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GYERMEK BEMUTATÁSA AZ ÚRNAK 
 
 

• DICSÉRET 
(Ajánlat az Ünnepek dalai 1. szekszárdi CD-rıl: Áldjon meg téged az Úr, Még nem is éltem 
én, Az Úr áldjon meg téged, Mielıtt a világ meglett.) 

 
• KÖSZÖNTÉS 
 
• SZÜLİKHÖZ  

Kérem, hogy a kedves Szülık és Keresztszülık a gyermekkel jöjjenek elıre.  
ZSOLTÁROK 127,3. 
3. Ímé, az Úrnak öröksége, a fiak; az anyaméh gyümölcse: jutalom. 

 
• IMÁDSÁG  

Álljunk fel mindannyian, és imádkozzunk egy akaraton a Jézus megáldja a kisgyermekeket 
címő szakaszból: 

MÁRK 10,13–16. 
13. Ekkor gyermekeket hoztak hozzá, hogy illesse meg ıket; a tanítványok 
pedig feddik vala azokat, akik hozzák. 
14. Jézus pedig ezt látván, haragra gerjedt és monda nékik: Engedjétek 
hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el ıket; mert ilyeneké az 
Istennek országa. 
15. Bizony mondom néktek: Aki nem úgy fogadja Isten országát, mint egy 
gyermek, semmiképpen sem megy be abba. 
16. Aztán ölébe vette azokat, és kezét rájuk vetvén, megáldá ıket.  

 
• BEMUTATÁS AZ ÚRNAK  

Egyes egyházi hagyományok szerint a gyermekeket egészen kicsi korukban szentelt vízzel 
hintik meg. Teljes-evangéliumi körökben a kisgyermekeket bemutatják az Úrnak. 

Jézust is bemutatták Istennek a templomban. (Luk. 2,22) Több felekezetnél a Biblia tanításá-
nak megfelelıen ugyanígy teszik ezt ma is. A család Isten elé hozza a csemetét, bemutatják İt az 
Úrnak, és a szolgáló imádkozik érte.  

Hálát ad Istennek a gyermekért, és a kezét rátéve megvallja felette és a szülei felett az Igét: a 
szent oltalmat, az áldások teljességét, a bölcsességet, és a Szent Szellem vezetését. Az oldás–
kötés hatalmával megtöri a gonosz minden erejét felettük és kiküldi a szolgáló angyalokat, hogy 
töltsék be a feladatukat, hogy a gyermek zavartalan békében növekedhessék fel. A 
‘gyermekkeresztségnek’ ez a célja. 

A Biblia tanítása szerint minden kicsi az Úr Jézushoz tartozik, akár meghintik ıket vízzel, 
akár nem. Pál apostol gyönyörően fogalmazza ezt meg a Római levél 7,9 versében: …éltem 
egykor… Azt mondja ez az igevers, hogy a gyermekek mind élı szellemmel születnek meg, ezért 
az Úrhoz tartoznak.  

Jézus megváltói munkájának köszönhetıen az újszövetségben eleget teszünk az Igének, ha a 
család eljön a gyülekezetbe, és bemutatja az Úrnak a gyermeket, s ott imádkoznak érte. 

 
� Uram, eléd jövünk ezzel a csöppséggel. Felajánljuk Neked, és Eléd helyezzük ıt, hogy Isten 

országa az övé lehessen. Teljesedjenek be rajta a Te Igéid: 
 
Dicsıség Istennek a kis ……… (nevő) gyermekért, aki az Úr drága jutalma. Mennyei 

Atyám, Jézus nevében a kezünket a gyermekre tesszük, és megvalljuk a szent Igédet felette. 
Kérjük, hogy a Te szent védettséged kísérje ıt, szüleit és keresztszüleit az egész életében, 
hogy ……… (gyermek) a Te dicsıségedre felnövekedhessen. Hisszük Uram, hogy a te szent 
keneted lesz a gyermek és szülei fölött az életük minden napján, és kiárasztod a Te 
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bölcsességedet felettük. Kérjük, Uram segítségét, hogy az iskolai tanulmányokban a gyermek 
könnyen haladjon elıre. Kérjük, Istenem a csodálatos vezetésedet az életük minden percében. 
Kirendeljük a szolgáló angyalokat, hogy töltsék be az ı feladatukat, a gyermek és szüleik 
életének minden napján vigyázzák ıket, hogy a családot a Te útjaidon vezessék, irányítsák, amíg 
a gyermek maga meg nem tanulja, hogy melyik utat kell választania. Magasztalunk Téged ……… 
(gyermek) életében. Minden sötét és gonosz erıt, minden gonosz tervet és szellemet, betegséget 
és fájdalmat megtörünk az életük felett, Jézus hatalmas nevében! Semmissé tesszük a sötétség 
gonosz erıit, hogy a gyermek az Úr szárnyai alatt csodálatosan felnövekedhessen, az Úr Jézusé 
lehessen az élete minden napján. Ámen. 
 
� Igék a Bibliából:  

5 MÓZES 28,1–14.  
1. Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavára, és 
megtartod és teljesíted minden İ parancsolatát, amelyeket én parancsolok 
ma néked: akkor e földnek minden népénél feljebbvalóvá tesz téged az Úr, a 
te Istened;  
2. És reád szállanak mindez áldások, és megteljesednek rajtad, ha hallgatsz 
az Úrnak, a te Istenednek szavára. 
3. Áldott leszel a városban, és áldott leszel a mezıben. 
4. Áldott lesz a te méhednek gyümölcse és a te földednek gyümölcse, és a te 
barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzása és a te juhaidnak ellése. 
5. Áldott lesz a te kosarad és a te sütıteknıd. 
6. Áldott leszel bejöttödben, és áldott leszel kimentedben. 
7. Az Úr megszalasztja elıtted a te ellenségeidet, akik reád támadnak; egy 
úton jönnek ki reád, és hét úton futnak elıled. 
8. Áldást parancsol melléd az Úr a te csőreidben és mindenben, amire 
ráteszed kezedet; és megáld téged azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened 
ád néked. 
9. Az Úr felkészít téged magának szent néppé, amiképpen megesküdt néked, 
ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, és az İ útjain jársz. 
10. És megérti majd a földnek minden népe, hogy az Úrnak nevérıl 
neveztetel, és félnek tıled. 
11. És bıvölködıvé tesz téged az Úr minden jóban: a te méhednek 
gyümölcsében, a te barmodnak gyümölcsében és a te földednek 
gyümölcsében, azon a földön, amely felıl megesküdt az Úr a te atyáidnak, 
hogy néked adja azt. 
12. Megnyitja néked az Úr az İ drága kincsesházát, az eget, hogy esıt adjon 
a te földednek alkalmas idıben, és megáldja kezednek minden munkáját, és 
kölcsönt adsz sok népnek, te pedig nem veszel kölcsönt. 
13. És fejjé tesz téged az Úr és nem farkká, és mindinkább feljebbvaló leszel 
és nem alábbvaló, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, 
amelyeket én parancsolok ma néked, hogy tartsd meg és teljesítsd azokat; 
14. És ha el nem térsz egyetlen Igétıl sem, amelyeket én parancsolok néktek, 
se jobbra, se balra, járván idegen istenek után, hogy azokat tiszteljétek. 
 
JEREMIÁS 32,38–41. 
38. És népemmé lesznek nékem, én pedig nékik Istenük leszek. 
39. És adok nékik egy szívet és egy utat, hogy mindenkor engem féljenek, 
hogy jól legyen dolguk, nékik és az ı fiaiknak ı utánuk. 
40. És örökkévaló szövetséget kötök velük, hogy nem fordulok el tılük és a 
velük való jótéteménytıl, és az én félelmemet adom az ı szívükbe, hogy el ne 
távozzanak tılem. 
41. És örvendezek bennük, ha jót cselekedhetem velük, és biztosan 
beplántálhatom ıket e földbe, teljes szívvel és teljes lélekkel. 
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• DICSÉRET 
 
• HALLGASSÁTOK ISTEN HOZZÁTOK SZÓLÓ SZAVAIT  
 

Foglaljatok helyet! 
 

JÁNOS 17,11. 17. 
11. Szent Atyám, tartsd meg ıket a te nevedben, akiket nékem adtál, hogy 
egyek legyenek, mint mi!  
17. Szenteld meg ıket a te igazságoddal: A te Igéd igazság. 
 
FILIPPI 2,15. 
15. Hogy legyetek feddhetetlenek és tiszták, Istennek szeplıtlen gyermekei 
az elfordult és elvetemedett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint 
a csillagok e világon. 
 
KOLOSSE 1,9–10. 
9. Ezért mi is, amely naptól fogva ezeket hallottunk, nem szőnünk meg 
érettetek imádkozni, és kérni, hogy betöltessetek az Isten akaratának 
megismerésével minden szellemi bölcsességben és megértésben,  
10. Hogy járjatok méltóan az Úrhoz, teljes tetszésére, minden jó 
cselekedettel gyümölcsöt teremvén és növekedvén az Isten megismerésében; 
 
KOLOSSE 3,12–17. 
12. Öltözzétek föl azért mint az Istennek választottai, szentek és szeretettek, 
a könyörületes szívet, jóságosságot, alázatosságot, szelídséget, hosszútőrést;  
13. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg kölcsönösen egymásnak, ha 
valakinek a másik ellen panasza volna; miképpen a Krisztus is megbocsátott 
néktek, akképpen ti is;  
14. Mindezeknek fölébe pedig öltözzétek fel a szeretetet, mint amely a 
tökéletességnek kötele.  
15. És az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is 
hívattatok egy Testben; és háládatosak legyetek.  
16. A Krisztus Igéje lakozzék bennetek gazdagon, minden bölcsességben; 
tanítván és intvén egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, szellemi énekekkel, 
hálával zengedezvén a ti szívetekben az Úrnak 
17. És mindent, amit csak cselekesztek szóval vagy tettel, mindent az Úr 
Jézusnak nevében cselekedjetek, hálát adván az Istennek és Atyának 
İáltala.  
 
1THESSALONIKA 5,23–24. 
23. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestıl; és a ti 
egész valótok: szellemetek, lelketek, és testetek feddhetetlenül ıriztessék meg 
a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.  
24. Hő az, aki elhívott titeket és İ meg is cselekszi azt. 
 
1PÉTER 1,22. 
22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben képmutatás nélkül 
való atyafiúi szeretetre tisztítván meg a Szellem által, egymást tiszta szívbıl, 
buzgón szeressétek; 
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1TIMÓTHEUS 4,12. 
12. Senki a ti ifjúságodat meg ne vesse, hanem légy példa a hívıknek 
beszédben, magaviseletben, szeretetben, szellemben, hitben, tisztaságban. 
 
ZSIDÓ 13,20–21. 
20. A békesség Istene pedig, aki kihozta a halálból a juhoknak nagy 
pásztorát, örök szövetség vére által, a mi Urunkat, Jézust, 
21. Tegyen készségesekké titeket minden jóra, hogy cselekedjétek az İ 
akaratát, azt munkálván bennetek, ami kedves İelıtte a Jézus Krisztus 
által, akinek dicsıség örökkön örökké. Ámen. 

 
• ÚRVACSORA 
  

Most pedig ezen a csodálatos napon úrvacsorát vesznek a szülık és a keresztszülık. Az 
úrvacsora alkalmával emlékezünk az Úr Jézus halálára és feltámadására. Amikor eszitek a 
kenyeret és isszátok a pohárt, megerısítitek ezt a szeretet-szövetséget. 

 
� Az úrvacsora következik, kérlek, álljatok fel! 
 
1KORINTHUS 10,16-17; 11,27-31; 11,23–26. (Úrvacsora a szülıknek, keresztszülıknek) 
 
• ÁLDÁS 
 

2SÁMUEL 7,25–26. 29. 
25. Most annak okáért, Uram Isten, amit szóltál a Te szolgád felıl, és az ı 
háza felıl, teljesítsd be mindörökké; és cselekedjél úgy, amint szólottál; 
26. Hogy felmagasztaltassék a Te neved mindörökké, ilyen szókkal: A 
Seregeknek Ura az Izraelnek Istene, és Dávidnak, a Te szolgádnak háza 
legyen állandó elıtted! 
29. Legyen a Te jóakaratodnak áldása a Te szolgádnak házán, hogy legyen 
elıtted mindörökké; mert Te szólottál, Uram Isten, azért a te áldásoddal 
áldassék meg a te szolgádnak háza mindörökké.  

 
Ámen. Hallelúja! 

 
Az Úr Jézus magához hívta a gyermekeket, ölébe vette és megáldotta ıket. Az Úr minden 

gyermekét hívja, hogy ölbe vehesse és megáldhassa ıket. Születésünktıl fogva İ tart az ölében 
és oltalmaz, megáld minden napon, mint ahogy a kis ………-vel is teszi. Dicsıség és hála legyen 
Neki ezért. Ámen. 
 
• DICSÉRET 
 
• GRATULÁCIÓ  


