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IV. 

lJllő.készitő be.széd és 
k.önyö .. gések. 

az !Iri szent vacsora \'etelével. 
Augustus 30-kán, dél előtt "utotta 

• 
ALBERT JANOS, 

tordai pap és tanár. 

Beszéd. 
Én vagyok az életnek [lma. kenyore! A ki én bonim 

jó, se mmiképpen meg nom éhez ik, és a ki hiszen ón 
bonnem, meg Dom szomjuhozik soha. (Ján. 6,35.) Mikor 
Jézus amuz öt árpakenyérrol ötezer embert megvendégolvón, kiolé
gitott I - s mikor a jeleket ős csodákat kivánó sokaságtól ismót fol
kerostetvón I tovább is kisól'tetnók I 8 OZ a sokaság még ama III an
nára is hivatkoznék, melyot atyái ottenek a pusztában: J ó
zus oljöttnek véli az időt, melyben magát kimagyarázza, hogy a 
küls(lnok valódi benső , II. testiuek szellemi jelentőséget tulajdonitson, 
s minwgy lelket lehelvo a testbe, beszéljen a hit és az örök igazság 
amaz erejétől , a szív és lélek ama. kenyeréről és italár61, moJyMl a 
kik esznek és isznak, meg nem éheznek és meg nem 
szomju hoznak soha. 

S mikor Jézus ama vacsoráná! II tanitványokat öszszegyfijtötte, 
egy o]y~ gyülekezetet alapitott , melyhez llasontót !l. világtörténelem 
lJom mutat fel sehol és soha. A mint állottak egykor az eredeti ár
ttttlauaág n.lIapotában, vagy !l. min! állandanak valaha az iMlct napján 
J!Mn zsámolyánál az emberok: ugy ú11anak, ugy állunk itt llliu(lnyá· 
jan egymás mellett a testvériség ős egyonlőség érzetében II 

bit erejúvo) és a szeretet varázslánczá.val ösz8zofüzvo. Loszáll itt II mng 
Ó" lllélWYág_ mint köuynyü maJlár a fbidre - a kevélység és képze .. 



lödt1s lllagas Mgköréból, - megtompul itt aZ irigység éles fegyvere,
elnémulnak itt a gúny és a n\galom mérges ajkai;- itt a szegé n y 
ős gaz da g oszszeta lálkoznak , - a boldog a nyomorulttal 
együtt sír, - az úr és a szolga együtt vaosonHnak, - mindnyájan test
\'érek és egyenlők vagyunk; 0.1. egyik nem több nem kevesehb, uuut 
egy gyarló, bi\nös ember. 

Nem ez a kenyér, nem is ez a bor. s együttesen nem is ez a 
mcgt.cri t.ctt szent asztal az , m~lynek hatása oly nagy s eredmén)'o 
:lllynyim bámulandó. Nom. Ezek csak külsők, 8 maguk han véve a jó 
Jstcnnek mindennapi áldásai. Mint a hang az érzésnek, szó a gondo
latnak, ezek képei , liilső jelei a hit és l'aHás amaz örök igazságainak, 
melyeket a zsarnok császárok fegy\'erei I az erőszak dúlásai ki nem 
irthattakj-ezek takar6i a lelki szabadság s átaláball erkölcsi természe-
tü nk szabad és fiiggetlell követeléseinek, melyeket a hitnyomozús kÚl
padjai, a népekre és országokra kiárusztott vérfürdők patakai megölni 
és eloltani nem tudtak soha j mert a ki örökséglil a hitet hagyta. s ez 
asztalt szerzette, már előre biztositott: a ki én ben nom hi szc n , 
örö k élete vagyon annak. (J án. 6. 47.) 

Ma e szent napon, melyet a lélek és bit szabadságának szente
lünk, ha. tárolabbról az pszszcs kereszténység emléke, s legközelebbről 
vallásfelekezetünk háromszáz éves mult ja húzódik is lelkünk s kéJl
zelmúnk előtt ; ha a kereszténység első vértanui s üldözései eszünkbe 
hozzák is nagyjaink s jeleseink vértanui szenvedéseit és halálát, -
vallásfelekezetünk ama korát, melyhen kifosztattuuk és üldözwttünk: 
ne idézzünk elé azért minden fájdalmat, ne mutassunk fel minuen 
sebet; hadd fedezze bé ezeket a szeretet , hadd legyen hazánkban és 
földünkön testvé ri ség; mert a llit, melyet vallunk, s él. asztal, 
melyhez jámlunk , s ezeknek szerzője , tőlünk szeretetet kO\'otel. lIa 
egykor külöllMzö név választotta el a felekezeteket , a különböző név, 
melylyel ma neveztetünk , legyen csak olyan, mint földeinken és mo
zeinken a barázda I moly csak azért van, hogy tiszteljfik a más jog-.\t. 
S ha vannak még válaszfalak, melyek embert embertől elktilOnitenek, 
l'omboljuk le azokat, hogy legyünk oly szorosan és oly közol egymás· 
hoz, mint egy közügy bajnokai, 8 egy szent csata Jlarczosai j mert a 
hit, melyet va:llunk, ez asztal, melyhez jámlunk , 8 ezeknek szerzője 

tö1üllk egyenlőséget kOvetel, s azt tunitja: fl k i köztetek elsö 
'Lka r lonni, legy en ut o ls ó. 

AtyámIiai, miudnyl'ijall testvérek a Krisztusban ! a beszédcn, mely
hcn J (OZU8 csodatót.elei utáu magát kimgyarizk1, hogya killsiluek \'a-



Jódi benső, a testinek szellemi jelentőséget tulfljdonit.son, s mintegy 
lelket lejleljen fl testbe, 8 a képnek erkölcsi iga1.ságot irjon alája, 
sokan megháborodtak , - a lát,ányokon, jeleken és csodákon csüngő 
sokas(lg nem értve, nem is Bíwretve az igazságot, hogy a l é l e k a 7., 

mely megelevenit, a test nem ha sznál semm it (Jan. 
G, 63.)- a sokaság eloszlott, - alig maradt a tizenkét tanítvány, s 
ebből is egy áruló: - Jézus láka ezt, igy feddőzik: nemde el 
aka rtok - e ti i s me nni?! felkiálta ekkor a tfizlelkü Péter: Uram! 
kihez mennénk?- ő rök életnek beszéde vagyon nálad! 
A kisértés ama napjain, a kifosztás és ftldözés ama sok esztendein 
sokan elhagyák a zászlót, melyte ez volt felírva: csak egy az Is
te n! - A szenvedésekben, melyek fájdalmai és könyüi elegek leuné
nek jutalmul és áldásul , a költó szerint: megfogyva bár, de 
törve n e m, élfmk még! A szeretet és áldozatkészség, de mindenek 
felett az isteni gondviselés megtartott ! .... Háromszáz éves multunk 
utáu ilyiltak meg most az Úrnak kapui, hogy bcjöhessünk azokon 
hálaadással, hogy ünnepet szenteljünk, s vegyük a kenyeret és igyuk 
a pohárt. Jertek el azért s éldeljiik ezeket mindnyájan; de az éldelet 
szent érzései között érezze lelkúnk mindenek felett a. hit erejét , s él
vezzük szent vallásunK örök igazságait, melyekhez hivek voltak eleink, 
s hivek maradtunk mi is, kik Jézns tudományáról valljuk: é n va
gyok az életnek ama kenyere! A ki én hozzám jll, sem
mikél)peu m e g nem éhezik, és :t ki hiszen én bennem, 
meg nem s zomjuhozik Boha. 

Mielőtt pedig az asztalhoz jónénk, imádkozzunk: 

Előú"8·. 

Leborulunk végtelen kegyelmed 'si ókinél oh Isten, s bálát adunk, 
mieJöt~ szent fiad a~ztalához járulnáp.k! Áldott vagy, ki Jukozol a 
magasságban, dolgaidért , melyekkel megdicsőitette<l nevedet, gondvi
selésedet és kegyelmedet az emberekhez! Áldott vagy, hogy az élet 
és idő unynyi ,Yiszontagságai, a lelki világ nagy és sok \'áltozásai, s 
az emberek üldözései között is megtartottad vallásunkat, s kezed lá
togatásait is javuukra forditottad ! Im ezekért szenteljük cz ünnepet, 
ezért j öttünk fel az áldozatra! 'fe áldd meg e napot, te szenteld meg 
ez asztalt, ezen a kenyeret és a bort, hogy tápláljanak az örök élet
re , te szenteld meg szíveinket és lelkeinkot, hogy hitünk iga1.ságai, s 
vallásunk szent elveinek kö\'etése ve7.ossenok h9hlogságra. Szent fiad 
nevében. Ámen. 



VM'Re50ra osztó" közi.t ti ID.ák. 

A.) A férfiaknak. 

1.) Áldott Isten ! S1.ent fhd S1.ava: minden parancso l atok kö
zött az első oz: H a ll ja d Izrael! a mi Urunk Iste
n il n k e g y I s t e n !: örizz meg minket, hogy ne legyenek szí
,'ünknek idegen istenei. Ámen. 

2.) AMott l sten! szent fiad tanit ja: az ég él'! a föld elmulnak, 
az én bes1.édim pedig semmiképp meg nem avul 
II a k: segélj, hogy megbecsüljük beszédeit, megőrizzük törvé
nyeit, hirdeSllük az ignZ!dgot ,mely ált.'ü új világot teremtet
tél. Ámon. 

3.) Áldott Isten ! szent fi ad t.'mitdsa: keressé t ek o l öszö~ l\7. 

Iste n ue k o r szágát és anuak ig a zságát, és mill d 
azok mega d atnak néktek: segélj, hogy föMi törckedé
seink között el ne felejtkezzfmk menynyei hazánkr61, hogy kin
cset gyüjtsünk az örökéletre. Ámen. 

4.) Áldott Isten! mikor a tanitvá n yok vették a szent l eJ
ket, valána,k: m~nd n yá.jall egye l116 a.karattal : h07,(1 
el minél "'Ünk is amaz ünnepet, Dlely elv~e tőlünk a versengés 
és .yiszálkodás gonosz angyalait, hogy legypnk mi is egyenlő 
nkarattaL Ámen. 

B.) Nöknek. 

1.) Szent Isten I lelked irva hagyta: az ék e s s é g n e le g Y e II k fi ls Ö, 

me l y vagyon aranynak viselésében, vagy sz (ip pu
Usteknak őltilzetében, ha n em a szívben e l rejtett 
embe r , a sze l id és cse n des élet: segélj, hogy legyen 
~kességünk II hit, s illtöze1\1.nk az erkillcsiség tiszta mhája. Ámen. 

2.) Szent Tsten! anagy a}loste} tUllitja: h a szeretet n i ncsen 
én benn em, ha angyaloknak nye l vé n szó ln é k i s , 
o l yan vagyok, m i nt a zengö é r cz és a llengó cz i m
ba l om : adj szh'únkbo tiBZt.'L szerelmot , lelkünkbe fOIT~ szere
tetet I hogy szent hivat.isunkat betGltsük. Ámen . 

• 

• 



• 

• 

3.) Szent Isten! Jézusnak széll bcsz6do : tn.ll uljá.tok meg én tö
Icm , ho g y én szo lid és .a l!\ zatos vagyok, és talál
tok nyu godal.mat a t i l e lk ete kn e k: segélj, hogy ba 
boMagok \'olnánk is, legyünk alázatosok, s torhciuk és szom'c
déscillk súlya alatt is erositscll a szolid megadás . mint lelkünk 
jegyesét ll. J ézust. Ámou. 

Ut6ima. 

Ismét llálárn. borulunk oh meghálálhatatlan szeretet. ki megsa
kasitottad rajtunk kegyelmedet legközelebbről c napon, és c szent Ilil1a
natban is , midőn foleinkkel együtt lehettünk, s az őrök élet kenye
rével és italá,yn.l táplálkozhattnnk. Fogadd, oh fogadd hálánkat! Erő
aits meg ezentúl is hitünkben s tégy állhatatosokká vallásunk órök 
igazságainak megtarMsában. 'l'anita emlékezni I hogy no felejtsük soha 
o napot, melyen állottunk előtted, s felindult lelkünkben égjen az (~1 -

tIozat amaz örök tüze I melyet most oltárodon gyujtottunk. S végre 
bocsáss el megigazulva, hogy tiszta. lélekkel szeressfmk tégedet és az 
embereket ; s aztán áldj meg minket és minden testvéreinket, hazán· 
kat és anyaszentcgyházunkat I adj ezekben tOldi és mc-nynyei boldog
ságat. Szent fiad által. Ámen. 

Meg/óltl/ós. 

Menjetek cl békeséggel Istennek áldottai! J.JŰgyetok megáldva 
restben és lélekbeu, lláza.tokban és mozoitckbell, Jlazá.tokban és tem
lllomotokban t a földön és a. menynyen t most és mindörökké! Ámen. 


