
-SZERTARTÁSI BE SZÉDEK. 

• 
Házassági ágenda . 

Kedves új házaspár I Unitárius anyaszen tegyházunk nevé
ben legyetek köszöntve általam e komoly és ünnepélyes órá
ba n. midőn ide jötte tek, hogy polgárilag már megkötött házas
sági szövetségtekre lsten megszentelő á ldásáérl egy ütt imá d
kozzunk. Örvendetes jeiét látom ebben szive tek ama benső 
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vágyána k, mely minde n fontosabb lépésnél s a z é le t minden 
jelentősebb forduló pontján bizalommal tekint az ég re és Is ten
től kér, vár és re mél segedeimet és sikert , áldást és megszen
telődésI. És van-e fontosabb lépés é letünkben, mint a z, a mely 
az ábrándok világából a való életbe, a remé nytelj es ifjú korbó l 
a remények megvalósulásának idejébe, a megle tt korba veze t 
á t? És van-e az é letpályán kom olyabb fordulópont , mint az, 
melyen az iliak boldogság után sovárgó szivö k benső suga ll a
tát követve, éle ttá rsa t választana k s egymás kölcsönös boldo
gitására kötelezve maguka t, együtt indulna k e l aházasé le tne k -
előttük még ismeretlen utjára? Bizonyára nincs. Eg e forduló-
pontról a kár a multra , akár a jövőre gondolj unk, mindenképen 
méltó okotok va n imádkozn i Istenhez s há lát rebegni egyfe lő l 
a l e tűnt gyermek- és ifjukor á télt örömeiért , ső t szenvedéseiért 
is; másfelől újabb örömöket s a jövő küzdelmeihez úja bb erő t 
kérni az erőnek és áldásnak I stené tő l. Szere tem hin ni, hogy ti 
most nem csupán a szokáshoz alka lmazkodva , hahe m hivő le l
ketek őszin te sugallatá t követve jötte tek e sze nt helyre, hogy 
ve lem és jóakaróitokkal együtt imádkozza tok. Hiszem, hogy ide 
jöttetek azért. mert jól esik lelketekhek, ha lsten nevében, az 
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anyasze ntegyház á ldásától kisérve, indulhaltok " házasélet úl
jára, ame ly reátok nézve most kezdődik. Én hivatásomból ki
folyó lag örömest imádkozom éretle lek, ve lelek. De mielőtt ezt 
tennők , fogjátok meg egymásnak jobb kezé t s mondjátok e l a 
házassági fogadalmat: 
- - - - - - - - - - -

Elhangzott tehát ajka tokon a házassági fogadalom, a mivel 
szövetségtek egyházilag is megköttetett. De hogy az égben is 
meg tegyen kötve, lstentöl is meg legyen á ld va és szentelve, 
imádkozzunk: 
- - - - - - -- - - ---

Megáldás, A szeretet Istene legyen veletek, áldása rajta
tok és szövetségteken, hogy abban ta láljátok fel, amil szivetek 
óhaj tva keres: a csa ládi é let tiszta örömeit, a zavartalan bé
kessége t, a boldogságat és megelégedést mind a sírig, Ámen, 

Esketési beszéd. 

Szeretett ifjú pár! drága, jó szülök, testvérek és kedves 
hallgatóság! kiket a sors és ez örömünnep távolról és közelröl 
összehozott most, - legyetek üdvözölve itt, e szent hajlékba n. 

Nekem az a kedves megbizatás jutolt részemü!, hogy mint 
rokon-pap, Istennek á ldását kérjem reá tok, kezeteket és szive
teket az egyházi fogada lom szent kapcsával kapcsoljam egybe; 
hogy lépéseteket ezzel erösitsem, tegyem bevégzelté, Mert bi
zony kedves ifjak 1 ez a lépés szent és végzetesen elhatározó, 
Szentté lesz a családi é let céljában, magasztos hivatásában. 
Elhatározóvá lesz azzal, hogy nőt és férfit egyformán kiragadja 
régi, megszokott környezetéböl és új lüzhelyet lé tesit, mely egy
aránt sugározhat ki rátok boldogságot, avagy boldogtalanságal. 

K. H.! régente az atyai áldásnak nagy fontosságot tulaj
donitotlak. Az életbe kiinduló gyermeket az apa megáldotla. 
hogy boldogul hasson és jól legyen dolga a földön. Az ó-testa
mentumi Jákób még csellel is megszerzi az apai áldásl. A mi 
európai társada lmunkban is nagy szerepel já tszott és játszik 
még ma is. Most az egyéni szabadságra vágyás korszakát él-
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jük ugyan, de mint a láncszemek, úgy függ össze 8 mi éle
tünk a környezi) világ, embertársa ink életével; különösen 8 

szülökével és testvé rekével. 
Nálatok k. ifjú pár! nincs hiány az Dpai, a szülöi á ldás· 

ban. Boldogságotoknak akadálya itt tehá t nincsen . Szeretö apák
nak és anyáknak szivből f" kadó á ldása kiséri utatoka!. Bizó 
örömmel és hillel áldják meg lépéseiteket. melyek új élet felé 
vezetnek. Szölöiteknek lelki szemei még akkor is ra jtalok csüng
nek, ha távol é ltek tőlük s ez bá toritson a küzdelembe n, adjon 
erőt a kitartásra , az egymás megbecsülésére. 

A nö és férfi ösztönszerüen add ig ke resi párjá l, amig a 
házaséle t révébe el nem jut. Bármilyen hasznos tagja i is ad
dig a társada lomnak. mégis úgy érzik, hogy hi vatásuka t még 

• 
nem telj esitették. Ugy érzik , mintha IT,ég mind ig nem ta rtozná-
nak bele a társadalomba szervesen. Én úgy hiszem, hogya 
boldog családi élet ad igazi lend üle te t, igazi munka kedvet és 
igazi célt életünknek. Egy kiváló prédikátor gyö nyö rü en fejezi 
ki a házas-é let célját, amidőn azt mondja: . Az igazi férfi szá
mára a házasság: missziö, az a sszony számára: kultusz". 

K. ifjú pár I ti is jól tudjátok, hogya megélhetés és lelki 
válság folyton sulyosodó kérdései gyötr ik ma az emberiséget. 
Titeket még megki mélt az Ur ezektől a gyötrelmektől. Hisszük 
és reméljük, hogy ezután is meg fog kimélni . Jól esi k lá tni. 
hogy vannak szigetek , .hol örömben és boldogsá gban lehe t 
meghúzódni, anélkül , hogy érzéketlenek lenn énk sze n vedő em
berlársaink sorsa iránt. Ezt a szigetet, ezt a fészke t, ezt a csa
ládi otthont azonban csak úgy tudjátok boldoggá, széppé tenni, 
ha alapjától föl a t e tőzetig át- meg á tszövi tek a hit, remény, 
szeretet széttéphetetlen szálaival. 

A hit a rra tanit, hogy higy je tek egymásban. Higy jetek lsten 
végtelen bölcsességében és szere te tében. Higy je tek az é le t szép
ségében és jóságába n még akkor is, ha ezerszer és eze rszer 
sárba taposva is látjátok az emberek go noszsága és gy ülö le te 
által, mert az ujra és ujra föltám ad. Higy je tek az ember jobb 
jövendőjében . 

A remény pedig megtanit a rra, hogy soha ne csüggedje
tek; még akkor se, ha az Ur meglátogatna csapásokka l. Re
méljetek, hogy lesz megint másképen, jobban. Hiszen ti maga
tok ahogyan itt álltok, egy gyö nyörü tavaszi reménysélle vagy
tok az életnek és mindnyájunkna k. Emlékeztek·e , hogy most 

I 
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vo ll csa l, oz. a mikor szépszó rnyu pil la ngóka l ke rgellelek viró
gos m zö l,ön és . . . és . . . ifjúi lelk esedése lekbe n szé p á lmokal. 
eszményel,e l. A lepk él elfoglá lok. Az álom elrepü l I. Akkor el
repü ll . dc mO '1 megfogl ' lok. Az á lom ból valóság le lI. Békés, 
melcg. puha csa ládi ollhonn á készül á la lakulni . A remény be
le lj >sü ll. M s i l<amoly felada lok várnak rólok a házaslá rsi élel
ben . HAllgassa lok mi ndig aszerele l bensö szavára és az é rell, 
önlud a los szere le l megmula lja az uta t, mint kell csele kedn etek, 
beszél netek és go ndolkoznotok. 

/-l a örömben, bold ogságban , szere letben é ltek, - julias
sa lok be löle a szülökne k, testvérek ne k is. Hiszen a ti boldog
ságolal, az ök boldogságuk is és a ti fájda lma tok az ők fáj
da lmu l, is. 
. Én kivá nom és kére m ·l sten l. hogy épithesséte k tovább 
azt a bold og fészkel. a me lynek a lapjai l má r is le kezd tétek 
ra kni. Tő le tek fü gg. hogy ez az é let szép. tisz la. boldog legyen-e, 
vagy pedig szerencsé tle n. bá na tos, e lvesze lt. Ez utóbbiak so ha
sem fognak bekövetkezni . ha igaz, kölcsönös vonzódásból tör
tént a vá lasztás. Sohasem fog beköve tk ezni, ha mindakelte n 
igye keztek megé rte ni a kö te lességet. mely a házasságköíésbő l 
e pill a na ltól kiha t egész éle te tekre. Ha szere tő, hitves'á rs i egyet
é rtéssel haszná lj á lok fö l a jele nI. a kkor a j övőbe n sem lesz 
panaszo lni va lólok, mert azza l mintegy' e lő ~<ész itite k a jö
vő l. Élj ete k há t az a lka lomma l, hogy öregsége tekbe n egymás 
mellé áll va és egy masba téve kezeteke t ép úgy, mint mosi oly 
nyugod t le lki is mere ltel mondhassálok : szeretlek. .. szere tlek, 
boldog vagyok, hogy il ye n mullta l re nd elkezhe te m. 

En ne k a boldog é letne k a re ményébe n fogj á tok meg egy
másnak a kezét s ls te n sze nt szine e lő lt tegyétek le az örök 
h űség i fogada lma t. me lynek a lapja aszerele l. 
- - -- - - - - - - - - - - - -

Fogada lom ... 

Ima. • 

Mindenh a ló lsten I meglörtént e l ő lled az örök hűségi fo
gadalom. mely ké t szivet ka pcsolt össze egy é lelre . Áldd meg 
ötlet a lyai á ldásodda l. hogy legye n az ö é letük a Te dicsö
sé\(edre. 

I érünk sze relelne k Atyja! sze ntetd meg e házasságot. 
hogy szivükböt so h" ne la nkadjon a szeretet egymas irá nI. A 

• 
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kölcsönös bizalom és béke honoljon lelkükben, hogya lélre
érlés és bosszuság egy percre is oda be ne lopózhasson, Se
géld ókel, hogy legyen a férfi mindenben hü lámasza a csa'
ládnak és a nó gondos, szereló feleség. 

Segéld, hogy boldogilhassák lársadalmunkal, egyházunkal 
és fajunkal munkás, jóravaló élelükkel. Kérjük mégegyszer ál
dásodal. hogy családi életük legyen boldog. Szülóik lelj ék örö
mükel bennük. Népünk gyarapodjék á lta luk új és erós oszlo
pokkaI. Áldj meg mindnyájunkat, kik itt vagyunk, hogy ez ün
nepi óra szentsége gazdagithassa életünkel. Ámen. 

M'ty'k" "laan . .. 
Áldás. 

Is ten áldása. szeretete és gondviselése maradjon veletek 
szeretett ifjú pár I Házasságtokill töltsétek boldog egyetértésben. 
Legyen áldásos munkásságtok lsten országa fölépitésében. Ámen. 

, 

Benczédi Ferenc, 
ny. lelkész. 

Keresztelési beszéd_ 

Áldott Is ten ! Életnek adója és megtartója, a te segedel
meddei légy je len mi közöttünk, midőn ez ártatla n kisdede t 
anyaszentegyházunk tagjai közé ünnepiesen bea va ljuk. Szent 
lelkeddel ihlesd meg lelkünket, hogya szent alkalom hoz mél
tóa n szóljunk és fi gyeljünk. Ámen . 

• • • 
Aki egy ilyen gyermeknek gondját föl veszi az én nevem

ben, nékem veszi fel gondomat. (Máté 18. 5.) Igy szólott a töb
bek között Jézus, midőn a kisded lelkek iránt való köte lessé
geinkre felhivta a figyelmet. Régente azt gondoltá k az e mbe
rek, hogy a gyermek le lki alakulása nem tartozik a fontos ké r
desek közé s az előkeló emberek gyerm el,eit rabszolgák ra biz
lák. Azután pedig, midőn Jézus ezen kérdésre fe lhi vta a fi
gyelm et. azl hitték. hogy a kereszle lés szerta rtásáva l minden 
kötelességüknek elegeiletlek. A keresztelés tényét ugya nis olya n 
csodáta tos. varázsla tta l biró szerta rtás nak képze lték, a mely le
mossa fl bűnt és megszerzi az örök üd vössége t. A keresztelés 

• 
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lénye ezen az a la pon rendk ivül nagy. ső t nélkülözhete tlen fon
tosságol nyert s a keresztény szülők eme fe ladatot nem is szok
tá k elmu laszta ni. Mi azonban ma má r tudj uk. hogy Jézus a 
külső szerta rtássa l egyálta lán nem lá tta megoldottnak az élet 
nagy kérd ései t. Jézus nemcsak azt mondotta . e lm envén. ke
reszte lje tek meg minden népet. hanem azt is : tegyetek ta nitvá
nyokká mi nden népet. A kisdedekről pedig azt mandolta : aki 
egy ilyen gyerme knek gondját fölveszi az én neyemben. az én -go nd omat vesz i fe l. 

Mi vo lt Jézusnak a gondja? Az. hogy te ljesitse a mennyei 
a tya a ka ra tá t. A mennyei a tya a kara ta pedig az. hogy senki 
el ne vesszen. ha nem mindenki az örök é letre jusson. 

A fe lada t tehá t nem ki csiny. A ke resztelés tényével az 
egyház. a szü löl, . a keresz tszülök a kis gyerm ekek és fejlödö 
gyermekek gondját veszik fe l. Mily gyönyö rü fe la da t! Go ndos
kodni. őrködni a fe le tt . hogya tiszta és á rta tl an lé lek a bba n a 
tisztaságba n és á rta tla nságba n megmara dhasson. ame lyben és 
a mely celra a mi ndenható Isten teremtette . Őrködni mind ig a 
Jézus nevében és szelle mében. hogya mustá rmaghoz hasonló 
kicsinyi<e me nnyeknek országa nagy ás ha ta lmas legyen. mint 
egy terebé lyes fa . Gondos kodni arról. hogy e világ hiú . ká ros 
és bünös á ram la ta i ne jussanak be a tiszta lélek kapujá n. hogy 
megerősödhesse n az é le t nagy és ko moly felada taina k te lje
sitésére. 

Ige n. mert az éle t nagy és kom oly fe la da t. Nagy és szent 
célok álla nak e löttünk. A te re mtő lsten bizonyá ra azt aka rja. 
hogy minden é lölény va la mely szent hiva tást teljes it sen. Hogy 
a nnyi cé lta la n. e lveszett é le t va n. a nn a k ke ll tulaj donitsuk. 
hogy nem volt senki. a ki az e lveszett le lkeknek go ndj á t a Jé
zus nevében a maga idejében fe lve tte volna. A ha mis és téves 
eszmék, a bűn csábitó kisértései álla ndóan körü löttünk va nnak , 
folyton leselkednek, hogy vajjon mikor csapha tnak le egy-egy 
áldozatra. Elnéztem a ta vaszon egy madárfészket. A pelyhes 
kis madárfi ókák napról-napra mind erősebbek és é lénkebbek 
lellek. Egy szé p napon a madá rszülök szárl) yra is bocsátották 
őke t. A kis madárká k viga n röpköd tek a levegőben , de fölöt
tök orvmadár leseikedeIt , lecsapolI reájuk. Az erős madárká k 
elmenekültek. de egy gyö nge volt s á ldoza tul esett . 

Az emberi élet fölött is á lla ndóa n 0 11 leselkednek a kisér
tések sokaságai. A gyö nge, e rő tl en lélek á ldozata lesz a csá-
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bitásoknak. aZ erös e llen táll, megmarad az igazságnak utján. 
Az éle t boldogsága, sikere, szerencséje attól fü gg. hogy elég 
erösek leszünk-e megállani az erénynek és igazságnak több--
nyire rögös utján. 

Azt az eröt és készséget, hogy az embert ellentállhasson 
a gonoszság kisértéseinek, a helyes vallásos nevelés adja meg. 
A hel yes és igaz vallás az, amelyet Jézus tanitott és élete pél
dájával bemutatott. E fönséges va llás szerint az embernek min
denkor Istennel kell lennie, lsten parancsolatára kell hallgatnia. 

• lsten pedig mindig velünk va n, ha mi óhajt juk lsten jelenléte
lét. Hogy eze~ óhaj tásunk állandóan meglegyen, meg kell is 
mernünk az Istennel való együttlét boldogitó voltát. 

A jó vallásos nevelés erre irá nyul. Aki felveszi a gyerm ek 
gondját, csak a Jézus nevében és szellemében teheti. Aki ezt 
teszi, szent munkát végez, amely Jézus tanitásai szerint való 
és I s tentő l megáldott munka. 

Ebben a hiteen és fönséges felfogásban vegyétek fel e 
kis gyermek gondját. ti szü lők, akiket az lsten vele megáldott, 
hogy örömötök és boldogságotok teljes legyen; ti keresztszülők. 
hogy vállalt kötelességeteknek mindenben e leget tehessetek; 
te keresztény gyülekezet, hogy egy jó és igaz taggal szapo
rodhassál. 

A szertartás tehát nem csoda, nem varázSla t, hanem több 
a csodánál és varázslatnál : az é lelre, az é let tiszta és fenséges 
elhivatására való helyes elökészület. Óh , értsétek meg jól az 
ígét és kövessétek annak inditását : "Aki egy ilyen gyermeknek 
gondját felveszi az én nevemben, nekem veszi fel gondomat". 
Vegyétek fel e kis gyermek gondját a Jézus nevében. hogy 
valósulhasson meg az ő lelkében is az Istennek országa. Hogy 
ez törfénhessen. boruljunk le és imádkozzunk a mindenható 
Istenhez, ezeket mondván: 

Hatalmas lsten, aki az élet csodáját megjelentetted e föl
dön és minket is ennek részeseivé tettél, áldd meg ezt a pilla
natot a te szereteted lelkével. Ime, bemutat juk tenéked ez ártat
lan lelket. E lélek tiszta és igaz, amint a mennyböl a lászállott. 
Öh tartsd meg olyan tisztán és ártatlanul egész éle tén keresztül. 

E tiszta lélek egy törékeny. mula ndó tes tben van el
helyezve. Adjad. hogy e test fejl ödjék a lé lek veze tesével, a 
lélekkel egybehangzóan. Ne látogasd meg betegséggel. szenve
déssel és megpróbáltatással, hanem add meg az a lkalmal és 
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l ehe tősége t. hogy fejlődhessen testben és lélekben. Isten és em· 
berek e1őll való kedvességben. Hadd járjon mindig te elő tted . 
a te utaidon és ösvényeiden. amint jártak a jók. igaza k és szen
tek mindenkoron. 

Áldd meg a szülőket igaz szeretettel. bensőségteljes hiva
tásérzette l. hogy szent kötelességüknek tehessenek mindenkor 
eleget. Segítsd meg őket. hogy mindenkor a tiszta és igaz hit. 
a munka szeretete vezesse őket. Igaz és hiv munkáikat pedig 
áldd meg. hogy a te áldásodnak nyoma látszodjék meg igye
kezetükön. 

Áldd meg a keresztszülőket. hogy szent vallásunk törvé· 
nyei szerint vállalt kötelességüknek mindenben eleget tehesse
nek. hogy jó példával. intéssel és buzditással járván elől. e 
kisded gondját mindig a lelkükön hordozzák. 

Úr lsten. kitől száll alá minden jó adomány és tökéletes 
ajándék. legyen a te áldásod e pillanaton és ez ártatlan kis
deden. akit most egyházunk tagjainak sorába iktatunk. Mi hi
szünk az ő boldog és szerencsés jövőjében. ne engedd. hogy 
reményünkben csalatkozzunk. Ámen. -

Mi Atyánk ... 
Keresztelés. 

- - - - - - - - - -----
A mindenható lsten áldjon és tartson meg téged. te ártat

lan kisded. őrködjék feletted az ő mindenható hatalma. Vezes
sen tégedet mindig és adjon békességet neked s kegyelmét 
sohase vonja meg tőled. Ámen. 

Benczédi Pál. 

Keresztelési beszéd. 

Előima . 
lsten. szeretetnek Istene I Az Öröm és a boldogság e !'lilIa

natában. jelenj meg közöttünk s mutasd meg hatalmadat ez 
ártatlan kisdeden. kinek 'életére áldásodat esedezve kérjük. 

Ámen. 
• 
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Egy új polgárt avatunk fel a keresztség á lta l Jézus zász
lója a lá . Eljegyezzük őt hitünk nagy meste rének ulasitása sze
rint, az atyának, fiu nak. szentlé leknek nevében tiszta vizzel, a 
mocsoktalan lé lek szimbolumával, hogy a belső ember lényege 
hasonlóvá legyen egy hosszu é leten ' keresz!ű l tisztaságában e 
jelképhez, mellyel e lj egyeztetik. 

lmádkozzunk éretle, hogyha ilyeneké a mennyeknek or
szága - lelje fel a földön a mennyországot e rényes életének, 
embertársait szerető jó cselekedeteinek és emberi köte lességé
nek hiv te ljesitése édes öntudatában. 

Mennyi vágy, mennyi remény, mennyi óhaj tás van e kisded 
é letéhez csatolva ? ! 

Mint a tavasz ezer virággal himezi a te rmészet kebe
l é~ úgy a szűlői szeretet édes álmai szent rajongással a leg
szebb jövő álomképeit varázsoliák elő újszülöll kisded ök ringó 
bőlcsője feleli . 

Beteliesednek-e a szülői szeretet á lmodása i ? A remény 
fényes csillaga vezet-e a teljlesülés édes hona felé? A vágyak 
és óhajlások virágai lesznek-e valaha gyümölcsözők?. Nem 
rázza-e fe l tövises kezekkel a csalódás édes álmaik ból ? Nem 
fog-e vérezni a szülői sziv a merész örömért ? 

A szülői sziv szeret, a szülői lé lek hisz és e hit és e sze
retet őt boldoggá teszi. Ne bántsuk azért a kétkedé8 durva ke
zével a sziv és lélek virágait - a hitet és szeretete t . .. hadd 
rengj en a mennyei virágok aranykelyhében a szülői boldogság 
örömkönnye harma tcsepp gyanánt. 

Ne bántsuk e szülő i szeretet reménYCSillagá t a kétkedés 
villámrej tő sötét felh ői vel. ha dd deritse fe l e fényes csillag a 
bizonyta lan jövő óhajtolI rózsaszinü hajnalát. 

Ne bántsuk a szülői sziv előj ogait; annak joga van új 
szüiölI kisdedének jövőjéről a legjobbat remélni. 

De a jog kötelességekkel jár s ha a szülőnek joga van 
kisdede bölcsője feleli újszülöllj ének j övőj é t a legjobb szin ben 
látni, kötelessége is keresztényi bölcsességgel mindent megtenni 
a szép jövő biztosítására . 

E biztositékot látom én ill, midőn a szü l ők ez új pol
gárát a bujdosás hazájának, a keresztség által a hit karjaira 
teszik le. 

Nem csak remény, vágy és óhajtás vezeti ill a szü lőke t , 
hanem mindenek felelt az a kötelesség, az a keresztényi böl-
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cse ssé g, hogy e kisded jövőjét szülői szeretetök édes összegé
vel biztosithassák. 

Örül az én szivem, hogy szent hivatásom ilyen kötelessé
geket szab előmbe. Örülök, hogy e kisdedet is eljegyezhetem 
a kereszlség á ltal Jézus zászlója alá s ezáltal nyilvánvalóvá 
tehetem " szü lők azon elhatározását, hogy e kisdedet a Jézus 
hilelveiben akarják fölnevelni. E nevelés iránya legnagyobb 
biztositéka a leendő ember jövőjének ... 

Oh, vajha a mindenható Isten megsegélné a szülők és 
kereszlszülők törekvésél. hogy e kisdedet oly nevelésben része
sithessék, hogy azáltal méltó lehetne az Isten hasonlóságára . . 
Oh, vaj ha ez a tiszta szív, am~ mocsoktalanul került ki az 
alkotó Isten kezéből - a legszeob élet cselekedeteinek imád
ságával iródnék be; óh, vajha a szülői hajlék a jó nevelés ál
tal az Isten élő templomává szenteltetnék fel; óh, vajha ez a 
keresztség csak előzménye lenne azon keresztségnek, midőn az 
újszülött polgár önmagát keresztelné meg a jellemes ember, 
igaz polgár és valódi felvilágosult keresztény cselekedeteinek 
szent keresztsegével .. . 

Evégre boruljunk le az Isten szent zsámolja előtt, atyai 
segedelmét esedezven, ezeket mondván a mi imádkozásainkban : 

Isten I Létnek és teremtésnek ura, Atyánk a Jézus általi 
Im bemutat juk az atyai és anyai szeretetnek zálogát neked, 
A te kegyelmed őrizte meg az édes anyát a szülés fájdalmai 
és veszedelmei között. Te adtál ez ártatlan kisded létében fa
junknak. a társadalomnak, az anyaszentegyháznak egy új pol
gárI. Hála neked a te gondviselésedért, jó Atyánk. 

Kérünk azért nagy Isten, áldd meg e kisdede t a te áldá
sod minden bőségével. Adj neki nemes szivet, értelmes lelket 
es józan okossága!, hogy a te utaidon járva, dicsőithesse a te 
nagy nevedet, életének végéig, Adj neki ép testet és lelket, hogy 
munkálhasson a közjó előmozditására. Töltsd be szivét a val
lás szent hitével, hogya Krisztus által kijelölt úton járjon, e 
mai naplól I)evekedjék testben és lélekben, Add jó Atyánk, 
hogy menjen teljesedé.be az a remény, mellyel szülői bölcső
jél körülvették. Jegyezd el ől a te szent országod örökössei 

r közé; add, hogy legyen ei/ész élelében vezére Jézus, kinek 
; nevében kérünk. Ámen. 

Mi Atyánk ... 
- - - - - - - - .- - - - - - -
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Az Islen szerele I • vezérelje n az (·1 I ul tl il1 Úl' ltll lol1 l<i sd~(1. 
Áldjon meg lélled " I si és 161·,1< 1<c1I ' 111 ivel. n 'vc I< 'dj I 'slb '1) 

és lé lekben. Islen s e mbere l, e lő II va ló II dvoss6gb ·n. Ámen. 

Fekete J ózsef. 

-

Jézus követése. 
- Beszéd konfirmt.!6 ifj l.!t!J OZ , -

"Mikor Ga lilea le ngere mell e ll jé r! . lá lé imo nl és Andrást 
és mo nd a né kik Jézus : Köve se lek nge m I - és öl, Hzo 11 11t11 

• 

követék ö l" (Márk 1. ifi''')' Az e va ngéliu m gyszerü közve lle n· 
séggel e szavakban beszéli e l Jézus I g Isö Itl nil v(m y li mll, esti I
la kozésá l hozzá. a meg a lig ismert ntlzé r li prolé llh Z. 

Azó la sok száz esz le ndő e lle ll J 'Z lJ s . az a ld<or mé~ 
keves követövei rend elkező názáreli p rofé l". mB gy sok mi llió 
lagol számláló nagy csa lá dn a k. aL egye le mes I,ereszl "n unyil
szenlegy házna k feje. És e c alád na l, minden lagjtlllOZ szóiolI 
és szól : Kövessele k e nge m I Minden id ne l, é l lé b n vtll1na l, pil· 
la na lok. mikor meg ke ll ha lla ni" Jézus figye lmez l lő. i nl ő. hív6 
szavál : Kövessele k e nge m I 

Ma hozzálo l, sz6 1. lile kel hiv Jézus . Iwdves ifjak . h gy ő l 

kövessélek. Tudjá loke ö l kövein i ? ü ly meg inga lh a la tlun ei· 
ha lá rozás, o lya n minde ni fe ledtel ö I, észs "g tö lli · . be III, e l·ke l. 
mini a S im one I. Andrásé l, Jalwbé l. Já nosél. Id lll'ő l az l mondja 
az eva ngé lium. hogy azonnal "öuelél, 611 

Ma szól és hiv lil ekel Jézus. ke dves ifj a i,. cl , é lle l -II fo lyt!. 
mán még sokszor ha llh a ljá lo k hEdko n. , ullog6 n. vagy vil",rzó n. 
vagy parancsoló lag az ő szavá t : Kövessele k enge m I - I-Iti fl 

jólé l és szerencse veszen ka rj ai ra. vagy h I üldözni fug a ,ars 
és a nyomoru ságna k napja iban egy barit io lo k ,cm lesz; ha 
mindig a becsü ld ulj,m já rva jó leső büszllcség fog e l ti bűn ö· 
sök lá llá n. hogy ti nem vagy lo k o lyanoll. vagy 11EI léve lygése i· 
lek uljá l megulá lva . könyörög lö i< ,"len h z: Alytl,n. bocstlSS l1I e~ 
nekem, bű nösn ek ; ha magaszlos cé lo l, ,zolgúltll tlbtl n elvérez' 
lek az é le i Golgoláin. vagy 11tI magtllo l\l'61 ll1egfeled lwzvl'. 
á rul óivá le"lek szc nl igazságoKntd,: Ic ll, ii smerele lel< mé lyé n 
mindig fe l fog c.end ülni egy ha ng. 11'1 ly biziai, fedd. megnyug-
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ta t vagy dorgá l s mell' egy szüntelenül ismétlödő refrénbe n 
zá rul : Kövesse tek enge m I 

Fogjá tok·e, tu djátok·e mindig Jézust követni ? Mert Jézust 
I,övetni nem könn yü feladat. Jézust követni a nnyi, mint mind ig, 
minden he lyze tben úgy cselekedni , mint ahogy hasonló körül
mények között ö cselekedn ék. Fogtok· e tudni úgy cselekedni ? 

Isteniteni Jézust és imádni öt istenkén t. felállita ni és fel
függeszteni az ö képét uton·utfé len. házunk falára, lehet az 
irán ta érze tt tiszte letn ek kifejezése. de ö nem ezt kivánta. köve
te lte ta nitvá nya itóL - Kövessetek engem I Tanuljá tok meg tö
lem. hogy én sze lid és a láza tos szivü vagyok, Amint én csele
kedtem, ti is úgy cse lekedje tek. Aki követni akar, vegye fel az 
ö keresztj ét és ügy kövessen e nge m. - Ezt, ezeket kivánta, 
ki vánja Jézus az ő köve tő itő l. 

Ezt, ezeke t ki vá nja a mi unitá riu s vallásunk is, mell' a 
Jézus imádásána k ta na he lyébe a Jézus követésének tanát telte. 
És az t, hogy az ő képét ne házunk fa lá ra, ne templomainkban, 
ne az u tal, szé lén á llitsuk fe l, hanem szivü nkben, lelkünk ben 
hordozzuk. Egy házu nk, va llásu nk nagyjai is igy cselekedtek . 
Hitbeli meggyőződéséért márli rh a lált halt Dávid Ferenc első 
püspökünktöl életé t a mások tanitására szentelö Brassai Sá
muelig. a gazdassággal já ró minden kényelemröl lemondó s 
vagyonát szegény ta nuló k segi té.ére az egyháznak hagyqmá
nyozó Berde Mózsáig minden nagy unitáriusna k éleltörekvése 
volt követni Jézust, kinek képét szentségként le lkükben hor
dozták. 

E példá k elölte tek á llanak, kedves ifjak, hogy lássátok, 
miképen lehe t és kell a Jézus követésének nagy és nehéz elvét 
megvalósitani, arra törekedve, hogy mindig Jézus ta nitásainak 
megfelelöen cse lekedj ünk. Igazi jó unitáriusok, egyházunknak 
valóban értékes tagjai a kkor lesztek, ha a nagy unitáriusok 
példaadását so hase m tévesztve szemetek e löl, Jézus föltétlen 
követésére törekedtek. Ha soha le nem tértek az igazságnak, 
hitbel i meggyözödéseteknek ut já ról, ha élte teket, tehetségeiteket 
a mások javárH is sze ntelitek, ha a fe lebará ti szeretet, lsten 
gondviselésében való föltétlen biza lom, a tiszta becs ületesség 
ösvényét so ha e l nem hagyjátok . 

Az emberek részérő l érhet gáncs, hordozha ttok majd az 
életben nehéz kereszteke t, de ha Jézust : kővetni tudtá tok, ha 
mindig jó unitáriusok, igaz keresztények voltatok: megnyeritek 
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a legdrágább értéket, a nyugodt és egyensulyban levö lelküle. 
tet, mely mindig bizakodó reménységgel tud a jelenen át a 
jövöbe nézni s mindig elég erös tud lenni, hogy megtörjék rajta 
a földi életnek minden vihara. - Konfirmálásotok az erre való 
törekvés elhatározását ébressze fel bennetek s ez elhatározás_ 
nak legyen szent pecsétje elsö izben élésetek az urvacsorávaL 
Hogy ha bármikor, bárhol, bármily formában szól hozzátok 
Jézus: Kövessetek engem! - beteljesedjék rajtatok is az evan
gélium: és ök azonnal követék · öt. Ámen . 

• 
Megáldás: Legyetek erösek a hitben, a reménységben, az 

Isten és emberek iránt való szeretetben, Jézus követésében , 
hogy Istennek szent áldása, a lélek megingathatatlan békessége, 
nyugodt derüje és boldogsága kisérhessen végig a földi életen. 
Ámen. 

Zottán Sándor. , 

• 
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