A KERESZTSÉG
SÁKRAMENTUMA

A) GYERMEKKERESZTSÉG
ÉNEK

A gyülekezet áll

Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálata és e gyermek
iránt.* Énekmondással könyörögjünk e gyermekért, énekelve a…
KÖSZÖNTÉS

A gyülekezet áll

1. Testvéreim! Ez a gyülekezet imádságos szívvel várt és szeretettel
köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indított titeket, hogy elhozzátok gyermeketeket és kérjétek, hogy õt is fogadja be a keresztség által a keresztyén anyaszentegyházba. Hisszük, Isten akarata az,
hogy ez a gyermek Jézus Krisztus követõje legyen.
vagy
2. Szeretettel köszöntünk benneteket, kedves Szülõk és Keresztszülõk Isten házában és áldást kérünk gyermeketekre. Hálaadással,
veletek együtt köszönjük Istennek, hogy épségben életre segítette
õt, és hogy megõrizte az édesanya életét.
vagy
3. Az Atya, Fiú és Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, igaz Isten és a gyülekezet nevében köszöntünk benneteket, Testvéreink,
akik elhoztátok gyermeketeket, hogy a szent keresztség által õ is
befogadtassék Isten szövetségébe: az anyaszentegyházba. Veletek
együtt köszönjük meg Istennek e gyermek életét, az édesanya megõrzött és megtartott életével együtt.

*

Ha egyszerre több gyermeket keresztelnek, értelemszerûen kell az egyes szám helyett többes számot alkalmazni.
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SZEREZTETÉSI IGE

A gyülekezet áll

1. Az Úr Jézus feltámadása után missziói parancsot adott tanítványainak és ehhez kapcsolva szerezte a keresztség sákramentumát. A
Máté írása szerinti evangélium 28. részének 18. és következõ verseiben így hangzik ez: …
vagy
2. A feltámadott Krisztus, mielõtt átment a mennyei dicsõségbe, e
szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel õket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván õket,
hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ímé, én
veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen (Mt
28,18–20).
IGEHIRDETÉS*

HITVALLÁS

A gyülekezet ül

A gyülekezet áll

Valljátok meg hiteteket együtt a gyülekezettel, elmondván fennhangon az Apostoli Hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.

* Külön keresztelési istentisztelet esetén itt hangzik tanítás a keresztség titkáról. Ha
nem keresztelési istentiszteletrõl van szó, és már hangzott el igehirdetés, itt csak nagyon rövid, néhány mondatos igehirdetés hangzik el.
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NYILATKOZAT ÉS FOGADALOM

Kedves Szülõk, Keresztszülõk, Kedves Család! Hitetek megvallása után, Isten és a gyülekezet elõtt jelentsétek ki szándékotokat és
tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében, hitben nevelitek.
Feleljetek a következõ kérdésekre:
1. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú
és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba
befogadtassék?
Felelet: Akarjuk.
Szolgálattevõ: – Isten áldja meg szent elhatározásotokat.

2. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és
neveltetitek, hogy ha majd felnõ, a konfirmáció alkalmával, õ maga
önként tegyen vallást a Szentháromság Istenbe vetett hitérõl a gyülekezet elõtt?
Felelet: Ígérjük és fogadjuk.
Szolgálattevõ: – Isten adjon testi, lelki erõt fogadalmatok teljesítéséhez.

a) Hozzád fordulok most, Isten népe, református keresztyén gyülekezet:
vagy
b) Most pedig a gyülekezet tagjait kérdezem:
3. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban
hordozzátok, és a szülõknek, keresztszülõknek minden segítséget
megadtok ahhoz, hogy õt hitben neveljék?
A gyülekezet felelete: Ígérjük!
Szolgálattevõ: – Isten Szentlelke adjon erõt ígéretünk teljesítéséhez.
IMÁDSÁG

1. Mennyei Atyánk! A Te gazdag szerelmed és nagy kegyelmed pecsétje a mi Urunk Jézus Krisztus, Akiben megváltást és tökéletes üdvösséget szereztél számunkra. Boldogok vagyunk, hogy ebben részeltetni akarod gyermekeinket is. Kérjük, segíts, hogy úgy tudjuk nevelni
e kisgyermeket, hogy nevedre dicsõség, a gyülekezetre épülés, minden
ember számára áldás legyen az élete. Légy mindnyájunkkal és hallgasd meg szívünk háládatos imádságát, alázatos könyörgését. Ámen.
vagy
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2. Mennyei Atyánk, Téged dicsõítünk az életért. Hálát adunk,
hogy oltalmazó szereteted megtartotta az édesanya életét és épségben segítetted e világra ezt a kisgyermeket.
Áldott légy azért, hogy ezt a kisgyermeket eljegyezted az Úr Jézus
Krisztus nevére a szent keresztség sákramentuma által. Kérjük,
õrizd meg a gyermek testi-lelki épségét. Adj testi-lelki erõt a szülõknek és a gyermek szeretteinek ahhoz, hogy õt felnevelhessék. Légy
áldott az anyaszentegyházért, Krisztus testéért, amelynek tagjait
íme, a mai napon is szaporítottad. Jövel, Szentlélek Isten, légy velünk minden napon. Ámen.
vagy
3. Mennyei édes Atyánk! Hálát adunk Neked a szülõkkel és a család minden tagjával együtt e gyermekért, akit nekünk ajándékoztál.
Kérünk, Atyánk, õrizd meg és engedd, hogy testi-lelki épségben a Te
dicsõségedre felnevelkedhessék. Tedd õt Jézus Krisztus igaz követõjévé. Segíts minket, hogy élõ hitû, Krisztus Urunkat igazán követõ,
felebarátainkat tiszta szívbõl szeretõ gyülekezet lehessünk. Segíts,
hogy a ma tett fogadalmunkat teljesítve embertársainknak áldásul
és a Te szent neved dicsõségére éljünk. Ámen.
KERESZTELÉS

… keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen.
A GYERMEK MEGÁLDÁSA

A kegyelmes Isten cselekedje, hogy ez a gyermek növekedjék testben, lélekben, hitben és szeretetben, Isten és emberek elõtt való
kedvességben. Ti pedig, Szeretteim, erõsödjetek meg abban a reménységben, hogy tiétek Isten ígéretei és gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk! Ámen.
HIRDETÉSEK

A gyülekezet ül

ÉNEK
ÁLDÁS

A gyülekezet áll
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B) FELNÕTTKERESZTSÉG
A 10. életévét betöltötteket tekintjük felnõtteknek, akiket a keresztelés elõtt katekézisben részesít az egyház. Ilyen esetben
a keresztség és a konfirmáció egy alkalommal történik.
ÉNEK

A gyülekezet áll

Jöjjetek, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy ébressze fel szívünkben a felelõsséget a tanítvánnyá tétel szolgálatára, az itt megjelent testvérünk* szívében pedig a hitvallásra. Énekeljük a: …
KÖSZÖNTÉS

A gyülekezet áll

Testvérünk, ez a gyülekezet imádságos szívvel fogad és az Atya, Fiú,
Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, igaz Isten nevében köszönt Téged. Áldjuk Istent azért, hogy Szentlelke által arra a döntésre indított,
hogy az Úr Jézus Krisztushoz csatlakozz és a szent keresztség által befogadtassál Isten szövetségébe, a keresztyén anyaszentegyházba, és
így ennek a gyülekezetnek úrvacsorai és szolgáló közösségébe. Áldja
és szentelje meg Isten elhatározásodat!
SZEREZTETÉSI IGE

A gyülekezet áll

A feltámadott Krisztus, mielõtt a mennyei dicsõségbe távozott,
e szavakkal küldte el tanítványait az evangélium hirdetésére és hatalmazta fel õket a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására:
Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön. Elmenvén
azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén
õket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítván
õket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és
ímé, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen (Mt
28,18–20).

* Ha több keresztelendõ is van, értelemszerûen kell az egyes szám helyett a többes
számot használni!
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IGEHIRDETÉS*
HITVALLÁS

A gyülekezet ül
A gyülekezet áll

Tégy vallást hitedrõl, mondd el velünk együtt fennhangon az
Apostoli Hitvallást:
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek
Teremtõjében. És Jézus Krisztusban, az Õ egyszülött Fiában, a mi
Urunkban, aki fogantatott Szentlélektõl, született Szûz Máriától,
szenvedett Poncius Pilátus alatt; megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül,
fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján; onnan
jön el ítélni élõket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a
szentek közösségét, a bûnök bocsánatát, a test feltámadását és az
örök életet. Ámen.
NYILATKOZAT

A gyülekezet áll

És most kérdezlek, Testvérem:
Kész vagy-e elfogadni Isten szövetségét és a szent keresztség által
a keresztyén anyaszentegyház tagjává és Jézus Krisztus követõjévé
lenni?
Felelet: A Szentlélek segítségét kérve, igen.
KERESZTELÉS

A gyülekezet áll

… keresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Ámen.
FOGADALOM

A gyülekezet áll

Miután részesedtél a keresztség sákramentumában, kötelezd el
magad Isten és a gyülekezet elõtt Jézus Krisztus követésére és református keresztyén anyaszentegyházunk iránti hûségre.

* Ha úrnap délelõtti istentiszteleten történik a keresztelés, akkor itt csak nagyon rövid, néhány mondatos igehirdetésre kerülhet sor, ha keresztelési istentisztelet keretében történik, akkor itt hangzik el rövid tanítás a keresztség titkáról.
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A konfirmandus jobb kezét szívére téve
mondja a szolgálattevõ után a fogadalmat.

Én… ígérem és fogadom, hogy Jézus Krisztusnak igaz követõje,
református keresztyén anyaszentegyházunknak egész életemben hûséges, úrvacsorával rendszeresen élõ, szolgáló és áldozatkész tagja
leszek.
KÉZRÁTÉTEL

A gyülekezet áll

Légy hû mindhalálig és néked adom az életnek koronáját! Ámen.*
FELHATALMAZÁS ÉS BEFOGADÁS

Mint Jézus Krisztusnak és református keresztyén egyházunknak
elhívott szolgája, felhatalmazlak téged az úrvacsora sákramentumával való élésre, s mint ilyet a gyülekezet és szolgáló közösségének
tagjává nyilvánítalak.
A MEGKERESZTELT MEGÁLDÁSA

A gyülekezet áll

Szolgálattevõ:

Az Úr Isten pedig cselekedje, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók,
sem következendõk, sem magasság, sem mélység, sem semmi más
teremtmény el ne szakítson téged az Õ szeretetétõl, mely van a mi
Urunk Jézus Krisztusban. Ámen (Róm 8,38–39).
KÖSZÖNTÉS A PRESBITÉRIUM NEVÉBEN

Gondnok:

A gyülekezet áll

Gyülekezetünk és presbitériumunk nevében, igaz szeretettel és jó
reménységgel fogadlak téged gyülekezetünk úrvacsorázó közösségébe. Isten igéjével kérlek: Te magad is mint élõ kõ, épülj fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokkal áldozzál, amelyek kedvesek Istennek. Ámen (1Pt 2,5).
Kezet fog a konfirmálttal és átadja a gyülekezet ajándékát: a Szentírást és az emléklapot.

*
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Más alkalmas igevers is mondható!

IMÁDSÁG

A gyülekezet ül

1. A szolgálattevõ imádkozik a konfirmált hitének növekedéséért: …
vagy
2. A konfirmált imádkozik így:
Atyám, imádlak Téged, teremtõmet, és vallást teszek Rólad; hálát
adok Neked, és köszönetet mondok. Hiszek Benned, Úr Jézus
Krisztus, és imádlak Téged, aki engem megváltottál. Szentlélek Isten, imádlak Téged, és kérlek, vidd végbe bennem a csodát, hogy a
szent keresztség és az úrvacsora által eggyé legyek az én Urammal,
Jézus Krisztussal, s Benne új életet nyerjek. Itt vagyok, Uram, fogadj
el engem. Ámen.
ÚRI IMÁDSÁG*

A gyülekezet áll

A szolgálattevõ mondja:

Folytassuk könyörgésünket és mondjuk felállva együtt, fennhangon az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot:
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben,
úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg
vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezõknek,
és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied
az ország, a hatalom és a dicsõség mindörökké. Ámen.
ÚRVACSORA MEGHIRDETÉSE**

1. Amint elõre hirdettük és láthatjátok is, megterítettük az Úr
szent asztalát. Akik részesedtetek a hirdetett ige áldásában, jöjjetek,
vegyétek a látható ige áldását is. Az Örökkévaló hív benneteket: jertek el, mert immár minden kész! (Lk 14,17).
vagy

**

Ha a keresztelés nem az úrnap délelõtti istentiszteleten történik.
Ha nem a felnõttkeresztelés és konfirmáció napján van úrvacsoraosztás, énekkel
és áldással fejezzük be az istentiszteletet.
**
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2. Testvéreim, megterítettük a kegyelem asztalát, jöjjetek és újítsátok meg Istennek veletek kötött szövetségét, hogy élõ közösségetek legyen Jézus Krisztussal és az Õ testében, az egyházban, egymással.
ÉNEK
Ez az ének epiklézis, a Szentléleknek a
gyülekezetre és a megterített asztalra kiáradó áldásáért énekben mondott könyörgés. Ha nem marad benn mindenki az
úrvacsoraosztásra, akkor szükséges az epikletikus ének elõtt egy másik ének, melynek éneklése közben a távozni szándékozók csendben távozhatnak.
A gyülekezet ül

1. Énekmondásban kérjük Isten Lelkének áradását, s általa szívünknek és úrvacsorai közösségünknek megszentelését. (Ajánlott
énekek: 369,1; 373,1; 376,3; 463,1)
vagy
2. A mi mennyei Atyánk által elkészített királyi menyegzõre készülve, kérjük Isten áldott Szentlelkét, hogy öltöztessen fel minket a
bûnbánat, az igaz hit és az üdvösség menyegzõi ruhájába. Énekeljük
a…
ÚRVACSORA
(Az úrvacsora rendjét ld. 17kk. old.)
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