 

Az Ür az én világosságom és üdvösségem: kitől f é l j ek? Az 
Ür az én életemnek erőssége: kitől r e m e g j e k ? (Zsolt. 27. 1Λ 

Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engemet , óh Uram, 
hűséges Is ten! (Zsolt. 31, 6.) 

Én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Is tenem! Éle-
tem ideje kezedben van. (Zlsolt. 31, 15-16.) 

Ügyelj a feddhete t lenre , nézd a becsületest , mer t a jövendő 
a béke emberéé . (Zsolt. 37, 37.) 
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Jelentsd meg, Uram, az. én végemet és nap ja im mértékét , 
m e n n y i az? Hadd t u d j a m , liogy milyen mu landó vagyok. í m e te-
nyérnyivé letted nap j a ima t és az én é le tem teelőtted, mint a semmi. 
Bizony, merő hiábavalóság minden ember , akárhogyan áll is. Bi-
zony á rnyékkén t j á r az ember , bizony csak h iába szorgalmatosko-
d ik ; r a k á s r a gyűjt , de nem tudja , ki t akar í t j a be azokat. Most 
azér t mit remél jek , óh U r a m ? Tebenned van b izodalmam! (Zsolt. 
39, 5-8.) 

Miért csüggedsz el lelkem és miér t nyugtalankodol bennem? 
Bízzál Is tenben, m e r t még há lá t adok én neki, az én szabadítóm-
nak és I s tenemnek! (Zsolt. 42, 12.) 

Csak Is tenben nyugpszik meg lelkem, tőle van az én szaba-
du lásom. Csak ő az én kősziklám és szabadulásom, ő az én ol-
ta lmam, azért n e m rendülök meg felet tébb. (Zsolt. 62, 2-3.) 

Ha elfogjy átkozik is testem, és szívem: szívemnek kősziklája 
é s az én örökségem te vagy, óh Isten, mindörökké! (Zsolt. 73, 26.) 

Megemlékezem az Úrnak cselekedeteiről , sőt megemlékezem h a j -
d a n i csodáiról és e lmélkedem minden cselekedeteidről és tetteid-
ről gondolkodom. Öh Isten, a te útad szentséges, kicsoda olyan 
nagy Isten, mint az Isten! (Zsolt. 77, 12-14.) 

Mikor megsokasodtak bennem az én aggódásaim, a te vígasz-
talásaid megvidámítot ták az én lelkemet. (Zsoll. 94, 19.) 

Te visszatérí ted a ha landót a porba és ezt mondod: Tér je tek 
vissza embe rnek fiai! (Zsolt. 90, 3.) 

A mi esz tendeinknek n a p j a i hetven esztendő, vagy ha fölebb, 
nyolcvan esztendő és nagiyobb részük nyomorúság és fáradság, amely 
gyorsan tovatűnik, min tha repülnénk. Taní ts minket úgy szám-
lálni nap ja inka t , hogy bölcs szívhez jussunk. (Zsolt. 90, 10, 12.) 

Segítségül hív engem, ezér t meghal lgatom őt, vele vagyok há-
borúságban , megmentem és megdicsőíteni őt. Hosszú élettel elé-
gítem meg őt és megmuta tom neki az én szabadí tásomat . (Zsolt. 
91, 15-16.) 

Az embernek nap ja i olyanok, mint a fű ; úgy virágzik, mint a 
mező virága. Hogyha átmegy r a j t a a szél, n incsen többé és az ő 
he lye sem ismeri azt többé, — de az Űr kegyelme öröktől fogva 
való és örökkévaló az őt félőkön és az igazsága a f iaknak fiain. 
(Zsolt. 103, 15-17.) 

Az Űr szemei előt t d rága az ő kegyeseinek halála . (Zsolt. 
116, 15.) 

Nem halok meg, h a n e m élek és h i rde tem az Úrnak cseleke-
dete i t ! Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át 
engem a halálnak. Nyissátok meg nekem az igazság kapuit , hogy 
bemen jek azokon és d icsé r j em az Ura t ! Ez az Űrnak kapu ja : 
igazak mennek be azon! (Zsolt. 118, 17-20.) 
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Jövevény vagyok e földön, ne re j t sd el tőlem a te parancsola ta i -
dat . (Zsolt. 119, 19.) 

Igaz az Ür minden ő ú t j ában és minden dolgában kegyel-
mes. Közel van az Ür minden őt hívóhoz, mindenkihez, aki h ű -
séggel h ív ja őt. (Zsolt. 145, 17-18.) 

Az igaznak emlékezete áldott. (Péld. 10, 7.) 
Az igaznak ha lá la ide jén is reménysége van. (Péld. 14, 32.) 
Az életnek ú t j a felfelé van az ér te lmes e m b e r számára , hogy 

eltávozzék a pokoltól, amely alá fe lé van. (Péld. 15, 24.) 
Igen szép ékes korona a vénség, az igazság ú t j á b a n találtatik. 

(Péld. 16, 31.) 
Ne dicsekedjé l a holnapi nappal , mer t nem tudod, mit hoz 

a nap tereád. (Péld. 27, 1. v. ö. Jak. 4. 13, 15.) 
Micsoda haszna van az e m b e r n e k minden ő munká j ában , melv-

lyel munkálkodik a nap a la t t? Egyik nemzetség elmegy és a másik 
eljő. a föld pedig mindörökké megmarad . (Préd. 1, 3-4.) 

Jobb a s i ra lmas házhoz menni , hogynem a lakodalom házához, 
menni , mivelhogy minden e m b e r n e k ez a vége és az élő e m b e r 
megemlékezik arrói . (Préd. 7, 2.) 

lEgy e m b e r sem ura lkodhat ik a szélen, liogy fe l tar tsa a sze-
let és semmi hata lmasság nincs a halá lnak n a p j a felet t! (Préd. 8, 8.) 

Valamit ha t a lmadban van cselekedni e rőd szerint, azt csele-
kedjed , mer t semmi cselekedet, okoskodás, tudomány és bölcseség 
nincs a seolban, ahova menendő vagy. (Préd. 9, 12. v. ö. 11, 7-8.) 

Szózat szól: Kiálts! És monda : Mit k iá l tsak? Minden test f ű 
és minden szépsége, mint a mező virága! Megszáradt a fű , e l -
hull t a virág, ha az Ürnak szele fuvall t rá . Bizony fű a nép. Meg-
száradt a fű, e lhul l t a virág, de Is tenünk beszéde mindörökre meg-
m a r a d ! (És. 10, 6-8.) 

Ne fél j m e r t én veled vagyok. Ne csüggedj, mer t én vagyok 
Istened. Megerősítelek, sőt megsegítelek és igazságom jobbjával tá-
mogatlak. (És. 41, 10.) 

Vénségtekig én vagyok az és megőszüléstekig én visellek: Én 
te remte t tem és én hordozom," én viselem és megszabadítom. (És. 

Nem a n a p lesz neked többé nappa l i világosságod és fényes-
ségül n e m a hold világol neked, h a n e m az Ür lesz neked örök 
világosságod és Istened lesz ékességed, (És. 60, 19.) 

Nincsen-e balzsamola j Gileádban? Nincsen-e ott orvos? Miért 
nein gyógyíttatott meg az én népem leánya? (Jer. 8, 22.) 

Ne d icsekedjék a bölcs az ő bölcseségével, az e rős se dicse-
kedjék az ő erejével , a gazdag se dicsekedjék gazdagságával. Hanem 
azzal d icsekedjék, aki dicsekedik, hogy ér te lmes és ismer engem, 

46, 4.) 
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hogy én vagyok az Ür, aki kegyelmet, ítéletet és igazságot gyakor-
lok a földön. (Jer. 9, 23-24.) 

Tudom, Uram. hogy az embernek nincs h a t a l m á b a n az ő út ja 
é s egvetlen járókelő sem teheti , hogy irányozza a maga lépését . (Jer. 
lü, 23.) 

Én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok, 
azt m o n d j a az Űr. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, 
liogy kívánatos véget adjak! nektek. Akkor segítségül hívtok engem 
é s e lmentek és imádtok engem és meghallgatlak titeket. És kerestek 
e n g e m és megtaláltok, mer t tel jes szívetekből kerestek engem. (Jer. 
29, 11-13.) 

Messzünnen is megje lent nekem az Űr! Mert örökkévaló szeretet-
tel szerettelek léged, azér t te r jesz te t tem reád az én irgalmasságo-
ma t ! (Jer. 31, 3.) 

Hagyd el a te árváidat , én e l tar tom. Özvegyeidet is. Bennem 
vessék reménységüket . (Jer. 49, 11.) 

Mindnyájatokat kérlek, ti j á rókelők: tekintsétek meg és lássátok 
meg, ha van-e oly bánat , mint az én bánatom, amely engem ér t , 
amellyel engem súj tot t az Ür, az ő búsul t ha rag jának n a p j á n ! (Jer. 
sir. 1, 12.) 

Az Ür kegyelmessége az, liogy még nincsen végünk, mivel nem 
fogyatkozott el az ő irgalmassága. Minden reggel meg megújul , 
nagy a te hűséged! Az Ür az én örökségem, m o n d j a az én lelkem, 
ezér t benne bízom! (Jer. sir. 3, 22-24.) 

Nem zár ki ö rökre az Űr. Sőt ha megszomorít , meg is vígasz-
tal az ő kegyelmességének gazdagsága szerint. Mert nem szíve 
szerint veri és szomorí t ja meg az emberek fiait. (Jer. sir. 3, 31-33.) 

Eleset t a mi fe jünknek koroná ja , j a j most n é k ü n k ! (Jer. sir. 
5 , 1G.) 

Nem gyönyörködöm a meghaló ha lá lában , ezt m o n d j a az Űr 
Isten. Tér je tek meg ezér t és é l je tek! (Ez. 18, 32.) 

Embernek fia, íme én elveszem tőled szemeidnek gyönyörű-
ségét hir te len halál lal és ne s í r j és ne ja jgass , se könnyed 
ne hul l jon! Fohászkodjá l csendesen, ha lo t takér t való sírást ne tégyl 
(Ez. 24, 16-17a.) 

így szól az Űr Is ten: Íme én megnyílom a ti s í r ja i tokat és ki-
hozlak tietket s í r ja i tokból én n é p e m . . . és adom az én lelkemet be-
létek, hogy megéledje tek és leteszlek ti teket a ti földetekre. (Ez. 
37, 12-14.) 

Sokan azok közül, akik a föld po rában alusznak, fe lserkennek. 
Némelyek örökélelre , némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló útá-
la tosságra. Az ér te lmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége 
é s akik sokakat igazságra visznek, miként a csillagok örökön-örökké! 
(Dán. 12, 2-3.) 
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Te pedig m e n j el a vég felé és m a j d nyugszol és felkelsz a 
te sorsodra a napoknak végén. (Dán. 12, 13.) 

Jer tek, t é r j ünk vissza az Ürhoz, m e r t ő szaggatott meg és ő 
gyógyít meg minket ; megsebesí tet t de bekötöz minket! (Hós. 6, 1.) 

Most azért . Uram, vedd el kérlek az én le lkemet éntőlem, m e r t 
jobb meghalnom, mint é lnem! (Jón. 4, 3. v. ö. Zs. 88, 4, 5, 6, 10.) 

Eles tem ugyan, de felkelek mer t ha még a sötétségben ü lnék 
is, az Űr az én világosságom! (Mik. 7, 8.) 

Gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben! (Mt. 6, 20.) 
Menjetek innét , mer t a leányka nem hal t meg, hanem aluszik, 

(Mt. 9, 24.) 
Ne fél je tek azoklól, akik a testet ölik meg, de a lelket megölni 

nem tud ják , hanem inkább attól fél jetek, aki úgy a lelket, mint 
a tes tet el tud ja veszteni a gyehennában . (Mt. 10, 28.) 

Az igazak fénylenek m a j d mint a nap , az ő Atyjuknak országá-
ban. (Mt. 13, 43.) 

Aki az ő életét meg a k a r j a menteni , elveszti azt, aki pedig 
elveszti az ő életét én ére t tem, megtalá l ja azt. (Mt. 16, 25.) 

Bizony mondom nektek, nehéz a gazdagoknak be ju tn i a meny-
nyek országába. (Mt. 19, 23.) 

Sokan vannak a hivatalosak, de kevesen a választottak. (Mt. 
22, 14.) 

Az Is ten nem holtak Istene, hanem élőkél (Ml. 22, 32. v. ö. Lk. . 
20, 37-38.) 

Vigyázzatok, mer t nem tudjá tok, melyik ó rában jön el a tü 
Uratok! (Mt. 24, 42. v. ö. 25, 13.) 

Jól vagyon, jó és hű szolgám, kevésen voltál hű, sokat bízok 
r ád ezután, men j be a te Uradnak örömébe! (Mt. 25, 21.) 

Akkor azt m o n d j a a király a j obb ján lévőknek: Jer tek, Atyám-
nak áldottai és vegyétek örökül azt az országot, amely a világ t e rem-
tésétől kezdve el van készítve. (Mt. 25, 34.) 

Leányod meghalt , minek fárasztod még a Mestert. Jézus pe-
dig, mihelyt ezt a hírt meghallotta, tüstént azt mondta az elöl-
j á rónak : Ne félj , csak h igyj ! (Mk. 5, 35-36.) 

Engedjé tek a kisgyermekeket hozzám jönni és ne akadályoz-
zátok őket, m e r t i lyeneké az Isten országa. (Mk. 10, 14.) 

Ki veszi m a j d el a követ a sír szá já ró l? (Mk. 16, 3.) 
Az Ember f i a nem azért jött, hogy elveszítse, hanem hogy meg-

mentse az emberek lelkét. (Lk. 9, 56.) 
Ne félj , te kisded nyá j , m e r t úgy tetszett a li Atyátoknak, hogy 

nektek a d j a az országot! (Lk. 12, 32.) 
Boldogok azok a szolgák, akiket az Űr, mikor megérkezik, 

éb ren talál. (Lk. 12, 37.) 
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Valaki azt mondta nek i : Uram, kevesen vannak, akik üdvö-
zülnek? Ő pedig mondá : Iparkodja lok bemenni a szoros kapun 
át, mer t mondom nektek, sokan szerelnének m a j d bemenni , de nem 
bírnak. (Lk. 13, 23-24.) 

Uram, emlékezzél meg énrólam, ha m a j d a te országodba be-
mégy! És mondá nek i Jézus : Bizony mondom, ma velem lész a 
parad icsomban! (Lk. 23, 42-43.) 

Atyám, a te kezeidbe a jánlom az én le lkemet! (Lk. 23, 46.) 
Ügy szeret te az Is ten a világot, hogy az ő egyszülött Fiá t adta, 

hogy valaki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örökélete legyenI 
(Ján. 3, 16. v. ö. Ján. I. 4, 9.) 

Bizony, bizony mondom nektek, aki az én beszédemet hall-
gat ja és hisz annak, aki engem elküldött , annak örökélete van és 
í téletre nem megy, hanem már á tment a halálból az életre. (Ján. 
5, 24.) 

Jön idő, mikor mindazok, akik a s í rokban vannak, meghal l ják 
az ő szavát és akik a jót mívelték, azok ki jönnek, liogy fe l támad-
janak az életre, akik pedig a gonoszt mívélték, hogy fe l t ámadjanak 
az í téletre. (Ján. 5, 28-29.) 

Ez pedig az akarata annak, aki engeir. elküldött , a/. Atyának, 
hogy abból, amit n e k e m adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltá-
masszam az utolsó napon. (Ján. 6, 39.) 

Nekem annak dolgait kell végeznem, aki engem elküldölt , míg 
nappal vagyon; jön az éjszaka, mikor senki sem munkálkodhat ik . 
(Ján, 9, 4.) 

Az én juha im hallgatnak az én szavamra és én i smerem azoka t . . . 
s nem vesznek el soha örökké és senki sem r agad j a ki őket az 
én kezeimből. (Ján. 10, 27-28.) 

Lázár, jö j j ki! És kijött a halott . (Ján. 11, 43-44.) 
Jézus mondá : Hogy én mit teszek, azt most még nem ér ted , 

de ezekután m a j d megtudod. (Ján. 13, 7.) 
Hogy hova megyek, tud já tok , az útat is tudjá tok. (Ján. 14, 4.) 
A világ nem lát engem többé, de ti láttok engem, mer t én 

élek ős ti is élni fogtok! (Ján. 14, 19.) 
Atyám, szeretném, hogy akiket nekem adtál , olt legyenek ve-

lem együLt, ahol én vagyok, hogy nézzék az én dicsőségemet, ame-
lyet nekem adtál , mer t szerettél engem a világ te remtése előtt. 
(Ján. 17, 24.) 

Uram Jézus, vedd magadhoz az én le lkemet! (Csel. 7, 59.) 
Dávid azonban, miu tán a maga ide jében híven szolgálta az 

Is ten akara lá t , e lhunyt és atyáihoz temet te te t t és ro thadás t látott , 
e l lenben az, akit az Isten fel támasztott , n em látott ro thadás t . (Csel. 
13, 36-37.) 
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Bizonyos vagyok benne, liogy sem halál , sem é l e t . . . e l nem 
szakíthat minket az Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, 
a mi Urunkban van. (Róm. 8, 38-39.) 

Közülünk senki nem él önmagának és senki nem hal meg ön-
magának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha pedig meghalunk, az 
Úrnak halunk meg: aká r élünk tehát , aká r mehalunk , az Úréi 
vagyunk. (Róin. 14, 7-8.) 

Mindegyikünk maga ád m a j d számot magáról az Istennek. (Róm. 
14, 12.) 

Idő előtt semmi ítéletet n e mondja tok , míg el nem jön az Úr, 
aki a sötétség titkait megvilágít ja és a szívek szándékait nyil-
vánosságra hozza. Akkor mindenkinek meglesz a dicsérete Isten-
től. (Kor. I. 4, 5.) 

Ha csak e r r e az é le t re vet jük reménységünke t Krisztusba, ak-
kor minden e m b e r n é l szánandóbbak vagyunk. (Kor. I. 15, 19.) 

Amint viseltük a röldiek képét, úgy fogjuk viselni a meny-
nveinek képét is. (Kor. I. 15, 49.) 

Ennek a romlandó testnek romolhata t lanságot és ennek a ha-
landó testnek halhata t lanságot kell íelöltenie. (Kor. I. 15, 53.) 

Halál, hol a fu l lánkod? Pokol, hol a d i a d a l m a d ? . . . Hála az 
Is tennek, aki megadta nekünk a diadalt a mi Urunk Jézus Krisztus 
ál tal! (Kor. 1. 15, 55-57.) 

Áldott az Is ten U r u n k Jézus Krisztusnak Istene és Atyja, az 
i rgalmasság Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal 
minket minden szorongal ta tásunkban, hogy azokat, akik bármifé le 
szorongat ta tásban vannak, mi is megvigasztalhassuk azzal a vigasz-
talással , amellyel az Is ten bennünke t megvigasztalt. (Kor. II. 1, 
3-4.) 

Nem csüggedünk el, lianemv ha sorvad is a külső emberünk , 
a belső mégis napró l -napra m e g ú j u l . . . ha nem a lá thatókra , ha-
nem a lá tha ta t lanokra figyelünk. (Kor. 11. 4, 16-18.) 

Tud juk , hogy ha sátorunk földi háza felbomlik, az Istentől 
van épületünk, nem kézzel csinált, örök ha j l ék az egekben. (Kor. 
II. 5, 1.) 

Mindnyájunknak meg kell j e l ennünk Krisztus ítélőszéke előtt, 
ho«y kiki elvegye azt, ami megilleti, amint a tes tben cselekedett 
aká r jót, aká r rosszat . (Kor. II. 5, 10.) 

Ne tévelyegjetek, az Istent nem lehet megcsúfolni. Mert amit 
az e m b e r vet, azt fogja ara tni is. (Gal. 6, 7.) 

Életetek el van re j tve Krisztussal az Is tenben. (Kol. 3, 3.) 
Nem aka r juk , testvéreim, hogy tudat lanságban legyetek az el-

hunytaka t illetőleg, nehogy úgy szomorkodjatok, mint a többiek, 
akiknek nincs reménységük. Mert, amint hisszük azt. hogy Jézus 
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meghal t és fe l támadot t , ugyanúgy az Is ten az e lhunytaka t is előhozza 
Jézus által ővele együtt. (Thess. I. 1. 13-14. 

Nem ha rag ra rende l t minket az Isten, hanem hogy e lnyer-
j ü k az üdvösséget, a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghal t 
é r iünk , hogy akár ébren vagyunk, akár alszunk, egyaránt vele 
együtt é l jünk. (Thess. I. 5, 9-10.)' 

Igaz ez a beszéd, hogy ha meghalunk vele, együt t élni is 
fogunk vele. (Tim. II. 2, 11.) 

A jó harcot megharcol tam, a futás t elvégeztem, a hitet meg-
tar tot tam, fé l re van m á r téve számomra az igazság koronája , me-
lyet mcgád nekem ama napon az Úr. az igaz b í r ó . . . (Tim. II. 
4, 7-8.) 

Ta lán azér t szakadt el tőled egy időre, hogy visszakapjad őt 
•örökre! (Filém. 13.) 

Mi hívők bemegyünk a nyugodalomba! Zsid. 4, 3.) 
Nincs ilt nekünk m a r a d a n d ó városunk, hanem a jövendőt ke-

ressük. (Zsid 13. 14.) 
Boldog fér f i az, aki a megkísértést megáll ja , mer t mint meg-

bízható. elnyeri az élet koronájá t , melyet megígért az Űr azok-
nak , akik öt szeretik. (Jak. 1, 12.) 

Hallgassatok ide, szeretet t tes tvéreim: nem az Isten válasz-
tolta-e ki a világ szegényeit, hogy legyenek a hi tben gazdagokká 
é s annak az országnak örököseivé, amelyei azoknak ígért, akik 
őt szerel ik? (Jak. 2, 5.) 

Íme, boldogoknak mond juk a kitartókat. Job kitartását hal-
lottátok és az Űr végzését lát tátok, inert i rgalmas az Űr és könyö-
rületes . (Jak. 5, 1 l.i 

Áldott legyen az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, aki 
az ő nagy i rgalmassága szerint új jászül t minket élő r eménységre 
Jézus Krisztusnak a halot takból való fe l támadása által! (Pét. I 
1, 3.) 

Ez az ígéret, amelvet ő ígért nekünk : az örökélet . (Ján. I. 
2, 25.) 

Szeretteim, mosl az Is ten gyermekei vagyunk, de még nincs 
nyilván, hogy mik leszünk. Tudjuk azonban, hogy ha nyilvánvaló 
lesz, hasonlók leszük hozzá, m e r t látni fogjuk őt a maga valóságában. 
(Ján. I. 3, 2.) 

Ez a bizonyság, hogy az Isten nekünk örökéletet adoll és ez 
az élet az ő 1 iában van. Akié a Fiú, azé az élet is. (Ján. I. 5, 11-12.) 

Légy liíi mindhalál ig és neked adom az élet koronáját , .lel. 
2, 10.) " 

Lát tam a megholtakat , a nagyokat és a kicsinyeket ott állni a 
királyi szék előli és felnyíllak a könyvek. És egy másik könyv 
is felnyílt, az élei könyve és ítélet alá kerül lek a megholtak az ő 
cselekedeteik szerint, a könyvében megírottak a lapján. Jel. 20, 12.) 
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HATODIK RÉSZ. 

KÜLÖNLEGES LELKIPÁSZTORI CSELEKVÉNYEK. 

Eljegyzés. 

Az alföldi gyülekezetek némelyikében máig is fennáll az a 
régi szép szokás, hogy a fiatalok el jegyzésekor ünnepélyesen t a r t j ák 
meg a kézfogót. Az el jegyzés vagy a családi házban vagy a lelkészi 
h ivata lban történik. A lelkész szerepe mindkét ese tben nagyjából 
azonos. Mégis tekintetben veendő, hogy h a az el jegyzés a lelkészi 
hivatalban történik, vagy egyedül csak a két f ia ta lember , vagy 
legfe l jebb a két násznagy, eset leg két vőfély jelenik olt ineg; a 
családi kö rben tör ténő el jegyzésnél azonban együtt van a h á z n é p 
és a b iza lmasabb rokonság is. Az eljegyzés helye i lyenkor mindig 
a leányos ház. 

Mikor a lelkész megérkezik, a fiatalok e lébe állanak. Hátuk 
mögött a szülők és a rokonok. A lelkész p á r szóval e lmondja , mié r t 
jött. Figyelmezteti a f iatalokat, hogy a házas élet rendkívül komoly 
dolog. Vessék mér legre érzéseiket,; ha vá j jon csakugyan igaz sze-
rete t vezeti-e őket egymáshoz 1 A visszalépés most még könnyebb, 
mint amikor m á r egymás t elkötelezték. Viszont, ha o lyannak érzik 
vonzalmukat, amely minden teher együttes elviselésére képessé teszi 
őket, akkor kövessék szívük parancsá t . Felteszi há t hozzájuk a 
komoly kérdés t : akar já tok-e egymást kézadással jegyesül elköte-
lezni? Ha a fiatalok ha tározot tan kinyilvánítják ebbel i aka ra tuka t , 
akkor a lelkész fe lhívja őket a kézfogásra. Az egymásbate t t keze-
ket á t fogja és á ldást mond : 

Kedves ifjú testvéreim! Bizonyára az Isten szent akarata való-
sul ineg egymás eljegyző kézfogástokban. Azért én, mint az Cr 
szolgája, az ő szent nevében jegyeseknek nyilvánítalak benneteket 
és megáldom kézfogástokat! Adja az Isten, hogy ne csupán kezek, 
hanem szerető szívek é^ bizodalmas lelkek összefogása legyen ez 
a ti mai szövelkczéstek! Áldja meg az Cr jegyességtek idejét tiszta 
örömökkel, boldogító hűséggel. Tegye azt magatoknak is, szüleiteknek 
is sok kedves öröm kútfejévé. De tegye különösen áldott fundamento-
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mává majdan boldog családi együttélésieknek, az f r Jézus Krisz-
tus által! Ámen. 

Az áldás u tán a lelkész e lmondja a Miatyánkot és a Glóriát. 
Esetleg megáld ja a háza t és annak népé t is. 

Ha ne ta lán különböző val lású jegyesek á l lanának előtte, akkor 
a lelkész mindenese t re t é r j en ' ki a vallásbeli különbségre is, de 
ulyan módon tegye azt, hogy a más vallásbelieket inkább meg-
nyer j e , mint elidegenítse. Ezen a téren a lelkipásztor bölcsesége-
kiválóan érvényesülhet . 

Házi áhítat. 
Szórványokban vagy ha valamely családban elaggott vagy el-

nyomorodot t hívünk van, aki nem kereshet i fel az Isten házát , 
holott annak javait és tanításait kívánja, a lelkész m e n j e n ki és a 
család tagjainak bevonásával tar tson házi áhítatot . Ennek r e n d j e 
ez l ehe t : 

Együttes éneklés után a lelkész rövid fohászt mond jon és 
a j án l j a az Is ten kegyelmébe a ház népé t s különösen annak Is ten 
után vágyódó tagját . Azután egy bibliai hely a lap ján az alkatom-
hoz mér t vigasztaló vagy buzdító beszédet tar tson, amelyben az 
Is ten jóságát és ha ta lmát , az evangélium lelket békítő e re jé t . Krisz-
tus Jézus megváltó munká já t , az ember i gyarlóságok és szenve-
dések hatásai t , a hi t mindent meggyőző e r e j é t stb. emel je ki. 
Azután rövid imádságban k é r j e az Isten á ldásá t ez áhí ta t résztve-
vőire, a ház népére , evangéliumi szenl hi tünk és egyházunk lelket-
mentő m u n k á j á r a . A Miatyánk, u tán áldással z á r j a be az áhí ta tot , 
amely u tán éneklés következik.. 

Ne felej tse e l a! lelkész, hogy ilyen vígaszlalólátogatás alkal-
mával minden hivatalos szer tar tásnál többet é r a biblikus szel-
lemű épületes elbeszélgetés. 

Beteg mellett. 

Sokszor megesik, hogy mire az úrvacsorá t kívánó beteghez 
kimegyünk, m á r nem talá l juk öntudatánál . I lyenkor egy keveset 
várunk, eset leg az orvostól megtudakol juk, lehet-e reméln i a be-
teg eszméletének visszatéréséi; ha nem, akkor a je lenlévőket imád-
kozásra hívjuk fel. 

Az Atyának, Fiúnak. Szenllélek Istennek nevében. Ámen. 
Kegyelmes Islen, mennyei édes Atyánk! Egy szenvedő ember-

társunk betegágyánál imádkozunk hozzád! Eátod szenvedéseit, iá-
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tod lelkének lassú távozását. Kérünk, lia lehetséges, múljék el lő-
le a keserű pohár! IIa höles végzéseddel megegyezik, add vissza 
leromloll tesli erejét és elvesztett egészségét! Hadd örüljön tovább 
is íöldi életének. Iladd végezze tovább is kenyéradó munkáját. 
Iladd élvezze szereltei jóságál és hadd árasszon a szíve boldog-
ságot családi körére. Ha azonban másként végezted volna, ak-
kor is legyen meg a le szent akaralod! Kérünk azonban, szűntesd 
meg szenvedéseit! \ e vergődjék lováhh kínos fájdalmaiban. És ne 
szenvedjenek vele egyült lehetetlenül kedvesei. Ha úgy határoztad 
volna, hogy e testvérünknek ne legyen e betegségből felgyógyulása, 
akkor esedezve kérünk, legyen szahadúlása! Emeld fel öt magadhoz, 
hadd magasztalja alyai szabadításodat és boldogító kegyelmedet, 
a Uli Urunk, Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

Miatyánk. Áldás. 

Ha a bete» úrvacsorá t aka r t volna venni, de m á r nem vehette, 
akkor az imádságot ezzel to ldjuk meg: 

Uram, íe láttad és tudod, liogy e testvérünknek a lelke hogyan 
sóhajtott utáuad! Szent Fiad vacsorájában akarta megszerezni bűn-
bocsátó atyai irgalmasságodat. V lélek ugyan kész volt, de a test 
erőtlennek bizonyult. Tekintsd a szándékát olyannak, óh Islen, 
minlha valóban egyesüli volna a Megváltó hűnlörlő vérével és en-
gesztelő áldozatul adolt szent lestével! Az Űr Jézus Kriszlus érde-
méért, légy liozzá irgalmas és kegyelmes. 

Könyörgés betegekért. 
A hívek kívánságára bármely rendes istentisztelettel kapcsola-

tosan könyöröghetünk Is tenünkhöz. I lyenkor a r endes imádságból 
ez lehet az á tmene t : 

Kegyelmes Istenünk, megemlékezünk az aposlol meghagyásáról, 
hogy imádkoznunk kell egymásért, inert az igaznak buzgó imád-
sága halásos. Egy beleg leslvériink szomorú sorsára irányítjuk azért 
alyai szemedet. 

1. Egy kis testvérünk vergődik betegágyon. A betegség kínja 
lelöröllc arcáról a mosolyt, kioltotta szeméből a fényi s már-már 
megállítja parányi szíve lüktető dobogását. Az aggódó szülőkkel 
és a könnyező testvérekkel együtt könyörgünk hozzád, mennyei 
Alyánk, ne engedd, hogy ez a kicsiny gyermek már az élet kü-
szöbén bevégezze pályafutását. Lásd meg, Uram, mennyi öröm és 
mennyi kedves reménység indulna vele egyült hervadásnak! Hagyd 
meg őt az édesanya kebelén és az édesatya ölelő karjaiban! Hadd 
töltse be ilt ezen a földön emberi hivatását. Ha azonban vissza 
akarnád ől hívni angyalaid közé, akkor te vigasztald ineg a bán-
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kodő szíveket és le adj nekik olyan hitel, liogy könnyező szemeik-
kel is elmondhassák: Az Ür adta, az Ur vette el, legyen áldoll az 
ö szent neve! Ámen. 

2. Egy iiju testvérünkérl kiinyörgiiiik most hozzád, meny-
nyei Atyánk! Amit az óvó és gondviselő szülői és teslvéri szerelel 
semmiféle áldozata kivívni nem tudóit; amiért hiába fáradt eddig 
az emberi tudomány és a hűséges ápolás: azt mosl le add meg 
nagy kegyelmesen! Szabadítsd meg szenvedő i f jú testvérünket a 
betegség nyűgétől! Hadd örvendjen az éleinek és hadd egyengesse 
iovább boldog jövendője Ígéretes H t j a i t . Add őt vissza a családi 
körnek, amelyben szerelel övezi. IIa azonban már meg volna róla 
szent végzésed, megnyugszunk bölcs akaralodlian. De alázattal ké-
rünk, ne törje meg ifjú lestét, ne eméssze fel fiatal szívéi az élrt-
ölö betegség kínja, hanem adj neki kegyelmet és szabadulási; sze-
relteinek pedig adj békítő vigasztalást, az Ür Jézus Kriszlus állal! 
Ámen. 

3. Egy aggódó családdal egyült emeljük fel most hozzád kö-
iiyörgésünk szavát, kegyelmes Istenünk! Megroppant a családi bol-
dogság egyik oszlopa: az édesanya (apa) fájdalmas betegség ke-
resztjét hordozza. A szenvedés napról-napra őrli erejét. A gyenge-
ség mindjobban úrrá lesz fölötte. S vele egyült szenvednek sze-
reilei is. lrgalinadal kérjük. Atyánk, beteg lest vérünknek! Irgal-
madat kérjük érte aggódó kedveseinek is. Add vissza a család 
fejét övéinek, hogy ne legyen a családi fészek kesergések és fájdal-
mak ollhona. IIa azonban másként végeztél volna felöle, abban 
is legyen ineg szent akaratod! De kérünk, hogy a betegség kín-
jaitól szabadítsd meg őt! A fájó szívekben és a bánatos hajlékban 
pedig lereinls békességet az Ür Jézus Kriszlus állal! Ámen. 

4. Egy élemedetl testvérünk vergődik a betegágy kínjai közöli, 
mennyei Atyánk! Mint az éreti gabona hajladoz a mulandóság sze-
lének fuvalmára. Szereilei aggódva lesik betegsége folyását és fájó 
gyásszal nézik küzdelmei!. Velük együtt kérünk mi is mindannyian: 
könyörülj e szegény beteg testvérünkön! Ha kegyelmedből szántál 
még neki e földön további megmaradást, légy hozzá irgalmas és 
engedd, hogy békességes nyugalomban és derűs egészségben löllse 
el szereltei közt élele alkonyát. Ha pedig megelégedted volna földi 
vándorlását és az volna határozatod, hogy ne legyen többé e beteg-
ségből felkelése, akkor adj neki, Uram, csendes elköllözésl, hogy 
elvegye tőled azt a jutalmai, amelyet szent Fiad. az Űr Jézus Krisz-
tus szerzett a hívő lelkeknek. Keánk is mindnyájunkra terjeszd ki 
áldó irgalmasságodat az Űr Jézus Krisztus által! Ámen. 
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Új ház megáldása. 

Az ú jonnan épült liázat !sten á ldásának kérésével szokták fel-
avatni. I lyenkor a lelkész egy pá r énekvers u tán imádkozik: 

Minden áldás örök szent Istene, mennyei jő Atyánk! Üj ház 
falai közül emeljük hozzád szívünk könyörgését. Amit emberkéz 
emelt az emberi szív boldogságának, amit emberi verejték épílell 
az ember pihenőhelyéül, azt a házat most oltalmazó gondviselésedbe 
ajánlja az imádkozó lelkek buzgó fohászkodása! Kegyelmedből le-
gyen ez a hajlék Itelhabara: az átmenet háza, amelynek lakói tud-
ják, hogy a múlandó földi élet esak átmenet az örökkévalóságba. 
Legyen ez a ház Ilélhel: az Isten háza, amelyben az Cr együtt 
lakik egy födél alall az ő gyermekeivel. Legyen ez a ház Béthesda: 
az irgalmasság háza, amelyen megnyugszik irgalmasságod és amely-
ből a könyörülő szerelet áldásai áradnak kifelé. Legyen ez a ház 
Heihanán: a kegyelem háza, amelyen őrködik a te szenl gondviselé-
sed. Legyen ez a ház Ilellehem: a kenyér háza, amelyben állandó 
a megelégedés. Legyen ez a ház Itélhfagé: a völgy háza, amelyet 
nein szánt az élet vihara, hanem ölén a boldogság virágai nyíl-
nak. És legyen ez a ház a szeretet háza, amelyben meleg szívek 
élnek együtt Istennek tetsző szent közösségben. 

Így áldd ineg ezt a hajlékot, mindenható szent Isten, liogy akik 
e házban laknak, minden áldásodért hálás gyermeki szívvel ma-
gasztalják szenl nevedet, az Cr Jézus Kriszlus által! Ámen. 

Miatyánk. Apostoli áldás. Ének. 

Zászlóavatás. 

IIa zászlóavatás ünnepéhez kérik a lelkészt, egyházunknak tisz-
tességet adasson! A zászlót vagy a templomban, vagy valamely 
középületben, eset leg a szabadban avat ják fel. Ha templomban 
tör ténik az avatás, akkon a menet orgonaszó mellet t vonul jon be 
és lia a közönség nagyobb része nem a mi egyházunkhoz tartoz-
nék, akkor egyházi ének helyet t énekel jék el a Szózatot vagy a 
Himnuszt. Azután a lelkész rövid üdvözlést és rövid beszédet mondjon 
az ünnep jelentőségéről . Politikai fe j tegetósekbe templomban ne bo-
csátkozzék, de mindig igyekezzék kiemelni az evangéliumi élet-
felfogás jelentőségét és emelkedet tségét . A beszéd u tán kezét a 
fe lé je ha j to t t zászlóra téve mondjon áldást az alkalom és a cél 
te rmésze te szerint, i lyenformán: 

Evangélikus egyházunk részéről megáldom ezt a zászlót az 
Atya, Fiú, Szentlélek egy örök igaz Istennek nevében! Le-
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gyen ez a zászló lestvéri szívek egyesítője, munkára kész lelkek 
osszetartója, emberek büszkesége és Istennek dicsősége, a haza 
üdvére, a közjó építésére! Legyen vezér, amely irányt és utal 
mutat! Legyen szent ereklye, amely hódolatra tanít! Λ minden áldás 
örök Istene áldja meg e zászló híveit is építő erővel, vezérkedő 
lélekkel és szíveket boldogító teslvérszercletlel! Anten. 

Ezután a lelkész rövid imát mond: 
Áldások Istene, mennyei szent Atyánk! Mindenható isteni erőd 

oltalmába helyezzük ezl a zászlót, amelynek az a hivatása, hogy 
emberek előtt járjon és őket szent célok szolgálatára lelkesítse. Ke-
gyelmed nyugodjék e zászlón és a célon, amelyre mutál. Kegyelmed és 
áldásod nyugodjék azokon is, akik ezl a zászlói követik. Adj nekik 
jő előmenetelt. Adj nekik erőt és meg nein lankadó kitartást, liogy 
kilűzött céljukat híven szolgálják. Forraszd őket össze a testvéri sze-
retet és bizalom meleg érzéseivel, hogy együttes munkáikból áldás 
áradjon a hazára, áldás a jelenre és áldás a jövendőre egyaránt. 
Mindenek feleli pedig áldás és dicsőség áradjon szenl nevedre 
mindörökké! Ámen. 

Miatyánk, glória, apostoli áldás. 
Ha az ünnepséget nem a t emplomban ta r t ják , akkor a lelkész 

csak a beszéd és az áldás mondására szorítkozik. 

Halálraítéltnél. 

A halálraí té l t e m b e r r e l a lelkész a s i ra lomházban találkozik. 
I t t a bűnbána t és magábaszál lás érzését kell az el í tél tben fölkel-
tenie. Beszélgetésének vezérgondolatát Mikeás 7, 9-ben ta lá lha t ja 
meg: Mert vétkeztem ellene, az Űr haragját hordozom mindaddig, 
míg leperli peremet és meghozza ítéletemet. Kivisz engem a vilá-
gosságra és meglátom az ő igazságát! A lelkész hitétől és tapintatos 
voltától függ, hogy az elítéltet őszinte magábaszál lásra bí r ja . I l t 
is azonban megnyugtatás és az Istennel való kibékítés a főfeladat . 
Meg kell a szerencsétleni e m b e r r e l ért tetni , hogy ha a testnek el 
kell is szenvednie bűnének zsoldjá t : a halál t , a lelket Krisztus meg-
t iszt í that ja , mer t a vál tságdíjat tu la jdon éleiével fizette le érte. 
Ezér t még a legnagyobb bűnösnek is bíznia kell az Isten atyai 
kegyelmében és bűnbocsána tában . Ez a gondolái és ez a hitbeli 
igazság magyarázza meg, hogy evangél ikus egyházunk az Űr szent 
vacsorá já t soha senkitől semmiféle c ímen meg nem tagadha t j a ! 

Imádságok a s i ra lomházban: 

1. A mélységből kiáltok hozzád, felséges Isten, mennyei Atyám! 
iinc, idáig jultatoll a bűnöm! iiuc, lestemel pusztulásba, lelkemet 
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kárhozatba tlönli romlottságom! íme, az emberek kiveleltek maguk 
közül, meri bennem a lesletöllöll biinl és nein az embert látják! 
És én mindenkitől elhagyatva, nii'loll bűneim büntetését alázatos 
megadással elszenvedtem, megemlékezem ama kegyelmes igéreledről, 
hogy ha szinte az én atyám és anyám elhagynának is engemet, 
te mindörökké velem maradsz, irgalmas Istenem! Lelkem rette-
géseiben, szívem szorongásaiban hozzád menekülök azérl és kérve 
kérlek: ne hagyj el engemet! Légy irgalmas nékem, bűnösnek! llű-
iiöni megérdemeli büntetését el fogom viselni tűrő megadással, de 
irtózatos volna még csak elgondolnom is, hogy te is elhagysz en-
gem e borzalmas órákban! Megérdemelném ugyan, hogy megtagadj 
engemet, mert én előbb lagadlalak meg léged, de ne énértem, 
hanem egyszülölt szenl Fiadéri és felséges szenl neved dicsőségéért 
könyörülj énrajtam! Jóvátenni már nein tudom bűnöméi, de őszinte 
szívvel szánont és bánom amit elkövettem! Vezekelni és bűnhődni 
akarok érte, csak le ne ítélj el engem, mennyei Atyám! N'eni is a 
testemnek, hanem a lelkemnek légy kegyelmes, meri íme, a lelkem 
telve van már bűnbánattal és töredelemmel! Uram, tekints az én 
árva lelkemre és a Krisztus Jézusért légy nekem irgalmas! Ámen. 

2. Éleinek és halálnak hatalmas Ura, mindenható szenl Islen! 
Az élei és a halál határán állva könyörgök hozzád irgalomért! 
Aki magam oltottam ki gonosz indulattal másnak az életét, íme 
most a magam életének végéhez értem! Bűnöm juttatóit ide. Bűnöm 
megérdemelt büntetéséi kell elszenvednem. S mikor már csak órák 
vannak bátra számomra e földön, most érzem igazán, inilycn drága 
és milyen pótolhatatlan kincse az embernek az élei! És én ezt 
az élelet nem becsiilleur meg. A magaméi eltékozoltam és bűnnel 
fertőztem meg, a másét pedig szívtelenttl kioltottam. Szorongás 
fog el, midőn élelemtől megválni kényszerűlök. Kétszeresen érzem 
élclronló bűnöm gonoszságát! Embertársamat legdrágább kincsétől 
foszlottam meg. Nem lörődlem vele, hogy az attól való megfosz-
tás neki nemcsak testi, hanem lelki fájdalmakat is okoz. Most 
magam is érezni fogom úgy a testnek, mint a léleknek kínzó fájdal-
mait! Máris telve van a lelkem az életvesztés gyötrelmeivel! Nem 
látom többé a hajnalnak rózsás támadását, nem hallom többé 
az égi madarak kedves éneklését, nein gyönyörködöm löbbé a sze-
retettől rámmosolygő szemek ragyogásában és nem dobban meg 
löbbé boldogságlól a szívem, mikor szerelteimet meglátom! Meny-
nyi örömei veszlek el és mennyit szerezhettem volna embertársaim-
nak, ha a tisztes munka és a feddhetetlen erkölcs útján megma-
radok! Uram, lehet-e, van-e bocsánat az én nagy bűnömre? Ad-
hatsz-e nekem ez elpazarolt bűnös földi élet után más életet az 
örökkévalóságban? Uram, én hiszem, hogy a le irgalmad végtelen. 
Urani, én hiszem, hogy le nem zárod el szívedet könnyeim elől i . 
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I r a m , biínbánallal könyörgök: légy hozzám irgalmas és ke-
gyelmes és bocsás meg énnekem az Cr Jézus Krisztus érdeméért! 
Ámen. 

:t. Uram, Istenem, mind jobban közeledik az óra, amelyben 
meg kell válnom a lölili élettől! Ks egyszerre olt találom majd ma-
gamat bírói széked előtt. A földi igazságszolgáltatás megérdemeli 
hiinleíése után még a te ítélettartásod várakozik majd rám. Uram, 
én egyik ellen sem zúgolódom. Belátom, hogy irlózalos bűnömmel 
a legkeményebb ítéletre is rászolgáltam. De engedj most szenl 
Fiadhoz, a világ kegyes Üdvözítőjéhez fordulnom azzal az alá-
zalos kéréssel, amelyet a keresztfán megtéri lalor intézett hozzá: 
l ram, emlékezzék meg énrólam, ha majd hemégy a te országod-
ba! Ks én hiszem, liogy öszinle hűnbánalom és lelki vezeklésem 
megenyhíti bűnöméi elölle és jóságos szívének megváltó szeretele 
niődol talál arra, liogy megkaphassam a kegyelem ama morzsalékál, 
amely lehull az Úr asztaláról. Azért most alázatos szívvel és mél-
tallanságom teljes tudatával imádkozom hozzád kegyelemért! Bű-
neim öszinle megvallásával irgalmasságodérl könyörögve kérlek: erő-
sítsd meg az én összetört hilemel és tisztítsd meg az én bűnös 
lelkemet szent Fiadnak vacsorájával! Ez kellsc fel bennem a bé-
kítő reménységet, hogy a mi Urunk, Jézus Krisztusnak drága vére 
minden bűnl eltöröl. Ks lia mégsem lehelne bocsánat bűneimre, 
úgy legalább enyhítse meg bírói széked jogos ítéletét a Megváltó 
engeszlelő halála és bűntörlő érdeme, amelynek vigasztalását add 
meg most énnekem! Áinen. 

Ha a lelkész a halá l ra í té l tnek az úrvacsorá t kiszolgáltatja, ak-
kor az a lkalomnak megfelelően alakítsa és bővítse az itt közölt 
imádságokat . A vesztőhelyre valói kísérés közben a lelkész vigasz-
taló szavakat intézzen a kivégzendohöz. Bibliai helyekkel erősí tse 
őt. Értesse meg vele, hogy az Isten a lelket még "akkor is kegyelem-
ben részesítheti , ha a bűnös test semmi kíméletet n e m érdemel . 
A megtérő e m b e r sem teheti ugyan jóvá az elkövetett bűnt , de 
megmenthet i a lelkét, ha az nem azonosul a bűnnek testével. 

Mialatt a kivégzést végreha j t j ák , a lelkész a Miatyánkot mond ja . 

Alkalmas bibliai helyek: 
Én leszek neki Atyja és ő lesz nekem fiam, aki mikor gonoszai 

cselekszik, megfenyí tem őt embe r i vesszővel és emberek fiainak 
büntetésével . Mindazáltal i rgalmasságomat nem vonom meg tőle. 
(Sám. II. 7, 14-15.) 

A mi atyáink napjai tól fogva nagy vétekben vagyunk mi mind 
a mai napig és a mi álnokságainkért ada t tunk . . . a földi kirá-
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Ívok kezébe, fegyver által, való rabságra , r agadományra és orca-
p i ru lásra , amint ez a mai nap is van. (Ezsdr. 9, 7.) 

Amint én lát tam, akik hamisságot szántanak és gonoszságot vet-
nek, ugyanazt a ra tnak . (Jób. 4, 8.) 

Amint cselekszik az e m b e r , úgy fizet neki és ki-ki az ő út ja 
szerint ta lá l ja meg, ami t keres. (Jób. 34, 11.) 

Mit zúgolódik az élő e m b e r ? Ki-ki a maga bűne ié r t bűnhő-
dik. Tudakozzuk a mi útainkat és vizsgáljuk meg és t é r j ünk az 
Úrhoz! (Jer. sir. 3, 39-40.) 

Istentelenséget szántottatok, álnokságot arat ta tok, eszitek a ha-
zugság gyümölcsét. (Hós. 10, 13.) 

A bűn zsoldja a halál , az Isten kegyelemajándéka pedig az 
örökélet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban! (Róm. 6, 23.) 

Minden fenyítés ugyan, mikor bennünke t ér, nem örvendetesnek, 
hanem megszomorí tónak látszik, utóbb azonban az igazság békítő 
gyümölcsét a d j a meg az; abban gyakorol taknak. (Z'sid. 12, 11.) 
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FÜGGELÉK. 

L Az Istennek tíz parancsolata. 
1. Én az Or vagyok a t e I s t e n e d , . . . ne legyenek neked idegen 

isteneid énelőttem. 
2. Az Úrnak, a 1e I s tenednek nevét h iába fel ne vedd, mer t nem 

hagy ja az Űr bünte tés nélkül , aki az ő nevét h iába felveszi. 
3. Megemlékezzél a (szombatnapról) nyugalom napjáró l , hogy 

megszentel jed azt. 
4. Tiszteld a tyádat és anyádat , hogy hosszú életű légy a földön. 
5. Ne ölj. 
6. Ne paráználkodjá l . 
7. Ne lopj. 
8. Ne tégy fe lebará tod ellen hamis tanúbizonyságot. 
9. Ne kívánjad fe lebará todnak házát . 

10. Ne kívánjad fe lebará todnak feleségét, se szolgáját, se szol-
gálóleányát , se ökrét , se szamará t és semmit, ami fe lebarátodé. 
(Móz. II. 20, 1-17.) 

2. Miatyánk. 

Mi Atyánk, ki a m e n n y e k b e n vagy, 
Szenteltessék meg a te neved. 
Jö j jön el a te országod. 
Legyen meg a te akara tod, miképpen a mennyben , azonképpen 

a földön is. 
A mi mindennapi kenyerünke t add meg nekünk ma. 
És bocsásd meg a mi vétkeinket , miképpen mi is megbocsátunk 

az el lenünk vétkezőknek. 
És ne vígy minket kísértésbe, 
De szabadíts meg a gonosztól. 
Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. 

Ámen. (Mt. 6, 9-12.) 
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3. Egyetemes hitvallások. 

a) Az apostoli hitvallás* 
Hiszek egy Is tenben, mindenha tó Atyában, mennynek és föld-

nek te remtőjében . 
Hiszek a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi 

Urunkban , aki fogantatot t Szentlélektől, született Szűz Máriától, szen-
vedett Poncius Pi lá tus alatt, megfeszít tetett , meghal t és el temette-
tet t ; alászállt a poklokra, h a r m a d n a p fe l támadot t halottaiból, fel-
ment a mennyekbe , olt ül Istennek, a mindenha tó Atyának jobb ján , 
ahonnan el jö ítélni élőket és holtakat . 

Hiszek a Szenti é lekben; egy keresztyén anyaszentegyeházat ; szen-
teknek közösségét; bűnöknek bocsánatá t ; testnek fe l támadását és. 
az örök életet. Ámen. 

b) A nicaeai hitvallás. 
Hiszek egy Is tenben, ' mindenha tó Atyában, mennynek és föld-

nek, minden lá tható és nemlá tha tó dolgok teremtőjében. 
És egy Ürban, a Jézus Krisztusban, Isten egyszülött F i ában , 

aki minden világok előt t az Atyától született, Istentől való Islen, 
világosságból való világosság, igaz Istenből való igaz Isten; aki 
született és nem teremte te t t ; az Atyával egyenlő lényegű, aki által 
alkottatott minden. Értünk e m b e r e k é r t és a mi üdvösségünkér t le-
szállt a mennyekből és a Szentlélekből testet öltölt és Szűz Máriá-
tól e m b e r r é lelt; Poncius Pi lá tus alat t é r tünk megfeszít tettett , szen-
vedett és e l temette t te t i ; h a r m a d n a p o n fe l támadt az Írások szerint 
és fe lment a mennyekbe , az Atya j obb ján ül és ismét el jön m a j d 
dicsőségben, hogy az élőket és a hol takat megítél je s országlásának 
nem lesz vége. 

Hiszek Szendétekben, Uramban és él tetőmben, aki az Atyától és 
a Fiútól ered, az Atyával és Fiúval együt l imádandó és dicsőítendő; 
ő szólt a p rófé ták által. 

Hiszek egy szent, egyetemes, apostoli egyházat . Vallok egy 
bűnbocsána t ra szóló keresztségét és várom a halottak fe l támadá-
sát és a jövendő világban való életet. Ámen. 

c) Athanasius hitvallása. 
Aki üdvözülni akar , mindenekelőt t az egyetemes hitet ta r tsa . 

Aki ezt nem csorbí ta t lan épségben vallja, kétségtelenül ö rökre el-
vész. 

* A s z ö v e g a z E g y e t e m e s E g y h é z á l t a l 1929-ben k i a d o t t E n c h i r i d i o n . Doktor L u t h e r M á r t o n 

Kis K á t é i é b ó l v a l ó . 
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Az egyetemes hit az, hogy az egy fstenl a Háromságban és a 
Háromságot az egységben tiszteljük. Sem a személyeket nem zavar-
juk össze, sem a lényeget nem választjuk szét. Mert más az Atya 
személye, más a Fiúé, más a Szentléleké. Ámde az Atya és a Fiú 
és a Szentlélek istensége egy; egyenlő a dicsőségben, azonosan 
ö r ö k a fenségben. Amilyen az Atya, olyan a Fiú. olyan a Szentlélek. 
Nincs te remtve az Atya, n incs teremtve a Fiú. nincs te remtve a 
Szentlélek. Mérhete t len az Atya, mérhe te t len a Fiú, mérhe te t l en a 
Szentlélek. Örök az Atya, örök a Fiú, örök a Szentlélek. — és 
mégis nincs há rom örökkévaló, hanem egy örökkévaló, mint ahogy 
nincs há rom teremtet len és há rom mérhete t len , h a n e m egy te rem-
tel len és egv mérhete t len . Ugyanúgy mindenható az Atya, min-
denha tó a Fiú és mindenha tó a Szentlélek és még sincs há rom 
mindenható , hanem egy mindenható . Épen úgy Isten az Atya. Is-
ten a Fiú, Isten a Szentlélek és mégsincs há rom Isten, hanem egy 
az Isten. Ugyanúgy Űr az Atya, Ür a Fiú, Ür a Szentlélek és még 
sincs há rom Ür, hanem egy az Űr. Mert amint a keresztyén igaz-
ság szerint mindegyik személyt magában is Istennek és Űrnak kell 
val lanunk, ugyanúgy nem szólhatunk az egyetemes hit szerint há-
rom Istenről és h á r o m Orról. Az Alvát sem nem készítette, sem nem 
teremte t te , sem nem szülte senki. A Fiú egyedül az Atyától — 
nem alkottatott , n em teremtete t t , — hanem született. A Szentlélek 
az Atyától és a Fiútól, n e m készíttetett, n em teremtete t t , n em 
született , hanem kibocsáttatott . Tehá t egy Atya van és nem három 
Atya; egy Fiú és nem há rom Fiú; egy Szenllélek és nem három 
Szentlélek. És e Háromságban egyik sem előbbi vagy későbbi, 
egyik sem nagyobb vagy kisebb, hanem mind a h á r o m személy 
egymássa l egyenlő örök és egyforma: úgy. hogy miként fentebb 
mondot tuk, a Háromságot az egységben, az egységet a Háromságban 
kell tisztelni. 

Aki tehát üdvözülni akar , a Háromságról ezt t a r t sa ! 
Az örök üdvösséghez azonban az is szükséges, hogy bízva 

h igyjünk a mi Urunk Jézus Krisztus test télételében. 
Az igaz hit t ehá t az, hogy higvjük és valljuk, hogy a mi Urunk 

Jézus Krisztus Isten f ia: Isten és e m b e r : Isten, aki a világok előtt 
az Atya lényéből született és ember , aki a világban az anya lényéből 
világrajött . Tökéletes Isten, tökéletes embe r , é r te lmes lélekkel és 
e m b e r i testtel. Istenvolta szerint egyenlő az Atyával, embervol ta 
szerint kisebb az Atyánál, aki á m b á r Isten és embe r , mégsem kettő, 
h a n e m egy Krisztus. Nem azér l egy, mer t istensége test té változott, 
h a n e m mer t az isteni magára vette az ember i t . Tel jesen egy, nem 
a lényegek keverése, hanem a személj7 egysége a lapján . Mert amint 
az ér te lmes lélek és a test egy ember , ugyanúgy Isten és az e m b e r egy 
Krisztus, aki szenvedett a mi üdvösségünkért , alászállt poklokra, 
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ha rmadnapon fe l támadt a halottakból, fe lment a mennyekbe, ül 
a mindenha tó Atyának a jobbján , ahonné t e l jövendő ítélni élőket és 
holtakat . El jövete lekor minden e m b e r n e k fel kell t ámadnia a maga 
testével és elkövetet t cselekedeteikről számot kell adniok. És akik 
jót cselekedtek, az örökéletre , akik pedig rosszat, az örök tíízre men-
nek. 

Ez az egyetemes hi t ; aki ezt nem hiszi híven és erősen, nem 
üdvözülhet. 

4. Az ágostai hitvallás. 
1. Az Istenről. 

Nálunk a gyülekezetek nagy egyértelműséggel taní t ják azt, hogy 
a niceai zsinatnak az isteni lényeg egységéről és a h á r m a s személy-
ről szóló ha tá roza ta igaz és kétkedés nélkül hiendő. Tudniillilk, 
hogy egy isteni lényeg van, amely névben is, valósággal is Is len, 
örökkévaló, testnélküli , oszthatat lan, ha ta lomra , bölcseségre, jóságra 
mérhete t len , minden lá tha tó és nemlá tha tó dolgok t e remtő je és 
fennta r tó ja , s mégis egyenlő lényegű és képességű, ugyanolyan örökké-
való há rom személy: Atya. Fiú és Szentlélek. A »személy« szót pe-
dig ugyanabban az é r te lemben veszik, amelyben azt ebben a tárgy-
ban az egyházi írók használ ták, hogy t. i. n em valami másban lévő 
részt vagy tula jdonságot jelent, h a n e m ami önálló léttel bír. 

Elí télnek minden eretnekséget , amely e cikk ellen támad; így 
a manichcnusokat , akik egy jó és egy rossz eredőt vesznek fel ; 
szintúgy a valenl iánusokat , ar iánusokat , eunomiánusokal , mohamedá -
nusokat és az ezekhez hasonlókat . Elítélik samosatai Pál régi és ú j 
követőit is, akik midőn csak egv személyt vesznek fel, az Igéről 
és a Szentlélekről álnokul és kegyetlenül azt szavalják, hogy azok 
nem külön személyek, hanem liogy az Ige csak hangzó szó. a 
Lélek pedig a t e remtményekbe oltott mozgatóerő. 

2. Az eredendő bűnről. 
Azt is taní t ják , liogy Ádám bűnbeesése u tán a származás t e r -

mészetes r e n d j e szerint minden e m b e r bűnnel szülelik, ami azt 
jelenti, hogy nincs b e n n e Isten fé le lme és Isten iránt való bizo-
dalom. de van kívánság és hogv ez az e redendő betegség vagy 
bűn valóságos bűn, amely e lká rhoz ta t j a és most is örök ha lá l ra 
ju t t a t j a azokat, akik a keresztség és a Szentlélek állal ú j já nem 
születnek. 

Elítélik a pelagiánusokat és másokat is, akik tagadják, liogy 
az e redendő bűn valóságos b ű n s a Krisztus é rdeme és jó té teményei 
dicsőségének kisebbí tésére azt vi tat ják, hogy az e m b e r a tu la jdon 
lelki erőivel igazulhat meg Is ten előtt. 
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3. Az Isten fiáról. 
Azt is taní t ják, hogy az Ige vagyis az Isten fia, a boldogságos 

szűz Mária m é h é b e n embe r i természete t öltött magára , hogy a 
személy egységében két természet , az isteni és az embe r i elválaszt-
ha ta t lanul legyen egybekötve, mint egy Krisztus, valóságos Is ten 
és valóságos embe r , aki Szűz Máriától született, valósággal szen-
vedett, megfeszíttetett , meghal t és el temettetet t , hogy az Atyát ne-
künk kiengesztelje és áldozattá legyen, nem csupán az e r edendő 
vétkekért , hanem az emberek összes cselekedetbeli bűnéé r t is. 

Ugyanő alászállt a poklokra és ha rmadnapon valósággal fel-
támadt , azután fe lment a mennyekbe , hogy az Atya jobb já ra ül jön 
s örökké országoljon és u ra lkodjék minden te remte t t dolgon, meg-
szentel je a benne hívőket a szívükbe küldött Szentlélek által, hogy 
ő vezérel je , vigasztalja és elevenítse meg őket és védelmezze az 
ördög és a bűn ha t a lma ellen. 

Ugyanaz a Krisztus nyi lván tér m a j d vissza, hogy megítél je 
az élőket és a holtakat . Az Apostoli Hitvallás szerint. 

4. A megigazulásról. 
Azt is taní t ják, hogy Isten előtt az emberek tu la jdon e re jükből , 

é rdemeikből vag}' cselekedeteikből n e m igazulhatnak meg, h a n e m 
a Krisztusér t ingyen igazíttatnak meg hit által, midőn hiszik, hogy 
(az Isten) őket kegyelembe fogadta és bűneike t megbocsá t ja Krisztus-
ért , aki halálával e leget tett bűneinkér t . Ezt a hitet tudja be az 
Is ten igazságul önmaga előtt . (Róm. 3. és 4.) 

5. Az egyházi hivatalról. 
Hogy e r r e a h i t re e l ju thassunk , azér t szerveztek szolgálatot az 

evangélium h i rde tésére és a szentségek kiszolgáltatására. Az Ige 
és a szentségek ugyanis azok az eszközök, amelyek révén a Szent-
lelket nye r jük , aki, ahol és amikor Is tennek tetszik, hi tet ébreszt 
azokban, akik az evangél iumot hal lgat ják . Tudniillik azt, hogy az 
Is ten nem a mi é rdemeinkér t , hanem a Krisztusért igazzá nyilvá-
n í t j a azokat, akik hiszik, hogy a Krisztusér t kegyelembe vannak 
fogadva. 

Elítélik az anabapt i s táka t és másokat is, akik úgy vélekednek, 
hogy az emberek a maguk előkészületei és cselekedelei révén külső 
Ige nélkül is megszerez he lik a Szentlelket. 

6. Az új engedelmességről. 
Azt is taní t ják , hogy annak a hi tnek jó gyümölcsöket kell 

t e r emnie és hogy az istentől parancsol t jó le t teke! meg kell cselekedni 
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azért , mer t az Isten a k a r j a és nem azért , mer t abban bizakodunk, 
liogy ezekkel a cselekedetekkel az Isten előtL való megigazulást 
k iérdemel jük. Mert a bűnök bocsánatá t és a megigazulást csak bit 
á l la l é r h e t j ü k el, amint azt Krisztus szava is bizonyí t ja : IIa mind-
ezt megteszitek, azl mondjá tok , haszontalan szolgák vagyunk! (Lk. 
17, 10.) Ugyanazt taní t ják a régi egyházi írók is. Ambrosius ugyanis 
azl m o n d j a : Ez az Is ten határozata , hogy aki Krisztusban hisz. 
üdvözül, cselekedetek nélkül , egyedül hit által, ingyen nyervén el 
λ bűnök bocsánatát . 

7. Az egyházról. 

Azl is taní t ják, hogy az egy anyaszentegyház örökké megmarad. 
Ugyanis az egyház a szentek gyülekezete, amelyben az evangéliumot 
he lyesen taní t ják és a szentségeket he lyesen szolgáltatják ki. És 
az egyház valóságos egységéhez elegendő az evangél ium lanításá-
ban és a szentségek kiszolgáltatásában való megegyezés. Nem szük-
séges, hogy mindenüt t hasonlók! legyenek az embe r i hagyományok 
vagy szokások, vagy az emberektő l rendel t szertar tások. Amint Pál 
m o n d j a : Egy hit. egy keresztség, egy Isten és mindeneknek Atyja... 
(Ef. 4, 5-6.) 

8. Mi az egyház? 

Noha az egyház vollaképen a széniek és az igazán hívők gyüle-
kezete, mégis, mivel az életben sok képmutató és «onosz elegyedik 
közéjük, a szentségekkel akkor is é lhetünk, ha azokal gonoszok 
szolgáltat ják ki, Krisztus mondása szerint : Mózes székében ülnek 
az í rás tudók és a far izeusok stb. (Mt. 23, 2.) 

Ügy a szentségek, mint az Ige Krisztus rendelése és megha-
gyása folytán ha tnak akkor is, ha gonoszok szolgáltatják ki. 

Elítélik a donat is tákat és hasonlókat , akik tagadják, hogy a 
gonoszok szolgálatával is szabad élni az egyházban és úgy véleked-
nek , hogy a gonoszok szolgálatának sem haszna, sem hatása nincsen. 

9. A keresztségről. 

A kereszlségről azl taní t ják , hogy szükséges az üdvösségre és 
hogy a keresztség n y ú j t j a nekünk az Isten kegyelmét és hogy a 
gyermekeket meg kell keresztelni, mer t ezeket a keresztségben Is-
tennek a ján l juk fel az I s t e n , kegyelmébe való befogadás végett. 

Elítélik az anabapt is tákat , akik a gyermekek megkeresztelését 
elvetik és azt ál l í t ják, hogy a gyermekek keresztség nélkül is 
üdvözülnek. 
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10. Az Ürvacsoráról. 
Az ín-vacsoráról azt taní t ják, hogy Krisztus teste és vére való-

sággal je len van és kiosztatik az Crvacsorában az azzal élőknek. 
A másként tanítókat elítélik. 

11. A gyónásról. 
A gyónásról azt taní t ják , hogy a külön feloldozás a gyülekeze-

t ekben fenntar tandó , bá r a gyónásban az összes vétkek elősorolása 
szükségtelen. Mert ez lehetet len a zsoltár szerint : Kicsoda tudhat ja 
a vétkekel? (19, 13.) 

12. A bűnbánatról. 
A bűnbána l ró l azt taní t ják, hogy akik a keresztség u tán bűnbe-

es ték , h a megtérnek, bá rmiko r megnyerhet ik a bűnbocsánato t és 
hogy az egyház az ilyen megtér teknek köteles a feloldozást megadni . 

Voltaképen ebből a két részből áll a bűnbocsána t : az egyik 
a löredelem, vagyis az a rettegés, amelybe a lelki ismeretet a bűn 
megismerése ju t t a t j a ; a másik a hit. amely az evangéliumból, vagyis 
a feloldozásból e r e d és hiszi a Krisztusért való bűnbocsánatot , meg-
vigasztalja a lelki ismeretet és megszabadí t ja rettegéseitől. Ezután 
a jócselekedeteknek kell következniük, amelyek a bűnbána t gyü-
mölcsei. 

Elítélik az anabapt is tákat , akik tagadják, hogy akik egyszer 
megigazultak, elveszí thetnék a Szentlelket. Azokat is. akik azt vitat-
ják . hogy némelyek ebben az é le tben olyan tökéletességre ju tha tnak , 
hogy nem vétkezhetnek. Elítélik a novát iánusokat is. akik nem 
a k a r j á k feloldozni azokat a vétkezőket, akik a keresztség után 
bűnbána t r a tér tek. Azokkal sem tar tanak közösséget, akik nem ta-
n í t j ák azt, liogv hit által ju tunk bűnbocsánathoz, hanem azt pa ran-
cso l j ák , hogy elégtételeink áltat é rdemel jük ki a kegyelmet. 

13. A szentségekről. 

A szentségekkel való élésről azl taní t ják , hogy a szentségek 
nem csak azért vannak rendelve, hogy az emberek közi a vallás 
külső jelei legyenek, hanem inkább, hogy jelei és bizonyságai legye-
nek az Isten minket illető tetteinek, azzal a rendel tetéssel , hogy a 
velük élőkben a hi tet felébresszék és megerősítsék. Ezért úgy kell 
a szentségekkel élni, hogy tá rsu l jon velük a hit. amely hisz azokban 
az ígéretekben, amelyeket a szentségek kínálnak és fe l tárnak. 

Elítélik t ehá t azokat, akik azt taní t ják, hogy a szentségek a 
puszta kiszolgáltatással megigazítják az ember t és nem azt tanít-
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ják, hogy a szentségekkel való éléshez szükséges a hit, amely 
hiszi a bűnbocsánatot . 

14. Az egyházi rendről. 
Az egyházirendről azt taní t ják, hogy az egyházban nyilvánosan; 

taní tani vagy a szentségeket kiszolgáltatni csak annak szabad, aki t 
a r r a szabályszerűen meghívtak. 

15. Az egyházi szokásokról. 
Az egyházi szokásokról azt taní t ják, hogy meg kell t a r t an i 

azokat, amelyek bűn nélkül megtar tha tók és az egyházban a békét 
és a jórendet szolgálják, amilyenek bizonyos ünnepek, ünnepé lyek 
és hasonlók. Az ilyesfélék dolgában azonban figyelmeztetni kell. 
az embereke t , ne terhel jék meg a le lki ismeretüket azzal, min tha 
az ilyen ünnep ta r t á s az üdvösségre szükséges volna. Figyelmeztetni 
kelt a r r a is, liogy azok az ember i hagyományok, amelyek Is ten ki-
engesztelésére, a kegyelem k ié rdemlésére és a bűnökér t való elég-
tételre akarnak szolgálni, e l lenkeznek az evangél iummal és a h i t rő l 
szóló tanítással. Ezér t az é te lekre és n a p o k r a stb. vonatkozó foga-
da lmak és hagyományok, amelyeket a kegyelem kiérdemlése é s 
a bűné r t való elégtétel é rdekében létesítettek, haszontalanok és az. 
evangél iummal el lenkeznek. 

16. A világi dolgokról. 
A világi dolgokról azt taní t ják, hogy a törvényes polgári in-

tézmények az Isten jó té teményei ; hogy a keresz tyéneknek szabad : 

betölteni közhivatalt , viselni bírói tisztet, fe jedelmi és más érvé-
nyes törvény a l ap ján ítélkezni, jogos bünte téseket kiszabni, jogszerű 
hábo rú t viselni, katonáskodni, törvényes szerződésekre lépni, tu-
la jdont szerezni, felsőség rende le té re eskü t tenni, feleséget venni, 
f é r jhez menni . 

Elítélik az anabapt is tákat , akik e polgári kötelességeket n e m 
engedik meg a keresz tyéneknek. Elítélik azokat is, akik az evangéliumi 
tökéletességet n e m az Isten fé le lmében, hanem a polgári kötelességek 
mellőzésében talál ják, mivel az evangélium a szív örökkévaló igazsá-
gát hangozta t ja . Emellet t sem az állami, sem a gazdasági r ende t 
nem forga t ja fel, sőt nyomatékosan követeli, hogy azokat, mint Is ten 
rendelései t fenntar t suk és az ilyesféle rende lésekben a szerete te t 
gyakorol juk. Így hát a keresztyének a maguk elöl járóságainak é s 
törvényeinek engedelmeskedni tartoznak, kivéve, ha bűnözést pa-
rancsolnának, amely ese tben inkább kell engedelmeskedni Istennek,, 
mintsem az embereknek . (Csel. 5, 2!).) 
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17. Krisztus ítéletre való visszajöveteléről. 
Azt is taní t ják, hogy Krisztus a világ végén í té le t tar tásra je-

lenik meg s az összes halot takat fe l támaszt ja , a kegyeseknek és 
a választottaknak örökéletet és meg nem szűnő örömöket ád, az isten-
telen e m b e r e k e t és az ördögöket pedig kárhoza t ra veti, hogy vég 
nélkül gyötrődjenek. 

Elítélik az anabapt is tákat , akik úgy vélik, hogy az e lkárhozot t 
embe rek és ördögök bünte tésének vége szakad. Elítélik azokat 
is, akik mos tanában azt a zsidós véleményt ter jeszt ik, hogy a ha-
lottak fe l támadását megelőzően a kegyesek az is tentelenek ál ta lános 
leigázásával a vi láguralmat b i r tokukba veszik. 

18. A szabadakaratról. 
A szabadakara l ró l azt taní t ják, hogy az ember i aka ra tnak van 

valamelyes szabadsága a r ra , hogy a polgári igazságnak meg tudjon 
felelni és választani t ud jon az ér te lem í téletére tartozó dolgokban. 
De a Szentlélek nélkül n incs e r e j e a r r a , hogy az Is ten igazságának 
vagy a lelki igazságnak meg tudjon felelni, mivel az érzéki e m b e r 
nem fogja fel azl Isten le lkének dolgait. (Kor. I. 2, 14.); h a n e m 
akkor te rem ez meg a szívekben, ha az Ige által a Szentlélek mog-
fogamzik. Ugyanezt m o n d j a Augustinus a I lypognost ikon 3. könyvé-
ben : »Valljuk, hogy minden embernek van szabad akara ta , h iszen 
van bizonyos józan ítélete, de nem úgy, mintha ennek a r é v é n 
a lkalmas volna olyan dolgokban, amelyek az I s tenre tar toznak, az 
Is ten nélkül aká r kezdeményezésre , a k á r biztos véghezvitelre, hanem 
csak a je lenvaló élet jó vagy rossz cselekedeteire. Jóknak azokat mon-
dom, amelyek a természet jóravalóságából e rednek , pl. a mezei 
m u n k á t végezni akarni , enn i és inni akarni , bará tkozni akarni , 
öltözködni akarni , házat építeni akarni , nősülni akarn i , ba rmokat tar-
tani, különböző hasznos mes terségeket vagy a je lenvaló éle t re ta r -
tozó bármely jót megtanulni . Mindezek nem állnak fenn az isteni 
vi lágkormányzás nélkül, sőt tőle és általa vannak és e red lek . Rosz-
szaknak pedig azokat mondom, ha valaki bálványt akar imádni, 
e m b e r t ölni stb.« 

Elítélik a pelagiánusokat és másokat , akik azt taní t ják, hogy 
a Szentlélek nélkül , csupán természetes erőink révén képesek va-
gyunk az Istent mindenek felett szeretni, szintúgy az Isten pa ran-
csolatait a leendők lényegére nézve végrehaj tani . Mert bá r a ter-
mészet képes valahogyan a külsőleges cselekedetekre, amennyiben 
vissza t u d j a ta r tani a kezet a lopástól, az öléstől, de az olyan belső-
indulatokat nem tud ja létrehozni , amilyenek az istenfélelem, az 
Is ten i ránt való bizalom, a szeplőtelenség, a türe lem stb. 
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19. A bűn okáról. 
A bűn okáró l azt taní t ják, hogy noha az Isten te remt i és tar t ja 

f enn a természetet , a b ű n oka mégis a gonoszoknak, t. i. az ördög-
nek és az is tentelenek akara ta , amely az Is ten támogatását nélkü-
lözvén elfordul az Istentől, amint Krisztus m o n d j a : Mikor a hazug-
ságot beszéli, a magáéból szól. (Ján. 8, 44.) 

20. A jócselekedetekről. 
Hamisan vádolják a mieinket azzal, hogy t i l t ják a jócsele-

kedeteket . Mert a Tízparancsolatról megjelent irataik és más hasonló 
okfej téseik tanúsí t ják , hogy hasznos taní tásokat adnak az élet min-
den fa j t a ágazatáról és kötelességeiről, hogy bá rmely hivatásban me-
lyik életmód és milyen cselekedetek tetszenek az Istennek. Ezekről 
dolgokról régente alig szóltak az igehirdetők, csupa olyan gyermekes 
és szükségtelen dolgokat sürget tek, mint pl. bizonyos napok, bizonyos 
böjtök, tá rsas összejövetelek, búcsú já rások , szentek tisztelete, ol-
vasók, szerzetesség és hasonlók. Ellenfeleink tanultak az intéseinkoől 
és m á r n e m hirdet ik ezeket a haszonta lan dolgokat annyira , mint 
ezelőtt. Ezek mellet t a hitet is kezdik m á r emlegetni, amiről e lőbb 
csodamódon hallgattak. Most már) azt taní t ják, hogy nemcsak cse-
lekedeteinkből igazulnak meg, hanem összekötik a hi tet és a cseleke-
deteket és azt mondják , hogy a hit és a cselekedetek által igazulunk 
meg. Ez a taní tás tű rhe tőbb az előbbinél és több vigasztalást 
nyú j tha t , mint a régebbi tanításuk. 

Mivel t ehá t a hitről szóló tanítás, amelynek az egyházban 
főhelyen kell állnia, olyan sokáig hever t ismeret lenül , — aminthogy 
mindenkinek el kell ismernie, hogy a hitből való igazságról mély-
ségesen hallgattak az igehirdetésekben és csupán a cselekedetekről 
szóló tant l iánytorgatták a gyülekezetekben, — a mieink a hi tről 
így oktat ták ki a gyülekezeteket : 

Először: cselekedeteink nem képesek az Istent kiengesztelni, 
sem a bűnök bocsánatát , a kegyelmet és a megigazulást kiérdemelni , 
mer t ezt egyedül csak hit által é r jük el, ha hisszük, hogy vissza-
vételünk a kegyelembe Krisztusért , aki egyedüli közbenjáróul és 
engesztelőül adatott , hogy kiengesztelje az Atyát. Így há t aki abban 
bizakodik, hogy cselekedeteivel é rdemli ki a kegyelmet, az meg-
veti Krisztus é rdemét és Krisztus nélkül , ember i e rőkkel keresi az 
útat Istenhez, liololt Krisztus megmondta magáról : Én vagyok az 
út, az igazság és az élet. (Ján. 14, G.) 

A hitről való ezt a taní tás t fejtegeti Pál mindenüt t : Kegyelem-
ből üdvözültetek hit által és ez nem tőletek van, hanem az Is ten 
a jándéka . Nem cselekedetekből, nehogy valaki dicsekedjék. (El. 2, 
8-9.) 
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Nehogy azonban valaki azzal gáncsoskodjék, hogy mi Pálnak 
valami ú j magyaráza tá t eszel tük ki, ez ügy teljes igazolását talál juk 
az egyházatyáknál . Hiszen Augustinus számos könyvében védelmezi 
a hi tből való kegyelmet és igazságot, szemben a cselekedetek ér-
demével . Hasonlóképpen tanít Ambrosius is A pogányok meghívá-
sáról szóló művében és másu t t is. A pogányok meghívásában ugyanis 
ezt mond ja : »A Krisztus vérének váltsága veszítené el az ér tékét 
és az e m b e r i cselekedetekkel szemben az Isten i rgalmassága ve-
szítené el elsőbbségét , ha a megigazulás, ami kegyelemből való, 
megelőző é rdemek já ru léka volna, hogy nem az adományozó a ján-
déka, hanem a munkás bé re volna.« 

Jóllehet elvetik ezt a tanítást a já ra t lanok, viszont a kegyes 
és remegő lelki ismeret azt tapasztal ja , hogy ebben van a legna-
gyobb vigasztalás, mer t a lelkiismeretet semmiféle cselekedet meg 
nem nyugta tha t ja , h a n e m csak a liil, mikor meggyőződésünk, hogy 
olyan Is tenünk van, aki kiengesztelődött Krisztusért , amint Pá l ta-
n í t j a : Mivel megnyer tük a megigazulást a hitből, békességünk van 
Istennel, a mi Urunk, Jézus Krisztus által. (Róm. δ, 1.) Ezt az egész 
tanítást a megret tent lelki ismeret ama küzdelmével kell magyarázni , 
amely nélkül meg sem ér thető. Azért helytelenül ítélnek er rő l 
a dologról azok a j á ra t l an és avatat lan emberek, akik a keresz-
tyén igazságot a polgári és bölcseleti igazsággal á lmodják azonos-
nak. 

Ha jdan a cselekedetek tanával gyötörték a lelki ismeretet , amely 
mit sem hallott az evangél ium vígasztalásáról. Volt akit a lelki-
i smere t kiűzött a pusztába, zárdákba, abban a hi tben, hogy a 
zárdai élettel kiérdemlik a kegyelmet. Mások más cselekedeteket 
eszeltek ki a kegyelem kiérdemlésére és a bűné r t való elégtételre. 
Azért felet te fontos volt a Krisztusban való hit eme taní tásának hir-
de tése és fe lúj í tása , hogy a félénk lelki ismeret ne nélkülözze a vi-
gasztalást, hanem tudja , hogy a Krisztusban való hit által bir-
tokosává lesz a kegyelemnek, a bűnbocsánatnak és a megigazul fis-
nak. 

De fe lhívják az embe rek figyelmét, hogy a liiL elnevezés nem 
jelenti csak a történet i ismereteket , amilyennel az istentelenek és 
az ördög is rendelkeznek, h a n e m azl a hitet jelenti , amely nem-
csak a tör ténetet , hanem a tör ténet e redményé t is hiszi, tudniillik 
ezt a hilágazatot, a bűnök bocsánatát , vagyis, hogy Krisztus által 
n y e r j ü k el a kegyelmet, az igazságot és a bűnbocsánatot . 

Aki m á r tud ja , hogy neki a Krisztus által kiengesztelt Atyja 
van, az igazán i smer i az Istent, tudja , hogy az ő gondoskodása 
alatt áll, imád j a őt, szóval n e m él Isten nélkül, mint a pogányok. 
Mert az is tentelenek és az ördögök nem képesek a bűnbocsána t ró l 
szóló e hitcikket hinni. Ezért gyűlölik az Istent, mintha ellenségük 
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volna, nem imád ják ől, és tőle semmi jót nem várnak. Augustinus 
is így magyarázza a hit szót az olvasónak és azt taní t ja , hogy a 
hit szó az í r ásokban nem ismeret é r te lemben veendő, ami az 
is tenteleknek is megvan, h a n e m bizalom ér te lmében, amely megvi-
gasztal ja és felemeli a ret tegő elmékel . 

Emelle t t a mieink azt is tanít ják, hogy szükséges jótetteket csele-
kedni, nem azért , hogy azok kegyelemszerző voltában bizakodjunk, ha-
nem mer t az Isten aka r j a . A bűnbocsánat és a kegyelem csak hit tel 
.szerezhető meg. És mivel a Szentlélek bir tokába hit által ju tunk, 
a szívek is megúju lnak m á r és ú j indulatai keletkeznek, annyira , 
hogy jócselekedetek meghozására képesek. Ambrosius is ezt mond ja : 
»A jóakara t és az igazcselekvés szülője a hit.« Mert az embe r i 
e rők , ha a Szentlelket nélkülözik, telve vannak istentelen indulatok-
kal és erő le lenebbek. minthogy jócselekedetekgt volnának képesek 
véghezvinni az Isten előt t . Emellet t az ördög ha t a lmában vannak, 
ak i az embereke t mindenfé le bűnre , is tentelen felfogásokra, nyilván-
való vétkekre ösztökéli, amint ez a bölcselkedőkön látható, akik 
igyekeztek ugyan a tisztes életre, mégsem tudták azt megvalósí-
tani, hanem sok nyilvánvaló vétekkel szennyezték be magukat . Ilyen 
az e m b e r gyarlósága, h a hit nélkül és Szentlélek né lkü l csak em-
ber i e r ő k r e bízza magát . 

Ebből világosan kitűnik, hogy ez a t an nem vádolható azzal, 
hogy t i l t ja a jócselekedeteket , hanem inkább dicsérendő, hogy meg-
mula t j a , hogyan végezhetünk jócselekedeteket . Mert hit nélkül semmi 
módon nem képes az ember i természet az első vagy a második 
parancsola t cselekedetei t véghezvinni. Hit nélkül nem imád ja Is-
tent , n e m vár semmit Istentől, nem tűr i a keresztet , h a n e m e m b e r i 
ol talmat keres, embe r i védelemben bizakodik. Így ura lkodnak a 
szívben a mindenfé le kívánságok és ember i elgondolások, ha hiány-
zik a Ilit és az Is tenben való bizodalom. Azért mond ja Krisztus 
is: »Nélkülem semmit sem tehettek.« (Ján. 15, 5.) Az egyház is azt 
énekl i : »Támogatásod nélkül az emberben semmi sincs, ami men-
tes volna a bűntől.« 

21. A szentek tiszteletéről. 
A szentek tiszteletéről azt taní t ják, hogy a szentek emlékezetét 

például lehet állítani avégből, hogy hi tüket és jócselekedeteiket 
utánozzuk, ki-ki a maga e lhivatása szerint, pl. a császár utánoz-
nozha t j a Dávid pé ldá já t a hadviselésben, hogy a törököket kiűzze 
az országból. Mert mindket ten királyok. De a Szentírás nem tan í t ja 
a szentekhez való fohászkodást vagy a tőlük való segítségkérést, 
mer t egyedül Krisztust á l l í t ja elénk közbenjáróul , engesztelőül, fő-
papul és szószólóul. Öt kell hívnunk és ő megígérte, hogy meg-
ha l lga t j a könyörgéseinket , és ezt a t iszteletadást helyesli leginkább, 
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ha minden ügyünkben hozzá folyamodunk. Ha valaki vétkezett, 
van szószólónk az Atyánál, az igaz Jézus Krisztus!« (Ján. I. 2, 1.) 

* 

Nagyjából ez ná lunk a tanítások veleje, amelyben, miként lát-
ha tó , semmi sincs, ami e l t é rne a Szentírástól, vagy az egyetemes 
egyháztól , vagy a római egyháztól, amennyiben az írókból isme-
re tes . S mer t ez így van. kíméletlen azok ítélete, akik a mieirtket 
e r e tnek számba veszik. El lenben vita folyik bizonyos visszaélések-
ről , amik az egyházakba megfelelő tekintély nélkül csúsztak be. 
Ezek dolgában, amennyiben csakugyan volna el térés , a püspökök 
mégis csak tanús í tha tnának annyi" kíméletet , hogy ez e lőter jeszte t t 
h i tva l lásunkra való tekintetből, t ű r j ék el a mieinket . Hiszen még az 
egyházi törvények sem szigorúak annyira , hogy mindenüt t ugyan-
azon szokásokat követelnék meg és nem is voltak soha az összes 
egyházakban azonos szokások. A mieink azonban a régi szokásokat 
nagyobb részében gondosan megta r t j ák . Mert hamis az a vád, hogy 
a mi gyülekezeteinkben az; összes szer tar tásokat és az összes régi 
in tézményeket eltörölték. El lenben nyílt panasz t ámad t amiat t , hogy 
az ál ta lános szokásokhoz bizonyos visszaélések tapadtak. Mivel ezeket 
j ó le lki ismeret tel he lybenhagyni nem lehetet t , némely részét helyes-
bí te t tük. 
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Ján. 6, 30 -44 . Csel. 16, 16-34. 

Róm. 11, M-21. 

Sztli u. 9. Lk. 16, 1-9. Kor. 1. 10, 6-13. Mt. 16, 24-28. Csel. 17, 24-31. Csel. 16, 16-34. Róm. 1 1, 25-32. 16, Kor. 1. 10, 6-13. 
Mt. 21, 18-22. Róm. 10, 8-17. 

Szth. u. 10. Lk. 19, 41-48 . Kor. I. 12, 1-11 Lk. 19, 1-10. Tim. I. 1, 12-17 Csel. 17, 21-34. Kor. I. 3, 10-17 Kor. I. 12, 1-11 
Mk. 3, 31-35 . Kor. I. 1, 23-31 

Szth. u. 11. Lk. 18, 9 -14 . Kor. I. 15, 1-10. Mk. 12, 41-44 . Jak. 2, 13-17. Csel. 20, 15-38. Thess. I. 5, 14-18, 
Lk. 14, 25-33. Kol. 2, 6-10. 24. 

Szth. u. 12. Mk. 7, 31 -37 . Kor. 11. 3, 4.1 1. Ján. 8, 31-45 . Rom. 7, 18-8. 4. Csel. 26, 24-31. Pét. I. 3, 15-18. 
Lk. 17, 5-10. 

6, 20-31. 
Kor. I. 3, 1-15. 

Csel. 26, 24-31. 

Szth. u. T3. Lk. 10, 23-37 . Qal. 3, 15-22. Lk. 
17, 5-10. 
6, 20-31. Fii. 2, 1-11. Lk. 12, 1-8. Oal. 5, 16-24 

Ján. 15, 22-25. 
13, 44-50 . 

Ján. I. 4, 1-6. 
Lk. 12, 1-8. Oal. 5, 16-24 

Szth. u. 14. Lk. 17, i 1-19. Oal. 5, 16-24. Mt. 
15, 22-25. 
13, 44-50 . Pét. II. 1, 2-11. Lk. 15, 11-32. Ef . ' 6, 1-9. Oal. 5, 16-24. 

Ján. 5, 1-18. Kor. II.. 4, 5-10. 
Szth. u. 15. Mt. 6, 24-34. Qal. 5, 25 ,— Lk. 12, 13-21. J in . I. 2, 12-17. Lk. 9, 45-56 . Thess. II. 3, 6-

.1 6, 10. Mk. 1, 35-39 . Tim. I. 4, 4-8. 
Lk. 9, 45-56 . 

16. 
Szth. u. 16. Lk. 7, 11-17. Ef. 3, 13-21. Ján. 15, 1-11. Ján I. 2, 28-3. 8 Lk. 9, 57-62. Jak. 3, 1-10. 

Lk. 14, 12-15. Kor. II. 9, 6-11. 
Jak. 3, 1-10. 

Szth. u. 17. Lk. 14, l - l 1. Ef. 4, 1-6. Ján. 9, 1-7. Zsid. 4, Q-13. Ján. 9, 1-12. Kor. II. 8, 1-9. 
Mt. 21, 28-32. Csel. 21, 8-14. 

Ján. 9, 1-12. 

Szth. u. 18. Mt. 22, 3 4 - 4 6 . Kor. I. 1, 4-9. Ján. 9. 24-39. Ján. I. 4, 7-12. Mk. 10, 17-27. Tim. I. 6, 6-16. 
Lk. 16, 14-17. Jak. 2, 1-10. 

Tim. I. 6, 6-16. 

Szth. u. 19. Mt. 9, 1-8. Ef. 4, 22-28. Lk. 7, 36-50 . Jak. 3, 13-18. 
Róm. 8, 33-39. 
Tim. I. 2, 1-6. 

Mk. 12, 38-44. Ko r . II. 9, 6-15. 
Lk. 10, 17-20. 

Jak. 3, 13-18. 
Róm. 8, 33-39. 
Tim. I. 2, 1-6. 

Ko r . II. 9, 6-15. 

Sztli. u. 20. Mt. 22, 1-14. Ef . 5, 15-21. Lk. 18, 1-8. 

Jak. 3, 13-18. 
Róm. 8, 33-39. 
Tim. I. 2, 1-6. Lk. 12, 15-23. Zsid. 4, 1-11. 

Mt. 16, 13-19. Ef . 4, 7-16. 
Lk. 12, 15-23. 

Szth. u. 21. Ján. 4, 47-54 . Ef. 6, 10-17 Ján. 11, 32-45 . Kor. I. 15. 36 50 Mk. 12, 28 -34 Jak. 2, 8-13. Ján. 
Mt. 18, 15-20. Ef . 2, 19-22. 

Jak. 2, 8-13. 

Szth. u. 22. Mt. 18, 23-3 5·, Fii. 1, 3-11. Mt. 22, 23-33 . Kor. II 4. 11-18 Lk. 19, 1-10. Jak. 1,9-12. 
Ján. 12, 34-43 . Tim. II. 1, 8-14. 

Jak. 1,9-12. 

Szth. u. 23. Mt. 22, 15-22. Fii. 3, 17-21. Lk. 14, 16-24. Jel. 21, 1-8. Lk. 19, 11-27. Zsid. 12, 7-13. 
Mt. 16. 1-3. Csel. 20, 17.38. 

Sztli. u. 24. Mt. 9, 18-26. Kol. 1, 9-14. Mt. 16, 5-12. Zsid. 11, 1-10. Lk. 16, 10-17. Jak. 5, 1-11. 9, 
Ján. 11, 1-27. Pét. I. 1, 3-9. 

Lk. 16, 10-17. Jak. 5, 1-11. 



Ü N N E P 

Sztli. u. 25. 

Sztb. u. 26. 

Szth. u. 27. 

Régi egyházi 

evangélium levél 

Mt. 24. 15-28. 

Mt. 25, 31-46. 

Mt. 25, 1-13. 
Mt. 24, 37-51. 

Württembergi 

evangélium levél 

Thess. I. 4, 13-j 
18. 

Pét. II. 3, 3-14.1 . 
Thess. Ii. I. 3-10 |Μ*. 24, 29-35 
Thess. 1 5 . 1 1 1 . 
Róm. 3, 21-28. 

Jak. 4, 4-10, ' 
Jel. 22, 10-15. 
Zsid. 12, 18-24 
Jel.21,10-12 21-27 

|Mt. 13, 33-37. Thíss . I . 5, 14-24 
M*. 24, 36-42. |Kor.l. 15.21 28 

Mt. 21, 33 43. 
Mt. 24, 15-28. 
Mt. 25, 14-30. 

Rajnai 

evangélium 

Lk. 12, 35-46. 

Lk. 12, 49-57. 

Ján. 14, 1-6. , 

levél 

Kor. II. 5, ,6-11. 

Kor. II. 4, 13-
18. 

Kor. II. 13, 5. 
13. 

Ü N N E P 
Szász egyházi Eisenachi 

Ü N N E P 
óleslamenlurn evangélium levél ótestamentum evangélium levél 

Advent 1. Zsolt . 100. Lk. I, 67-79. Tim. I. 1, 15. Jer. 31, 31-24.1 Lk. 1, 68-79. Zsic". 10, i e - 2 5 
Jer. 31, 31-34. 
Zsolt . 24. 

Advent 2. És. 40, 4-5. Mt. 3, 1-10. Thes I. 5, 1-11 Mai. 4. Lk. 17, 20-30. Pét. 11. 1, 3-11. 
Mai. 4, 1. 2. 

Pét. 11. 1, 3-11. 

És. 2, 2-5. 
Advent 3 És. 42, 1-4. Lk. 3, 15-17. Tim. 1. 2, 4-6. És. 40, 1-8. Mt. 3, 1-11. Tim. II. 4, 5.8. 

A g g . 2, 7-10. 
Lk. 3, 

Advent 4. És. 12, 2-6. Ján. 3, 27-30. Ján. I. 1, 1-4. Móz. V. 18, 1 δ- Ján. 1, 15-18. Ján. I. 1, 1-4. 
Ján. 3, 22-36. Csel. 3, 23-26. 19. 

Ján. I. 1, 1-4. 

Karácsony 1, És. 9, 6-7. Lk. 2, 1-14. Tit. 3, 4-7. És. 9, 6-7. Mt. 1, 18-23. Ján. I. 3, 1-5. 
Ján. 3, 16-21. 

Ján. I. 3, 1-5. 

Karácsony 2. Mik. 5, 4-3. Lk. 2, 15-20. Tiin. 
Ján. 
Ján, 

I. 3, 16. 
I. 4, o . l i . 
I. 4, 14-18.' 

Mik. 5, 1-3. Ján. 1, 1-14. Zsid. 1, 1-6. 

Év utolsó vas. Zs. 103, 1-18. Ján. 1, 6-14. Kor. I. 1. 30. És. 63, 7 .16 . Lk. 2, 25-32, Kor. II. 5, 1-9 
És. 40, 27-31. 

Ján. 1, 
Ján. 12, 35-41. 

Zs. 116. 
Ján. 

Újév Zs. 121. Lk. 12, 4-9. Zsid. 10, 35-36. Zs. 9, 1-17. Lk. 4, 16-21 Róm. 8, 24 .32 . Újév 
Ján. 4, 34-38. Zs. 121. 

Év első vas. És. 45, 5-7. Mt. 2, 13-23. Róm. 14, 7-9.1 Zs. 73, 23-28. Mt. 16, 1-4. Jak. 4, 13-17. 
Zs. 146. Ján. 1, 15-18. 

Jak. 4, 13-17. 



Vízkereszt És. 42, 5-8. Lk. 2, 25-32. Róm. 10, 13-18.' És. 2, 2-5. Mt. 3, 13-17. Kor. II. 4, 3-6. 
És. 55, 3-11. Ján. 12, 20-23. 

És. 2, 3, 13-17. Kor. II. 4, 3-6. 

Vizker. u. 1. Móz. I. 28, 10 i7 Mt. 3, 13-17. Oal . 3, 23-29. Zs. 122. Ján. 1, 35-42. Kor. II. 6, 14-7. 
Zs. 139, 1-12. 

Ján. 

Vizker. u. 2. Móz. 1 50. 15 ü . Ján. 1, 35-43. Tim. I. 6, 11-18 És. 61, 1-6. Jan. 1, 43-51. Kor. I. 2, C-16. 
Zs. 8, 2-10. 

Ján. Jan. 

Vizker. u. 3. Móz. 11.34.4 Ό Ján. 1, 45-51. — Kir. II. 5, 1-19. Ján. 4, 5-14. Róm. 1, 13-20. 
Zs. 19, 2-15. M \ 9, 35-38. 

Ján. 

Móz. 11.20, 1-18. 
9, 

Vizker. u. 4 Jós. 1, 7-9. Lk. 4, 16-20. Ján. I. 4, 1-4. Zs. 93. Ján. 4, 31-42. Róm. 7, 7-16. 
Zs. 12, 2-6. 

Ján. Ján. 

Vizker. u. 5. Jós. 24, 14. 15. 
Jer. 2, 19. 
És. 49, 13-16. 

Mk. 6, 20-29. Róm. 2, 12-16. Ez. 33 , 10-16. Mt. 7, 24-29. Róm. 8, 1-9. 

Vizker. u. 6. Sám. I. 3, 1-10. Ján. 5, 5-18 Róm. 6, 16-18.' Móz. II. 3, 1-6. Ján. 5, 35-47. Kor. II. 3, 12-
És. 6, 1-7. 

Ján. 6, 16-18.' Ján. 
18. 

Hetvened V . Sám. I. 18, 1-4. Mt. 1-12. Kor. I 6 , 1 9 . 2 0 . Jer. 9, 23-24. Lk. 10, 38-42. Fii. 1. 27-2, 4 
Jer. 9, 23. 24. 

I 6 , 1 9 . 2 0 . Jer. 9, Fii. 1. 27-2, 4 

És. 1, 11-18. 
Hatvanad V . Sám. 11. 12, 1-7 Ján. 4, 5-15. Kor. II. 12, 1- Ám. 8, 1 1-12. Ján. 1 1, 20-27. Fii. 1, 12-21. 

Ez. 33. 10 16 
Ján. 

10. 
Estomihi Kir. 1. 2, 1-4. Ján. 4, 19-30. Kor. I. 18-25. Jer. 8, 4-9. Mk. 10, 35.43. Ko!·· I 1, 21-31. 

Préd. 7, 3-5. 
Ján. Jer. 8, 

Ján. 1 1, 47.58. 
És. 5, 1-7. 

Ján. 

Invocavit Móz. 1. 3, 1-6. Mt. 16, 21-26. Zsid. 4, 14-16. Móz. I. 22, I 4. Mt- 16, 21-26. Zsid. 4, 15. 16. 
És. 58, 6-9. 

22, I 4. 
Lk. 22 , 39-46. 

Reminisiere Kir. 1. 3, 5-15. Lk. 9, 51-56. Róm. 8, 31-39. ' M Ó Z . II. 33, 17- Lk. 10, 17-20. Ján. I. 2,(12-17. 
Ez. 33 7-9 I 23. Lk. 22 , 54-62. 

Ján. I. 2,(12-17. 

Oculi Zs. 77, 8-14. Ján. 11, 1-16. Zsid. 12, 11-15. 1 Jer. 26, 1-15 Lk. 9, 55-56. Pét. I. 1, 13-16. 
Mik. 6, 3-8. 

Ján. 
Pét. I. 1, 13-17. 

1 Jer. 26, 
Lk. 22 , 63-72. 

Pét. I. 1, 13-16. 

Laetare Zs. 23. Ján. 11 , 32-46. Kor. 11. 5, 14-21. És. 52, 7-10. [án. 6, 47-57. Kor. 11 .7 ,4 .10 . 
És. 54, 7-10. 

Ján. 
Mt. 27, 15-31. 

Judica Zs. 43, 1-5. Ján. 11, 47.57. Ján. I. 3, 1-6. Móz. IV 21, 4-9 Ján. 
Ι Lk. 

13, 31-35. Pét. I. 1, 17.25. 
És. 43, 24. 25. 

Ján. Ján. 21, 4-9 Ján. 
Ι Lk. 23 , 27-34. 

Virágvasárnap Zak. 9,9. Mk. 11, 1-10. Zsid. 5, 7-9. Zak. 9, 8-12. Ján. 12, 1-8. Zsid. 12, 1-6. 
Ján. 12, 27-33 1 

Ján. 



Ü N N E P 

Nagypéntek 

Húsvét 1. 

Húsvét 2. 

Quasimodogen. 

Misericor. Com. 

Jubiiate 

Cantate 

Rogate 

Áldozócsü'ört. 

Exaudi 

Pünkösd 1, 

Pünkösd 2. 

Szentháromság 

Szász egyház i 

ótestamentum evangél ium 

Ér. 53, 1-7. 

Zs. 1 18, 16-24. 
Éc. 53, 8-12. 

Zs. 118, 16-24. 

Ez. 37 , 9-14. 

Zsolt. 127. 

Zs. '73 , 23-26. 

Zso't. 98. 
Zs. 40, 2-12. 

Zs. 104. 27 .35 . 
Z&o't. 85 , g - l 4 
Zsolt. 110. 

Jöel 3, 1-5, 

Zs, 51, 12-14. 

Ez. 36, 26. 27, 

Ján. 
Mk. 
Mt. 
Lk. 
Ján. 
Ján. 

14-30 
22-37 
1-10. 
U9. 

25. 26, 
1 1 - 1 8 

19, 
15, 

28, 
24, 
1 1 , 
20, 

Lk. 24, 36-40 . 
Ján. 14, 19. 
Ján. 20, 19-23. 
Ján. 14, 1-6. 
Ján. 21, 15-17. 
Mt. 18, 1-7. 
Ján. 21, 18-23. 
Ján. 12, 24-26. 
Mt. 28, 18-20. 
Ján. 5, 25-29. 
Ján. 17, 1-10. 
Mt. 6, 9-13. 
Mt. 7, 7 . 1 1 . 
Lk. 24, 50-53. 
Ján. 17, 11-17. 
Ján. 7, 37-39 . 
Ján. 14, 12-17. 
Mt. 16, 13-19. 
Ján. 14, 23-31. 
Lk. 13, 18-21. 
Ján. 3, 16-21. 

Móz. IV. 6, 22-'Mt. 28, 16-20. 
27. 

levél 

Kor. II. 5, 14 -15 

Kor. I 1 5 , 1 7 - 2 0 

Kor. 
Kol. 
Ef. 

Kor. 

Kor. 
44. 

Jak. 

Csel. 

Csel. 
Zsid, 
Csel. 
Kor. 
Csel. 
Tim. 
Ján. 
Csel, 
Kor. 
Ján. 

1 15, 50-57 
3, 1-4. 

6, 1-4. 

II. 4, 7-11 

I. 15, 35-

5, 7 -10 . 

1, 1-11. 

1, 15-26. 
6, 17-20. 
2, 1-13. 

I. 12, 3-7. 
2, 14-18. 

1. 1, 17. 
I. 3, 19-24. 
2, 38 -39 . 
II. 13, 13. 

1. 4, 12-16,1 

Eisenachi 

ótestamentum evangélium levél 

Zs. 22, 1-20. 

Zs. 118, 14-24 . 

Zs. 16, 8 -11 . 

Móz. I. 3 2 , 22-
31. 

ísol·. 23. 

És. 40, 2 6 - 3 1 . 

Zsolt. 93. 

És. 55, 6 -11 . 

Zs. 110, 1-4 

Zsolt. 42. 

Ez. 66, 22-28 . 

És. 44, 1-6. 

És. 6, 1-8. 
Móz. IV. 6, 22-

27. 

Lk. 23, 39-45. 

Mt. 28, 1-10. 

Ján. 20, 1 1-18. 

Ján. 21, 15-19. 

Ján. 14, 1-6. 

Ján. 12, 20-26. 

Ján. 6, 60-69. 

Lk. 11, 5-13. 

Lk. 24, 50-53. 
Ján. 17, 11-26. 
Ján. 7, 33-39. 

Ján, 14, 15-21. 
Csel. 2, 1-13. 
Ján. 15, 9-16. 
Csel. 2, 29-39. 

Mt. 28, 16-20. 

Kor. II. 5, 14 .21 

Kor. I 1 5 , 1 2 - 2 0 

Kor. I 1 5 , 5 4 58 

Pét. I. 1, 3-9. 

Ef . 2, 4-10. 

Ján. I. 4 , 9 - 1 4 . 

Tim. II. 2 , 8 - . 0 

Tim. I 2. !l-6. 

K o \ 3, 1-4. 

Ef . 1, 15-23. 

Ef . 2, 19-22. 
Ján. 1. 4, 1-8. 
Ef . 4, 1 1-16. 
Thess. 1. 1, 2 -10 

Ef . 1, 3-14. 
Kor. II. 13, Π -

Ι 3, 



Sztli. u. 1. Zs . 78, 1-7. Ján. 15 1-10. Csel 2 4'-47 Móz. V. 6, 4 .13 Mt. 13, 31-35. Csel . 2, 42-47. Zs . 78, 1-7. Ján. 
Róm. 10, 8-12. 
Zsid. 10, 23-27. 

Csel. 4, 32-35. 
Jan. I. 2, 1-11. 

Szth. 11. 2. Jer. 7, 25-28. Mt. 22, 1-14. Cse l . 3, 1-10. Péld. 9, 1-10. Mt. 9, 9-13. Kóm. 10. 1-15. Jer. 7, 25-28. 
Mt. 6, 19-24. Jak. 1, 21-25. Csel . 4, 18-31. Thess. II. 3, 1-5 

Sztli. u. 3. Móz . I 1,26-27. Lk. 9, 57-62. Csel . 4, 8-22. És. 12. Lk. 15, 11-32. Zsid. 13, 16-21. 
Mt. 18, 10-14. Ján. 1. 2, 1-6. Csel . 3, 1-16. Csel. 6, 1-10. 

Szth. u. 4. Zs . 112, 5-7. Mt. 7. 24-27. Csel. 4, 23-31. És. 65, 17-19. Mt. 5, 13-16. Thess 11.2, 13-17. Zs . 112, 5-7. 
Mt. 5, 13-16. Róm. 8, 18.23. Csel . 8, 26-38. 

Lk. 9, 18-26. 
Csel. 4, 1-12. 

Szth. u. 5. Zs . 34, 12-23. Mt. 13, 41-46. Csel. 5, 34-42. Sir. 3, 22-32. 
Csel . 8, 26-38. 
Lk. 9, 18-26. Kor. 1. 9, 16-23 

Csel. 5, 34-42. Tim. I. 6, 6-10. 
Sir. 3, 22-32. 

Csel . 9, 1-20. 
Kor. 1. 9, 16-23 
Csel. 5, 34-42. 

Pét. 1.3. 15-18. 
Szth. 11. 6. Móz . 1. 4, 3-13. Mt. 5, 44-48. Csel . 6, 1-7. Ζεο'ί. 1. Mt. 21, 28-32. Thess. 1 . 5 , 4 - 1 1 Móz. 1. 4, 3-13. 

Tim. II. 3, 15-17 Csel. 11, 1-18. Csel. 8, 26-38. 
Szth. u. 7. Zs . 85, 8-14. Ján. 6, 47-51. Csel . 6, 8-15. És. 62, 6-12. Mk. 4, 26-29. Tini. 1 . 6 , 6 - 1 2 . Zs . 85, 8-14. Ján. 

Csel . 7, 55-59. 
Zsid. 13, 8. 9. 

Csel . 18, 1-11. Kor. 1. 2, 1-5. 

Szth. u. 8. Zsolt . 1. Mt. 21, 28-31. Cse l . 8, 26-39. Jer. 23, 16-29. Mt. 12, 46-50 Tim. II. 1 ,7 .14 . 
Mt. 9, 9-13. Róm. 8, 6-9. 

Jer. 23, 16-29. 
Cseh 26, 22-29. Csel. 16, 16-32. 

Szth. u. 9. Móz . 1. 39, 1-5. Lk. 12, 42-48. Csel . 9, 1-9. Péld. 16, 1-9. Mt. 13, 41-46 Kor. II. 1, 18-22 Móz . 1. 39, 1-5. 
Pét. 1. 4, 8-11. Csel. 28, 23-31. Csel. 17, 16-34. 

Szth. u. 10. Sir. 3, 37-41. Lk. 13, 31-35. Cse l . 9, 10-22. Jer. 7, 1-11. Mt. 23, 34-39. Csel. 20, 17-38. 
Mt. 23, 34-39. Róm. 1 1, 25-32. 

Jer. 7, 1-11. 

Szth. u. 11. Zso l t . 32. Lk. 15, 11-32. Csel . 10, 25-33 
Ján. 1. 1, 8-10. 

0 n. 9. 15-18. Lk. 7, 36 50. Róm. 8, 33-39. 

Szth. u. 12. Kir. 1. 19,7-13. Mt. 5, 33-37. Csel . 12, 1-11. És. 29, 18-21. Ján. 8, 31-36. Csel. 16, 9-15. 
Jak. 3, 5-10. 

Pét. 1. 2, 1-10. Szth. u. 13. Job, 5, 17-19. Mt. 6, 1-8. Csel . 14, 11-22. Zak. 7, 4-10. Mk. 12, 41-44 Pét. 1. 2, 1-10. Job, 5, 17-19. 
lak. 2, 13-17. 

S/tl i . u. 14. Zs. 92, 2-16. Mt 11, 16-24.'Csel . 15, fi-12. Zs. 50, 14-23. Ján. 5, 1-14. Tim. 1 . 1 , 1 2 - 1 7 
Ján. 8, 31-36. lak. 1, 5-8. 

Zs. 50, 14-23. Ján. 5, 1-14. 

Szth. u. 15. Z í . 37, 4-6. M'. 19, 16-24. Csel . 16, 9-15. 
Róm. 14 17-19 

Kir. 1. 17. 8-16. Ján. 11, 1-11. Thess. 11 3, 6-13 Csel . 16, 9-15. 
Róm. 14 17-19 

Ján. 11, 1-11. 

Szth. u. 16. Kir. I 17, 17.24 Mt. 11, 25-30. Csel . 16, 22-34 Jób. 5, 17-26 Mt. 11, 25-30 Z i J . 12, 18-24. 
Pét. I. 1 ,22-25. 

Jób. 5, 17-26 



Ü N N E P 

Szth. 

Sztli. 

Szth. 

Szth. 

Szth. 

Szth. 

Szth. 

. 17. 

. 18. 

. 19. 

. 20. 

. 21. 

. 22. 

. 23. 

Szth. u. 24. 

Szth. u. 25. 

Szth. u. 26. 

Szth. u. 27. 

Szász egyházi 

ótestamentum evangél ium 

Móz. 1.37,4-11. 

Zs. 42, 2-6. 

És. 55. 8. Q. 
Zsolt. 14. 
Móz. I. 18, 20-

32. 
És. 57, 15-21. 
Rutil 1, 15-17. 
Zsolt. 125. 
Sám. I 3, 11-13, 
Zsolt. 122. 
Pcld. 23, 26. 
Zsolt. 130. 
Zsolt. 126. 

Mt. 20, 20-28. 

Mt. 5, 17-19. 
Ján. 5, 39-44 . 
Ján. 9, 1-5. 

Mt. 19, 3-8. 
Mt. 5, 27-30. 

Mt. 12, 46-50. 

Lk. 7, 36-50. 
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Liturgikus énekrészek. 
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Zathureczky Sámuel. 
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nek. Hal - le - lu - j a ! 
r i t . 

Hal - le - la - j a ! 

= q = = 4 = ± — q= 
« m — j « I 

Hal - le - lu ja ! Hal - le - lu ja l 

* 
* * 

2 

Ν  



Zathureczky Sámuel. 

ν — T -
• -

"Ι Ϊ Fí 
— · 

-1 1 
E H 

— 
• < 

— — — · — J ~ 9 -9 Λ 

I - má - dan - dó Is - ten, óh gyújts szent buz - gó-sá, - got 

- -—» -ϋ w — β * 
ben-nünk hi - ve - id 

- » ο 
- b e n ! 

9 • 
I - géd 

9 
mag - va 

f~ b ^ 1 f = l = 1 — 1 — . -1 -ú—r-
TO 9- 1 1 9- 9 - 9 - J3> 

1 * is 
te - rem - jen szi - ve - ink - ben bő gyü-möl - eső - ket. 

Salutatio és responsorium. 

© : j 3 1 9 ·- 9 
3 — 

- 4 -
• 

— \ — \ r h d l 
Az Ür le - gyen ti - ve - le - tek I 

V- a- . . . « · • 
ι- h - - r 1 1 

— b Ε = 
Lel - ked - del i s ! Lel - ked - del i s ! 

Invocatío. 

==ζ==± 
Jer tek ke resz - tyén hi - vek 

έ : ±ζ±—±ζή v = ] — h — t — - κ — — ÍSZ— : 
—9 -9—* =λ P*- e 

buz - g ó 

Koüekta 

sz iv-vel i-mád - juk is - te - n ü n - k e t ! 

• · ι · · β F t t 1 L P Γ ^ - — — 1 — — f .  

A - men ] A - men ! A - A - men 1 

3" 

J 



Felhívás. 

V I l i i q I I I .4 J q 1 

ftv- . 1 i -
— · , , » 0 0 0 0 0 w 0 iU/. 0 

Hal - t*as • - tok meg va - sár - nap - ra ren 
iin - nep - nap - ra 

m q ; 
0-

iq < · : — 4 = 

delt e 
le 

- li - u - mi szent i - gó - ket fel - je-

r j — 3 = = 4 = = = 1 = $ = = Í = £ —· β · β · · í -

i 

gyez 

= 1 = 

ve ta - Iái - juk a - zo - kat 

3F=*= = t 3 Ξ Ξ ± 
fe - je - ze - tó - ben : 

Gloria. 

ψΞΕϊ F 
m 

F Ü 5 Γ"'— 
— S-— ^ II ψΞΕϊ =ή ΕΞ!= m L t = Ü F 1— r - - — 4 1 

Di - cső-ség ne - ked Is - te - nünk, szent Is- te - nünk. 

Ároni áldás. g 
Az ÜP 

zz\z=z^=±=z^z 
-0 · ·—»— 

Ür áld - jon meg és 
m m 

ö - riz - zen meg ti - te-

2 ξ ξ ξ 0 Ξ Ξ £ Ξ 0 Φ · 
ket! 

- · 

Az Úr 

±=3= 
i i n 

vi - lá - go - sít - sa meg az 6 

- · · — + — 0 · — · · · · · · 4 

or - cá - ját ti - raj - ta - tok ós le - gyeu ti - nek- tek 

I 
= q = J = 4-

ke-gyel - mes, Az Ur for - dlt - sa 
^zzzz^z 
-0—1—·— 

m 
oá - ját ti - re 

= t = t 

á - tok és ad - jon ti - nék-tek 

0— 
~ t i 

bé - kes g e t ! A - men! A - men ! A - men I A - men ! 



Miatyánk. 

ii-4 T- — Ϊ — « j l· ι · 1 

Γ ©--

I - mád - koz zunk ! Mi A - tyánk, ki vagy a me · nyék-

ben, 
m m m m m 

szen · tel - tes - sék 

--I 1 I y — ( -,-^—Ι 

meg a te ne 
ΞΞ̂ ΞΙΞΞ̂ ξξξ 

ved, 

i r z q — q =  
±ΞτΞΞ_ΞΞί~ΞΞ • — · — 

jőj - jön ol a Te o r - s z á - g o d , le - gyen meg a Te 

ΪΞΦΞΞ'^Ξ ΞΞ^Ξ 
a - ka - ra - tod, mint a menv ben úgy itt e föl-

-t-

dön is. 

- -I 4- - τ —I -I -I - J - n 

m i n - d e n - na - pi ke - nye-rün - ket 

I I I 

add meg ne - künk ma. 
m n i í -» 0-

És bo - esásd meg a mi vót-

- · — > - - ^ Ξ ϊ Ξ ζ Ξ Ξ Ξ 
ke - in - ket, mi · ké • pen mi is m e g bo - esá- tunk az 

^ - Ξ Ξ ί - * « r I * 
el - l e -nünk: v ó t - k e z - t e k - n e k . Es ne ví?y m i n - k e t a 

i 
- · · -

t = — f r r r t 

-1-

i I ' 
ki - sór - tés - be, de sza-ba - díts m e g a g o -

nosz - tói. Mert Ti • ed az or szág és a ha · ta - lom 

- - I — A —I-— · -· 

és a di-csö - mind ö 

r 

rök - ké I 

j T 

A - m e n ! 



Szereztetési igék. 
= 1 = 1 = 
Ϊ # » 

A mi U - runk Jé - zus Krisz-tus, a - zon az éj - sza-kán, 

3 

á - rul - ta 

Ιξξ̂ ΞΞ5 

= = 4 — 4 

a - me- lyen e l - á - r u l - t a - ték, ke 

r 0 m ^ 

zé - be vo - vé 

= 4 = 
a ke - n y o - r e t , meg • ál - dá, meg - tö - ré, ta-

« « 

nít - vá, · nya - i - nak a - dá ezt mond-ván : Ve - gyé'- tek, 

3 β  

—ÍZ = i 4 = ẑ jfizjjpzj"—e>—í—« β » J a « 
e - gyé - tek, Ez az én tes-tem, mely ti - ér - te - tek 

= i = 3 
I · = t 

a - d a - t i k . Bzt cse - le - ked - jó tek az én em - lé-
3 

• ! 
T-

- t - =t: 
ke - ze - tem - re. 

WM-

Ha - son - ló - kép-pen, mi - u - tán 
3 3 

z j = f z 

meg-va - cso - rált _ vol - na, ke - zé · 
3 3 3 

ve - vé a 
3 

Θ 3 Ξ 3 = · I M ü 
po - ha - rat, hii - lá - kat ad - ván a - dá né - kik, e í t 

q q _ i — m * - — » — * 

Τ 

« « » -

m o n d - v á n : I - gya - tok eb, - bői mind - nyá - jaD, e po - hár 
3 3 

- · — · — · - ^ - -
w m m m »—0-jiÍ— 

a · maz új - s z ö - v e t - s é g az én vó-remben, mely t i - é r - t e - t e k 



so - kak • ért ki - ón - ta • tik bű - nök bo - csá - na-
3 

'ΞίΊ-ΞΞ 
tá ra. Ezt cse - le - ked - jó 

-1- qi 

- · — · — · -

i - i ü f 

tek, va - la - men - n y i - s z e r 

Ά- 1 
i - and-já - tok az én em lé ke zo - tem - re. 

* 
* * 

Lelkész- és piispökszentelési áldás. 

Lz -4 4- Ξ3Ξ 

Con - fir - ma De - us hoc ο - pus, quod ο - pe - ra - tus 

r -I ... ι ^ -4 . ι 4 -1' • - -1 
ψ ' ' . f f ' ' ' ' 

— · — 

r . 

est in n o · bis in mon - te tu - ο sanc - to, 

i 
ru · sa - lem ! 

£ 
/V* 

Z-T-

li - ο et Spi - ri 

^ ftC. - (J^-jah, αΛ A'tcLQjutXl·'* » a* 

i - a sít De ; ο Pat - r^ Fi-

sic - ut i Sanc - to, 

e - rat in prin - ci - pi - o, et nunc et sem-per 

et in sae - cu - la sae - cu lo - rum! A . men. 
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