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II.

•

Második gyermek kereszleIésére.

Isten! erős paizs a te neved nekünk. Ennek szent árnyékában gyültünk össze most is. Oh jelenj meg közöttünk Szent Lelkeddel, midőn e kisdedet neked bemutatni készülünk. Amen .
•
Kel'. Gyülekezet, kedves Atyámfiai! Eltünknek nincs egy
-pillanata is, mely - ha 'magunkba szállunk - Isten végetlen
nagyságára és hatalmára, ne emlékeztetne; de alig képzolek elTe
,alkalmasabb indokot, mint a minő egy újszülött, kiben lehetetlen
az isteni teremtő erőt nem bámulnunk. Ha csak azt tekintjük is,
hogy egy teremtmény a nem-létből létre jött, értelmünk fennakad
s mentöl mélyebben ereszkedünk vizsgálatába a kérdésnek, annál
inkább érezzük, mily tehetetlenek vagyunk azt megfogni és kimagyarázni. De egy csecseID:ő látása nem csak ezért indit bámulásra,
11anem azért is, mert hozzánk hasonló testi fQrmával s ugyanazon
·erők és tehetségek csiráivaI jött létre az, a melyeket mi birunk,
mintha mi magunk születnénk újl'a bennök és általok. ((A1indez ter·
!mészetes és megszokott dolog - mondják a bölcselkedö lelkek. Mint
a 1'ózsának rózsa a hajtása s a figefa figét terem : ugy az embe1"1wk is
ember a szülöttje. ff Igaz, de vajjon nem oly jgaz-e az is, hogy midőn

'a kisded első sírása fül,ü nkbe hat, mindannyiszor szorongva kér.dezzük ; ép-e az ? nem nyomorékul jött-e a viIáfP-'a? lám csak egy
kis ujjal több vagy kevesebb, mily végtelen különbség. Pedig ki
tartja azokat számban? Ki cselekszi, hogya test természetes alko,·
-tása B a tagok arányossága meglegyen? Ki más, mint az a látha-tatlan erő , mely porszemet és viIágolmt, kis dombokat és fellegtartó kősziklákat, ibolyákat és égig nyuló czedrusokat tel'emt : az
I sten! Ugyanazért ismételve mondom, hogy I sten végetlen nagyságára és hatalmára semmi sem emlékeztethet élénkebben, mint
.egy újszülött,
Nem kétlem, kedves sziUők! hogy a midőn e másodszülötte·
iek hajlékotokba a létel szokásos sirásjeleivel beköszöntött, ti is
megemlékeztetek Isten nagyságáról és hatalmáról s szivetek teljes
örömével adtatok hálát, hogy ismét egy ép és egészséges gyermekkel ajándékozott meg, a kivel családi koszorutok disz esebb, nemzetetök létszáma nagyobb, ti maglltok boldogabbak lettetek. Igen,
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mert öröD::\et kell hogy adj,?n nektek e m~sodszülött avagy csa.k
azért is, mert henne az első szerető testvért talált, ki neki a vér
egységénél s természeti ösztönből sorsosa és támasza lesz. Lám,
a természet l"endje szerint, mire a gyermek emberkort ér, a szülők
már többnyire elhalnak; alig nevekedik fel az ifju, a férfi és agg
már e földről elköltözött; de a gyermekek együtt játszodják el
ártatlan gyermekjátékaika.t, együtt üzik a mező lepéit, élvezve az;
ifjuság aranykorát, együtt küzdve ideálj~ikért, s ba életreményei.

ket elhervasztja a tapasztalás verőfénye és az ifjusági ábrándok
bübáját elüzi az aggkor gond fellege, végre egymásután kis időkö
zökben, olykor csaknem egyszerre hagyják el a földi pá1yatért, és.
igy az egész életet egymásnak társaságában, egymást biztatva ésbátol'itva, együtt örvendve és bánkodva töltik el. S kénJ.em: nem
boldogság-e ez? Nem boldogság-e tudni azt, hogy vannak lények,
kiket nem az érdek, hanem a szeretet gyöngéd érzelme köt hoz-·
zánk, kiknek barátsága nem számításon, hanem a sziv önkéntes
hajlamán nyugszik, kiket sem szerencsénk, sem szerencsétlenségünk nem képes tölünk elszakitni? S mert a gyermekek testvéreikben ily kiválóan kedves lényeket s hiv barátokat birnak, kik
önfeláldozólag s kölcsönösen igyekeznek egymást szeretni s boldogitni: nektek is, kedves szülök! valóban van okotok újsziUötteteknek örvendeni.
Azonban a közmondás azt tartja: nlemente után kell dicsbrni
a napot! l) S ime én mégis ez ártatlan csecsemő életének még
alig kihasadt hajnalán már az ö napját forgatom elmémben~
De hiszen ti is alkalmasint hasonlót cselekesztek, "titeket is e
perczben nemcsak a jelen, hanem a jövő is érdekel s nem lehetlen,
hogy képzeletetok a pólás gyermek belyett egy felsetdült ifjut
láttat veletek már most, ki vidáman jár s kel előttetek, munkáját
végezve s nektek új meg új öl'ömeket szerezve. S miután én is a.
jövő eshetöségein legeltetem lelkemet, mondhatnám azokkal ábrándozom : miért ne engedném meg ez édes kedvtelést nektek? miért.
rettentenélek vissza attól azon bizonyta1anságra való emlékeztetéssei, mely az ártatlan csecsemő jövőjét vastag lepelként rejti el
szemeink elől. Nem, én nem akarom megzavarni e pillanat örömét j nem kérdem: minő sors vár ez ártatlanra; nem tudakozom
életének végét, nem epesztem magam avval, ba vajjon szerencsés.
vagy szerencsétlen lesz-e ()? banem Istenben helyezem bizalm a -
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IDat s nektek is e bizalmat ajánlom, tudván, hogy ő e kisdednek js
mennyei édes Atyja, s ha jónak látta őt életre hozni, bizonyára
gondja is lesz ö reá.
..
Nehogy félreértsetek kedves szulők ! a mondottakkal teljességgel nem akarlak fölmenteni azon .terDl~~zeti ~öteles~égek alól,
melyekkel kisdedetöknek tartoztok; sőt ez unnepelyes pillanatban,
midőn őt Krisztus anyaszentegyházának hivei közé a keresztség
által beavatni készülünk, tisztem szerint figyelmeztetlek, hogy e
perczben ismét megszaporodtak szülői kötelességeitek s a midőn
benne új örömforrás fakadt fel számotokra a családi élet mezején:
ugyanakkor gondjaitokhoz is új gondok járultak, melyeket, nem
fi zabad elhanyagoIni vagy mellőzni ; mert az életben semmi sem
"bünteti meg magát annyira, mint a szülői hanyagság. Bizzatok
Istenben, de mint a kertész, ki Istentől várja a harmatot és a·
napsugárt, mely a gyenge ~övényt fölneveli, azonban maga is
szorgalmasan ápo1ja s a kör.ü lte sarjadzó gyomtól tisztogatja: ti se
lllulaszszatok el semmit, mi által szeretetetök im ez új hajtás9.nak
növekeaését előmozdithatjátok. A szeretet, melylyel iránta viseltet·
tek, ne vonassa meg veletek a kellő fegyelmet; gyakoroljátok e szülöi
jogot, legyen ez olyan, mint az orvoss~g, mely ámbár néha·keserü,
mégis beadjuk betegeinknek, hogy egészségök helyreálljon. Tanit·
sátok meg őt az idő rilegbec.sülésére, mert ez az a kincs, melynek
okos felhasználásán alapszik az ember boldogsága. Járjatok elötte
jó példával s ismertessétek meg ,ö t korán az emberiség dicső pél·
dányképével, Krisztussal, kitől szülőinkhez gyöngéd szeretetet,
embertársaink iránt igaz és mély részvétet, általában véve mun·
kaszeretetet és önfeláldozást, hazaD.ságot és isteni félelmet tanulhatunk ; szóval: mindazt, a mi által valódi emberekké formálhatjnk
magunkat s méltókká Isten országának birására, melyre a kereszt·
ség ált~l e kisdedet is eljegyezzük.
Es most jertek Atyámfiai! készitsük el lelkünket a szokott
szent keresztségre, igy könyörögve Istenünkhöz és Atyánkhoz:
, ... Élet és öröm adója, jóságos Isten, édes Atyánk a Jézusban·!
SZIvunk" hálaérzelmével emlegetjük nevedet most, midqn ez ártatlan
csecsemot a keresztség által szent Fiad követői közé az anyaszentegy'
házba beavatjuk.
Légy dicső~tve tőlünk, hogy nem hagytad megszégyenülni a szü16knek benned blZ6 reményét; légy áldva, bogy öket ismét ép és egészKéges gyermekkel ajándékoztad meg, hogy az édes anyának erejét nem
•

engedted megfogyatkozni a megpróbáltatás nehéz perczeiben s mig 6
szive magzatának életet adott, te jó I sten, a~ 6 él~tét is megtartottad.
Ezen te jóságod és szereteted bátont IUlllket arra, oh I sten!
hogy jövőre is benned bizzunk és reményljünk ! ~eked aj ánljuk hát ez
ártatlan csecsemőt is. Oh teljeszd ki felette gondVIselésed védő szárnyait,
hogy azok öt veszélyektől megőri zzék. Részesitsd 6t mindabban, a mi
életét széppé, megelégedetté teheti. Engedd kife~leni szivéb?n a jó, széll
és igaz égi magvait, hogy, legyen 6 nem ének dl~ze; pru:osttsd b:enne a
lélek miveltségét finom erzéssel, hogy ezek adjanak életének Irányt.
Gyujtsd meg keblében avallásosság és isteni féle lem szövótnekét sennel-::
fényán él vezesd öt szüntelen a tökéletesség felé.
Atyánk, I stenünk! mint e lásdedr,e, ugy szűlői.l'e is áldásodél't
esedezünk. Adj nekik éveikhez éveket. Aldd meg az apa munkásságát
sikerrel, hogy örömmel fár adha-ason gyermeke boldogságáért. Tartsd
meg az anya erejét és egészségét, hogy mint a pellikán kis fiát, hivell
ápolja ő is keblének melegén drága ki.dedét. H almozd el áldásoddal
mindazokat, kik sz ivökn ek kedvesek, a szerető rokonokat és jó bru:átokat.
Áldj meg mindnyájunkat, kik téged félünk s benned r eménylünk. Amen .

(Ke1'esztelés mint fennebb.)
lsten oltalm a s a szülők szerető gondoskodása tartson és
védjen meg tégedet kis polgá.r (poigámő)! Nevekedj kis tesIvéred·
del együtt az Um ak félel m ében. Ha majd I sten j óvoltából nagyra
nőttetek) viseltessetek egymás iránt avval a z igaz szer etettel) mely lyel szülőitek szeretnek t iteket. I gy azokkal együtt bizonyár a ti
is boldogok lesztek. Amen,

III.
Második gyermek keresztelésére, hol az első gyermek elhalt.
lsten, kegyelem és il'gal masság kútfeje! Benned van a mi
l·e~ény~égünk. Oh ne h agyd a zt megszégyenülni . Engedd az ima
szamyalll h ozzád emelkednünk. Vedd oltalmadba e kisdedet ki
eljött m egvigasz taln i elvesztett gyermekökért a szülőket s nev~lni
igaz hiveidnek számát. Am en.
I sm ét r eng a bölcső, ismét megcsendü lt a gyerm ekbang haj ~
~e.kotok~.an: ~e:'esztény Atyámfiai! s mi k ik tanui vagyunk meguJ ult ~ZUlŐI o rom eteknek , a legőszintébb kebelleI kivá njuk, h ogy
:~ mllldel~ cs~lódástól .ment, á lland ó és boldogitó legyen. Ugy
~pze,llek en t Iteket e pIllanatban, mint a zt a fItt, m elynek első
vll'áoat
a dér leforra'zta S mos t'Isme' t In'h ajtott
'
•
t:I
vaO"y mint ahajóst
lnnek első hajóját a tenger hulMmai ell1yelték s l~oSt a m iísod ikat
,

•
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bocsátja útl'a. Mennyi öröm és mennyi fájdalom váltakozhatik a ti
kebletekben ! A mit az őskor nagy bölcse mondott: ((A z ember nek
sokszor még nevetés közben is fáj a szive ff - senkire inkább nem t~lál ,
mint rátok most, midőn egyfelől a jelen édes örömeivel és remé.
uyeivel, másfelől a mult fájó keservével és csalódásaival foglalja el
lelketeket.
S vajjon én melyiknek adjak kifejezést? mely irányban vezes.
sem gondolataitokat és érzelmeiteket ? A koporsóra mutassak.e,
I.llelyre kevéssel ezelőtt megtört szivvel borultatok? vagy a bölcsőre
függeszszem tekintetetöket, mely mellett újult reménynyel állo.
tok? Engedjétek meg nek~m, hogy én itt is, ott is csak Ist.ent
keressem, kinek kezei intézik a földi eseményeket, Engedjétek
meg, hogy csak az ő gondviselésé~"e hivatkozzam, melynek nyil.
vánulását látom e kis csecsemőben is; kit az Ur azért küldött, hogy
vigasztalója legyen megsebzett lelketeknek B felemeljen a búbánat
örvényébő!, hova első gyermekéteknek elvesztése aláBujtott vala.
Igen, fogadjátok e kisdedet, mint Istentől küldött vigasztalót; az
ő bölcsője mellett legelőször is béküljetek ki a csapással, mely
megkeserített volt. Igy e kisded újszülött már első megjelenésével
is áldásnak és boldogságnak forrása lesz rátok nézve. Igya ti szi·
:vetekben is viszhángozni fog ma ama mennyei szózat, melyről az
irás az Ur Jézus keresztelésénél emlékezik: ~Ez az én szerelmes
Fia'tn, kiben én '1negengeszteltettemn"

Azonban hogyaszivetekben megújult öröm állandó legyen,
az nemcsak e kisded élete közelebbi vagy messzibb határától,
. hanem annak miként folyásától is függ. A hosszu életnek csak
azért mert ilyen, nem sok becse van s ki 'másnál rövid idő alatt
több jót tett, bizonyára amannál hosszabb életet élt. Amidön
azért kedves újszülöttetek testi életére gondot fordittok, ne felejt·
kezzetek el, kérlek, az ö lelki és szellemi életéről is. Emlékezzetek
meg a nagy mestel" szavára: (~János ke'resztelt vizzel, én pedig meg·
kereszteÜek titeket tíl.zzeln, Ebben egy felséges igazság szól hozzátok. Kisdedetek szivébe keresztény érzelmeket kell csepegtetnetek,
Jézus erkölcstudományába be kell öt avatnotok. Ez az érzelmek
és eszmék, a hit és szeretet ama szép országa, melyet soha tudo·
mány el nem homályosit, földi király meg nem hódit, mely .~Z
egyetemes emberiségé s melyet az Ur Jézus alapitott meg e fol:
dön. Igy lesz benne elérve Istennek czélja, igy lesz szivetek ra
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büszke, ő maga boldog s élete gyönyörűséges azoknak, kik vele s
kik az ő körében élnek. De hogy mind ezek t eljesedésbe menjenek,
kérjunk Istentől életére áldást, igy imádkozván:
I sten! ki a megszomorodottakat megvigasztalod 8 a. bána.ttól
lesujtotta.k szivét új öröro-ndás~al ismét föle~eled. Imádunk tégedet e
kisded b ölcsőjénél , melynek l'lDgása gondvIselésedre oly hathatósan
emlékeztet! Oh légy áldva. roit61ünk, bogy megújitottad e házaspáron a
te kegyelmedet s nem hagytad el eSket, mig keservök völgyében vigasztalanul bujdosának.
Uram, kihez fOl'dulhatnánk az élet változásai között máshoz
kivüled? Kiben remélhetnénk és bizhatnánk rajtad kivül , ki felil! állsz
minden változásokon! E sedeziink azért, fogadd védelmedbe e kisdedet,
bogya l'emény, melylyel a szülők az ö életén csüngnek, meg ne hiusuljon. Azon veszélyek között, melyek kiHönösen a bölcsőt környezik, légy
neki gondvise16 é(1f~s Atyja, vigyázzanak rá a t e szemeid s őrk ödj felette
angyalaid által. Adj neki hosszl..\ és boldog életet. Legyen ő egykor áldás
sz wőire és az anyaszentegyházra nézve. Tedd fogékonynyá szivét azon
tudomány iránt, melyet szent F iad hirdetett, hogy váljék hiv harczosli,vá
az igazságnak, felkent bajnokává az erénynek. Hallgass meg minket
I,érésünkben Mi Atyánk .tb.

(K ere sztelés -mint fennebb .)

I stenn ek

aj~nlullk

immár téged, új hajtása két erös nemzet-

ségi törzsnek,
, ifju tagja a régisfg által ti&ztes keresztény anyaszent-

egyháznak. Elj hosszasan és boldogan. Nevekedj szülöid és barátaik
örömér e, élj a haza és közügyek javára. Amen .

IV.
Oly csal ádnál, hol több gyerm ek van.
Kezeinket hozzád emeljük, im áinkba n téged keresünk, oh
Isten! midőn ez ártatlan csecsemőt a keresztényanyaszentegyház-

nak aka!juk polgárává tenni. Oh légy mellettünk, bennünk s velünk
m08t és mindör ökké. Amen.
Keresztény gyülekezet ! Kedves Atyá mfiai! Mindnyáj an tudjátok, hogy a családi életben mily n agy jelentőségű egy kisdednek
születése, egyfelől azokért az aggodalmakér t, melyekkel az össze
van kötve, a mit bármily bölcsészi hideg vérrel vegyen is valaki,
lehetetlen nem éreznie, hogy új élettel m indig r égi élet van koczkáz tatva, söt h ogy egyszerre két élet forog kérdésben: az anyáé és a
gyermeké, kik u gyszólván egymásért vannak kölcsönös veszélynek

-
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kitéve, melyből ha a szabadulás szerencsésen megtörtént, kezeink
önkénytelenül égl'e emelkednek s a ház minden tagja megkönnyült

kebeIlel kiált lel: ,Legyen hála az Istennek!, Valóban én Horatiussal ennyiben nem értve egyet, azt hisze~, hogy az embernek
nincs miért tengerre mennie azért, hogy imádkozni megtanuljon :
résztvevő szivvel biró embernek ezt egy szülő anya beteg ágya
mellett is meg lehet tanulni. Hiszen, a ki az anyát e .pillanatban

látja s helyzetébe magát bele tudja gondolni, önkényteleniil ajkára
kell jőni Isten szent nevének. Ha ez állapot, mig az anya az
élet és halál karjába szoritva kinos jajok közt küzködik, a nézö
szivét meg nem döbbenti: bizonyára a ~enger hullámai is nehezen
bírják részvétre iránta s imádkozásra Istenhez.
De fontos egy kisded születése azon reményekért is, melyek
az ö első lölsirásáva.l támadnak a szülök keblében. Oh a remény
drága ajándéka az égnek ~ kincs, melynek mások felett az az
előnye, hogy nincs földhirtokhoz és érté~papirhoz kijtve s a dúsgazdagok palotájában mint az inséggel küzködök kunyhójában
egyformán feltalálható; e felett e remény mindazokkal kÖrös, kik
az újszülött által érdekelve vannak. (tÉp az és egészséges .. tán megtartja Isten öröműnkre .. szeme Ui.z zel tele, homloka nagy és derült,
al'czvonásai szendén szelidek j tán egy egyenes lelkű, a becsületre sokat

tartó, jószivü ember lesz belőle" - igy biztatgatjuk egymást és
mieinket a bölcsö mellett; söt mintha már minden teljesedésbe is
!)lent volna, némi elölegezett önérzettel forrón öleljük keblünkre a
kis világpolgárokat !
Nemde Atyámfiai! Keresztény szülök! ti is aggodalommal
vártátok s im most reménynyel tekintetek ez ártatlan ' csecsemöre,
kivel Isten családi körötöket ismét meggyarapította, annak koszoruját egy bimbóval megékesitette? Az aggodalmakon, hála Istennek! ez idő- szerint tul vagytok, mind a szülö édes anya, mind a
született kisded állapota megnyugtató; a remény pedig, a melylyel öt karjaitok közé szoritjátok, annál boldogitóbb, minél kevesebb okotok van eddigelé csalódásra hivatkozni. Ugy van, nagy
szerencse az, hogy akikkel Isten szeretett, gyermekeitek m~nd:
nyájan életben vannak, hogy különösen a csecsemökorral Járo
veszélyek nem zavarták meg szülői örömeteket, s ha olykor betegség látogatott is meg, ártalom nélkül ment át kicsinyei~ek felet:, ..a.
kik im most is vidám arczczal és játék közt fogadják kIS testvero-

,
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ket. Bizonyára méltó ok arra, bogy reményetek éltetö, örömetek
boldogitó legyen,
Az onban a család mint a társadalom tagja, avval oly szoros
összeköttetésben van, högy ezt amaz n élkül, a családot a tál'sada·
lom körén kivül gondolni seID lehet; világosan mutatja ez, hogy
egy kisded sz ületése, mely nagy j elentőségű a családi életre, nagy
egyszersmind a társadalomra n ézve is .. Az a sziv, mely most nem
szolgál egyébre, mint h ogy a vér szabályos keringése által a z élete,t
fental'tsa s a test fejlödését eszközölje, egykor a z érzelmek és szenvedélyek fOl'l'ása lesz; az a fö, m ely most gondtalanul pihen a
pólában, egykor gondölkozni, fürkészni B tán t eremteni fog. Vajjon
nem érdekli- e a társadalmat, hogy tagjai mik ént gondolkoznak s
minő érzelmeket és szenvedélyeket táplálnak keblökben ? H iszen
ezek adnak irányt magának a kOl'szellemnek, ezekbe van letéve az

emberiség tökéletesedése ~agy olykol'i látszólagos visszaesése.
Ám az általános haladást mkg akkor sem szabad kétségbe vonnunk, h a itt vagy ott koronként hanyatlást tapasztalunk, A fel hő,
mely rövid időre eltakalja a llap arany tányérát, hátráltath at ja
ugyan, de föl llem tartóztathatja a gabonaél'ést. I gy van a t ársadalom fej lődéséve l is, De ép en m ivel elTe az élő nemzedék foly be
a maga törekvéseivel, mi term észetesebb, minthogy gyerm ekeinkben a társadalom a maga jövendöbeli harczosait üdvöz li, tehát
ugyszólva ez is részt vesz a család öröm eiből és testvérileg megosztozik
, reményeiben.
.
Es erről jó megemlékez nünk Keresztény Atyámfiai ! nehogy
gyermekeink nevelésénél eltéveszszűk szemeink elöl a t ál'sadalom
érdekeit . Nem ritka eset ugyani~J hogy a szülök erről teljesen
megfelejtkezve, azokkal olyfor mán bánnak, mint kincsevel azon
fösveny ember , a ki földbe ássa azt vagy eJzálj a s azt hiszi, hogy
aranyainak nincs más rendeltetése, m int hogy öt gyönyörködtes·
sék, hogy ő azokat t itkos kamarájába elrejtőzve egyik tenyel'éből a
másikba száml álj a ; holott a pén z rendeltet ése az, hogy szüntelen
fo rgalomban legyen, minélfogva az evangeli um i gazda méltán
,ette el a talentomot attól a szolgától, a melyik nem tudott avva l
kereskedni. H asonlat nélkül szólva, vannak em berek, kiknek a
t ársadalom semmi hasz nát nem veszi, kik annak idejében igen
kedves gyermekek, okos fiuk és jó leányok lehettek, de az életben
sehogy sem tudják magukat feltalálni, sem mi ügyességnek j eIét nem

adják s élnek magasabb czél és rendeltetésök öntudata nélkül. Oh
pedig mily nagy és szen t kötelességek várnak az életben minden
emberre s mi ly szép, a ki azoknak h iven meg is fele1. Az ilyen
joggal hivatkozhatik emberi .méltóságá.ra s pirulá.s nélkül mondhatja el: (I Én Isten képére vagJJok teremtve f).
'
Adja Isten, hogy ez ártatlan csecsemő is az ő képét viselj e
magán; legyen lelkileg mivelt, legyen távol szivétöl minden aljas
vágy és nemtelen szenvedély j gondolatait és cselekedeteit kormányozza a.z ész és emberiség szer etetének szent érzése, hogy igy
bárhová állitandja egykor a gondviselés, mindenütt töltse be

helyét, mindenütt áldás kisérje lépteit. Teljesüljön be rajta a költö
szava:

~.Legyen

az érzelem keblében tiszta, mély.
Olelkezzék nála komolysággal kedély .
. Hó forr ás ez, lebe lágymeleg szüntelen,
Körülte a pázsit télben is eleven.
Melynek csudái közt feldobog a kebel,
Érzés és gondolat I sten felé emel:
Szeresse a szabad, dicső természetet,
Az embert s erényt - bár csalódott s szenvedett • .
(Tomp a Milui/y.)
,

Es én ebben nem is kétkedem. Ki oly mivelt lelkü és nemes
szivll. szülökkel bir , .kinek jövő sorsa ir ánt oly rokonkeblü keresztszü lők érdeklődnek,

a ki általában oly körben nevekedhetik fel,

mint ez ár tatlan csecsemő, arról szépnél és jónál egyebet nem

tehetünk fel. Azon édes reménynyel avatom be tehát öt a kereszt·
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ség által az anyaszentegyház tagjai közé, hogy benne a jók es
nemesek száma szaporodott e földön, hogy ő jeles tulajdonai által
a szülők büszkesége, erényei által a társadalom rusze s vallásos
lelkülete, jámbor és kegyes élete által az anyaszentegyház nyeresége leend. Az ünnepélyes szertar tást azonban h ajtsuk végr e ker esz tény buzgóssággal, igy imádkozván:
Nagy I sten élet és á.lc1fi.s Ura! a hála áhitatos érzelmével veszszük
ajl{ain~:a nevedet ez ünnepélyes pillanatban, midőn ez ártatlan csecsemőt bItún~ karjain fölemelve, neked bemutatjuk.
.
"
M~glsmerjük, Uram! hogy tied volt az akarat, t6led Jött a~ ~ ro;
mely e kisded születésében magát megdicsőitette. Fogadd ér~tte sZIvunk
szent áldozatát, s fl mint bölcsen alkotád, védjed egyszersmmd ~e~yel
mesen teremtő el'öd e kis müvét. Vedd körül őt szereteted böv áldassavaI,
bogy jóllétben fussa meg földi pályáját. Formáld jóra szivét. Vezéreld
elméje gondolatait s l,eble vágyainak okos kormányzásá.ra adj akarat-

,
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erlít. Uram! cselekedd, hogy legyen CS méltó vi,Belni e földön a te képedet,
éljen szent törvényid szerint" legyen buzgó hlV~ ~a.ll á8közönségünknek.
Atyánk, I stenünk! mmt szereteted ~arJalD h.ordozt~d eddig a
boldog szül6ket, oltalmazd meg öket,ezután IS: ne BUJt8~ sZIvöket csapás, nB élje házukat veszteség, családjuk .gJémántko8zoruJából ne hullfon
ki egy drága kő is, hogy egykor örömmel mondJla8sák el : ~Atyánk, cb
kiket 1'ánk biztál, a.zok "ö,dit egyet is el nent vesztettünk».

Áldásod és kegyelmed legyen e gyülekezeten. Szenteld meg egyeseitki- és bejáratukball 8 vedd kedvesen hozzádbocsátott imánkat. Amen.

(Keresztelés, mint fennebb .)

Isten, a mi mennyei Atyánk, legyen veled ártatlan csecsemö!
Ha felnöszsz, kövesd h iven az Ur J ézusnak, Idvezitőnknek pél.
dáját, kebl ed legyen élö temploma a Szent Léleknek. Amen.

V.
Hol több gyermek van , de a szülöttek közül többen el is haltak.

Örök batalmu Isten! Mózesnek égő csipkebokorban jelentél
meg hajdan. Jelenj meg közöttünk lélekben. Tedd fogékonynyá • .jóra
a ballgatók szivét. Adjad szolgádnak az ihletés szavát, hogy én .
igédet hirdetni, azok elfogadni s a keresztség ez ünnepélyét mindnyájan hozzád méltóan elvégezni készek legyünk. Amen.
Ha igaz, Keresztény Atyámfiai! bogy az életnek szépséget és
bájt a változatosság ad: ugy annak csakugyan szépnek, sőt megragadóan szépnek kell lenni, mer t az a legváltozatosabb eseményekkel van tele, s a mit a költő mond : hogy "egysze1' fázunk,
'máskor lánggal égiinkJ) nem csak a képzelet szüleménye, de kézzel
fogható valóság, melyről nal)Ontai tapasztalás utá,n kÖllUyÜ meggyöződnünk .
'
Ugy van ! az élet a legváltozatosabb események vegyülék€'.:
öröm és bánat , boldogság és keser üség, köny és mosoly, üdv és
kétségbeesés oly gyorsan váltják fel egymást, mint a hogya büvész
fátyolképeivel kápráztatja szemeinket s az alig eléidézett egyiket
a már háttérben mutatkozó másik körvonásai látvona.lunkból rohamos sietséggel leszoritják.
Im e család kebelében is pJár többsz ör megújult az öröm és
fájdalom . Többször zokogtunk a koporsók mellett, melyeket a halál
e hajlékba beáUitott, s most ismét itt vagyunk, hogy ör vendjünk
a bölcsö mellett, melyben egy ártatlan kisded gondtalanul alusz8za
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álmait; itt vagyunk, hogy szivünk vidáman köszöntse az öröm
közt megérkezett vendéget, az új polgárt és embertársunkat, kire
oly epedve vártunk.
Ne ítéljetek el Keresztény Atyámfiai! hogy én titeket örömre
a szomoruság útján vezetlek; ne ítéljetek el, hogy a jelen pillanat
vidámságát a mult keserü emlékeivel zavarom; azt hiszem, e fájdalmas megemlékezés örömünk értékét emeli: mint a sötéten
tornyosoló fellegek megtermékenyitik a mezőket, midőn áldásos

csepp hull alá belőlük. Aztán ha én. nem is szólanék, szólana bizonyára a ti szívetek, szólana az a nagy ür, melyet magatok körül
láttok, hiába keresve már nem egyet azak közül, a kikkel Isten
megörvendeztetett volt s a kik jelenlétökkel örömteljesebbé tennék
ez órát, fokoznák üunepélyünk lélekemelő hatását.
Igen; mert bármilyen legyen is egyénileg kedélyünk hangulata, bál' lelkünket különböző érzelmek töltsék be: e gyülekezetre e nap egyetemes hatása csak örvendetes és felemelő lehet.
Legyen hát feledve e pillanatban minden egyéb, legyen egyedül a
mi bölcsőben !"ingó kisded ünk a közfigyelem és közőröm tárgya.
S vajjon miért örülünk egy kis gyermek születésének? Ne
kivánjátok Keresztény Atyámnai ! hogy e kérdést bővebben fejtegessem j legyen elég annyit mondanom, hogy e tényt mi emberek
-és keresztények ugy kaptuk s bizonyára igy is hagyandjuk. Ez a
-természet tgrvénye, b~il'Va már a teremtéskor szivünkbe ; nyilatkozik ez az oktalan állatoknál is, melyek haragos mOl'gással állnak
,()rt barlangjaiknál, hol kölykeik vannak, vagy örömmel repesik
körül a fészket, melyről fiacskáik első csipegése kihallszik. S ha
mégis vannak szülők, kik öröm helyett kedvetlenséggel fogadják
·azt, mit Isten adott nekik, ha vannak anyák, kik nem a boldogságra, hanem az álmatlanul töltendő éjszakákl-a gondolnak akkor,
midőn anyákká lesznek; ha vannak apák, kik inkább ohajtják
nyájaik mint családjuk szaporodását: oh azok az isteni végezés
ellen kelnek ki, a természet örök törvényeit vetik meg, azok pénzes zacskóikat inkább szeretik mint az emberiséget, inkább imádják mint Istent, abaromaklokat szivesebben gyarapitják mint a
mennyei Atya országát.
De hová vezetnek gondolatim ? Miért e kitérés most, midőn
-oly szülők gyermekét kivánom üdvözölni, kiknek apai és anyai
.érzelméröl már nem egyszer volt alkalmam meggyöződni; kiknek
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kevéssel ezelőtt is könnyüikböl olvastam azt a mély és igaz szeretetet, melylyel ök gyel'mekeiken csüngnek s most ismét arczaikon
visszatiikrözlldik az öröm, a boldogság, melyet az a gondolat okoz,
hogy családi életöknek vihar által gyakran megtépett fája egy
á.ggal ismét erllsebb lett, hogy Isten öket ismét apává és anyává
lenni engedte.
«Apa, és anya.rl Valóban e két szó megfejtbetlen büverővel
bir az emberre. Hanem e két szóhoz nemcsak az örömnek 8 olykor
a fájdalomnak, hanem egyszersmind a kötelességeknek is hosszu
sora füződik; igen, a szülői kötelességeknek, melyek elég terb·esek,
de gyönyörüségesek is, '1llert nem maradnak jutalmatlanul. Avagy
kell-e szebb jutalom, mint látni, miként nevekszik a szülök gyöngéd ápolása és gondozása melletto a gyer mek testileg és szellemileg? Van-e szebb jutalom, mint a gondolat, hogy gyermekünkért
téve és áldozva, a hazáért és nemzetért, a vallásért és anyaszentegyházért áldozunk, azoknak egy hű polgárt vagy lelkes honleán)'t,
egy bölcs Józsuét vagy kegyes rl 'habitát fOl"máhmk? S nem dicső
jutalom-e amaz öröm, ha e kisdedeknek már bölcsöjéhez füződö
szép rem ényeinket valósulva látjuk ? Bizony ezért méltó küzdeni
és fáradni, méltó éjet és napot feláldozni_
Ily érzelem hasson át titeket is, kedves szl.ilök! Ne legyen
nektek terhes és fárasztó a munka e most tehetetlen, de szép
reményekre jogositó kisdedért. Gondoljátok meg, hogy egy jó gyermeket nevelni törvényes polgári s nemes keresztényi elhivatás.
Ezt téve Krisz tus iránti szeretetetöket tanusitjátok ; ő mondotta:
~ A mit egygyel a·z én kicsinyeim közül cselekesztek, én 'vele1n cselekesziteb ,

Legyetek táma.szai a sziilöknek ebben ti keresztszülők is!
kiket a testvéri és rokoni kapcson kivül egy barmadik, a keresztszülőség is füz ö hozzájok, Érezzétek ezt s a vele járó kötelességeket ugy mint a jogokat ér vényesitsétek.
De legyen segitötök szülői fáradalmaitokban mindenek felett
az a j ó Isten, kinél egyedül van az áldás és megtartás, mi végre
imádkozzunk:
.
J6 I sten! Világfentartó és GOlldvise16! Nagy vagy te cselekedewl(lben és bölcsek a te intézkedéseid. H atalmadat bámuljuk, jóságodat
magasztaljuk ez ártatlan kisdecl m ellett is, kit im e pillanatbau a kereszt~ég által szent országod polgárává s a te tisz telete(h'e elkötelezünk.
'l 'e adtúlneki életet, Atyánk! te tartsd is meg I\zt. 'fe segitette(l

•

meg az édes anyát am ~ végzettelj es pill ~natban: segitad meg ő t ezután
is, bogy szer etet tel s hlven ápolbassa kIsdedét. T e adtál ör ömet benne
az édes a pá na k, növeld benne az ör ömet ezután is . Aldel meg e kisde(let
legjobb áldásiddal. Tartsd meg ő t 8ziilöinek s azokat ó neki . L egyenek
ök egymásn ak s mindnytijunkDak öröme, szent or szágodnak hiv poigár ai
és terjesztói. Amen .

(K eresztelés, mint lennebb.)
A jó Isten, kitöl száll alá minden jó adomány és t ökéletes
aj ándék, áldjon meg téged - újból kivánom - legkisebb tagja e
családi körnek, legújabb polgára az anyaszentegyháznak ! H aladj
messze, a k éső vénség határáig jutva, az élet pályáj án; nyiljék
azon számodra sok öröm és kevés üröm virága. Ne láss magad 8 te
se okozz másoknak pút és bánato~. Amen.
,

VI.

Mikor a szülők óhajtása szerint ligyermek szUletik.

Isten, életnek kútfeje ! A te nevedben gyiiltünk össze e
családi körben, hol a s zül ő i szeretet örömünnepét üli. 'lléged hivunk
segitségül áhitatoskodásunkban, midőn egy ártatlan csecsemőt
hiveid közé fölvenni készülünk. Oh légy jelen közöttünk megáld ó
és megszentelö kegyelmeddel, s adj ad, hogy minden kimondott szó
és minden megszülemlett gondolat kedvet találjon elötted, s kéré·
sünk meghallgatva, imádságunk megáldva szálljon vissza ránk
benned bizó, téged tisz telő földi gyermekeidre. Amen.
« bne hú'detek nektek nagy Ő1'őmct, 1ncly az egész népnek öröme
leszen », E szózat hangzék egykor Bethleh emben, J ézus jász olybölesőj e mellett. Engedjétek meg n ekem, Keresztény Atyámfiai ! bogy
én is e szavakk al üdvözöljelek titeket e kis csecsem ő mellett, kinek
szi.üet ése öröm fi. szülőknek, öröm a családnak és öröm nekünk
mindnyájunknak , kiket rokoni és baráti ér zés a távolból és közelből ide egybe hivott. L égy ü dvözölve te is, ártatlan kisded, várva
v1Íl:t vendége e háznak! ki mint egy égből küldött angyal jelentél
meg e földön, kiegészi tni a családi boldogság fü zérét, betöltve az
édes anyai sziv forró óhaját, az on természetes női ohajt, mit Mózes
is följegyzett Hákhelről : ~( Vajha, immár fol/Tn sziiletnék! ~ megadván az
édes apa öl'ömét, kinek most méltán száj ába illenek a szent igék:
.. E z (/,z én szerelm es }iam, k-iben én megengeszteltette1T!,It . Légy üdvöE 81háuzertp.n(ujj Dolgof.ILt(lk.
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ző!ve

mindnyájunktól, kik henned egy ös- családi név fentartóját,
e város és hon leendő hli polgál'át s anyaszentegyházunknak egykOl' elödeid erényeivel ékeskedő tagját teljes sz ivünkből köszöntjük.
Va.lóban, Keresztény Atyámfiai! e kis gyermek születésével
annyi nagy, DeIDes és szent érdek nyert kielégitést, hogy szinte
nem találok s·zavakat azoknak kifejezésér e s önkénytelenül ajkaimra
jő a zsoltár- iró király hálaadó imája: «A z Urnak jobb keze hatal'Illasan cselekedett! Á.ldás nevének l)1
•
Azonban ez ülluepélynek fontosságot nem csak az öröm ad,
melynek oly méltó helye van e pillanatban sziveinkben, hanem az
a kötelességérzet is, melyet itt mindnyájunknak,
de k ülönősell
,
nektek, boldog szülők, elevenen kell éreznetek. Ertem a gyerm ek.
.
nevelés nagy és fontos kötelességét.
Semmi sincs, a nlit" napjainkban inkább
hangoz tatnának,
,
mint ezt: flNevelés,jöjjön el a te országod.'u Es méltán, mert csak
ez teszi a z embert emberré; e nélkül keveset különbözik más állatt ól. S ha korunk valamire m éltán büszke lehet, a népnevelés
ügyénél s az iskoláztatás átalánositásánál látható nagy lendületre
valóban lehet. A nép tallitóit n em nézik le többé, mint a társada·
lom páriáit, hanem megadják n ekik az őket megillető helyet, meg
azt a ti szteletet, melylyel tartozunk mindennek, ki a maga köte·
lességét s társadalmi elhiyatását hiven betölti. Yalóban szinte
fájdalmasnak túnik fel, hogy nem élhetünk majd századok mulva
is, mikor a mindenfelé m eginditott n épnevelés l~övetkeztében az
emberek - nem mondom, hogy miud tudósok lesznek - de anuyi
llliveltséggel fognak birni, mely öket számtalan tévelygéstöl megmenti s t alán egykor szebb ábrázatot ad a társadalomnak, ft melyen
most oly sok félszegséget látunk és tapasz talullk.
Engedj étek azonban megjegyezllem, Keresztény Atyámfiai!
hogy a nevelés n em az iskolában, hanem a bölcsőn él kezdődik.
Első sorban a szülők felelősök gyermekei kért. Az édes anya csókja
és szükség esetében vesszője, valamint az édes ~pa ölelése s ha.
kell, szigoru feddése a legelső tanitómesterek ! S higyjé.te k elnel~em,
hogya mit ezek elmulasz tottak, azt gya.kran a legjobb iskola sem
képes helyrehozn i és ki pótolni. Én legalább erősen meg vagyok
arról győződve, hogy ha a társadalom aká.r testi, akár pedig lelki nyo·
lUorékjainak történetét megvizsglilnók, legtöbbnyire a szülői házoan találnók fel azokat a karczohí.sokat, melyek később begyógyit-
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"hatlan sebekké váltak. A szülők gondatlan sága, hogy n e mondjam
vétkes könnyelműsége, néha a tulságos kényeztetés és majom szel"etet - ezek azok a szeren csétlen ségek, melyek a gyermek testét
és lelkét megbén itják s a helyett, h ogy öket Isten képmásaivá ten n ék, le az oktalan állatok sor ába sülyesztik.
Valamint már az örömre n ézve, melylyel e kisdedet, családo .t oknak új tagját, fogadjátek : ugyakötelességekre n ézve is, melyek
szerint annak felllevelését sziveteken hordozzátok, hiszem, hogy
ti, kedves szülők! e pillanat fontosságát m élyen érz itek; mindaz-

által engedj étek meg nekem, hogy e tekintetben egyet mégis szivei ekre kössek : a valfást; mert éll legalább ma is igazságnak tartom
azt, mit a bölcs prédikátor ezelőtt évezrekkel mondott: «A1inden
bölcseségnek kezdete az I stennek félelme».

Keresztény Atyámfiai! Alig volt valaha· kor, melyben a vallás
.és a vallásos nevelés nagyobb megtárnadtatásoknak lett volna
kitéve, mint napj ainkban . SzolDoru jele ez a kor anyagias irányának, melynek egye.t len czélja a vagyonszerzés. Ne gondolj átok,
hogy én kevésre becsülöm a vagyont s ne tudnám, hogy e nélkül
.az élet csak küzködés, melybell az ember sem kényelmet nem
élvezhet, sem áldozatokat nem t ehet ; de má sfelől azt is hiszem,
hogy e vagyon magában senkit boldoggá nem tesz s nem tudom
·eléggé saj náln i azokat, kik gyermekeik nevelését
, illetőleg csak arra
gondolnak, hogy jó mester embereket, bátor katonákat, pontos
hivatalnokokat, bölcs államférfiakat n eveljenek belőlök, s feledik
öliet egyszersmind vallásosokká is tenni, mi nélkül olyan az ember,
mint a.z Íránytü nélki.ll való bajó.
Ti azért, kedves szülők! igyekezzetek ily irányban kik épezni
e kisdedet ; adjátok meg neki azt a n evelést, mit a ti állástok és az
övé megkivá.u, de ne feledjétek el, hogy csali: akkor lesz ő egész
·ember, ha keblében égni fog az a kiolthatatlan láng, mely a lllint
Istentől jött, ugy szent vágyaiban feléje irányul. Ki tudná megmondani mi sors vár rá ? de bárminő sorsban boldog lesz, ha igaz
keresztény es becsületes ember lesz, a mi az igaz vallásosságban '
áll. Tanitsátok meg öt munkálkodni; mert a munka egy neme az
imádságnak s kinek sok a dolga, az keveset vétkezik. A közmondás
ezt igy fejezi ki: (((I henyeség u vétek pá·n láju'J . Ne gondoljátok,
hogya munka megaláz; ellenkezőleg, mai felfogás szerint csak
.ebben áll a valódi nemesség. Csepegtessétek korán szivébe a ho nsze~
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relmet, a ma.gyar em~ernek ezt az öserényét; mert hazafiság nélkül olyan a férfi kebel, mint az ékességétöl megfosztott oltár. És.
értessétek meg vele, hogya nagyok és nemesek) kiknek tisztelettel
adóznak a késő századok, kiknek sirj ához kegyelettel járnak el az
utódok, nemcsak maguknak és magukért, hanem a közügyért, az.
egyetemes érdekekért élte~. Mutassátok fel előtte gyakran az
emberiség dicső példaadóJát, az Ur Jézust, hogy az ö szelleme
ébreszsze fel benne is mindazon erényeket, melyek egy munkás.
polgárnak, derék hazafinak és buzgó kereszténynek főékességei.
Ti is keresztszülők! járjatok jó példával e kedves kisded
előtt, szeressétek öt, kísérjétek figyelemmel életét! Most pedig
imádkozzunk érette mindnyájan, kezeinket Istenhez emelve :
Isten! mindeneket látó, mindeneket tudó égi Felség! ki nemcsftk
ismered lelkünk titkos· óhajait, hanem a mik jn.vunkra vannak, he is
töltöd! Légy áldva, légy magasztalva tőlúnk ez ártatlan kisded mellett,
kinek születésében a szü lői sziv legédesebb reménye valósult meg.
Uram! te annyi örömmel füszerezted meg a családi életet, bogy
mi nem tudjuk azt neked méltán megbálálni. l\fegáldottál minket részt·
vevö szivvel, hogy osztozván barátink és jó embereink jó és hfLlszerencséjéhen, kölcsönösen enyhitsiik bánatát, neveljük egymás boldogságát.
Megáldasz gyermekekkel , bogy e kis angyalkák megvidámitsák szivünket a·z élet komoly pillanatihan.
IIlle most is egy ártatlan kis angyallal szaporitottad meg e boldog
családi hajlékot. Megörvendeztetted a szii16ket egy fiugyermekl,el, mely
egyedül biányzott még boldogságukból. Dicső ség legyen ezért n. te
nevednek!
Egyszersmind kérünk, tartsd meg és neveld fel öt a te félelmedben. Tedd szivét nemes érzelmek forrásává, elméjének adj égi világosságot, fOl'máld őt a te képedre és hasonlatosságodra, jó kedved nyugod- .
jék meg rajta.
Téged bivlWk a szü lőknek is segitségül, Oh I sten! cselekedjed,
~ogy kisdedök iránti tartoz~suknak eleget tehessenek, állj mellettök az
elet nehéz megpr óbáltatásaI között a te oltalmaddal. AMel meg öket
hosszu élettel s hallgasd meg a mi könyörgésünket. Amen.

(Keresztelés , rnint fennebb.)
Az Isten tartson meg téged, ártatlan kisded! a szüJöknek, a
társadalomnak és az anyaszentegyháznak, melynek ma tagjává
avatánli:, örömére. L egyen életed a munkásságnak, a hazafiságnak
és a közjónak szentelve. 'l'eljék kedve benned Istennek és em bereknek. Amen.
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