,
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.Ki vesztett sokftt, mindent, mi drága itt;.
Hitét, ha örzi, 6rzi 6t a hit.»
(Tompa .J.1'I-ihály].

,

,

A vallásosság az, a mi örömünket megszenteli, fájdalmain.
kat elhordozni segit, erőt ad a munkára, letörli homlokunk veritekét, szemeink könnyét elszru:itja s a legnagyobb küzdelmek
között is fenntartja amaz élő reménységet, mely az irás szavai
szerint: meg nem" szégyenit .
És most nincs egyéb bátra, mint az., hogy ünnepélyesen
felhivjalak azon eskü Ietételél'e, mely házassági frigyeteket megpecsételi :
.

(Kikénlezés, eskü és ima l1únt lennebb.)

VIII.
Özvegyek eskelésekor.
Isten, kit ~Z egeknek egei be nem foghatnak s mi mégis
szivünkben hordozunk! Dicső Valóság, kit halandó szem 11em
láthat, de mi e hajlékban m egtalálunk t Hozzád könyör günk,
téged hivunk segitségill ez órában, midőn érvényesülni látjuk ama
szentirási mondat igazságát : ( Nem jó az embenwk egyedül lenni.' II
Oh adjad, hogy a te áldúsod(lal áldassék mell a te szolgáid ház({.
'1Iúndörő kké . Amen.
«F01'ditottad ae fm s1tmhnimat öröm're, levetetted az én gylisz '1'I ~Juí.m(lt és beő1.: e d.ze ttél engem ő1'ömmel , I) E valódi költői zamatu
szavakban ad érzelmeinek kifej ezést a Zsoltárü'ó király az ő háza
felszenteltetése all;;almával, s n ekem ugy tetszik, bogy van valami
találó az I sten dicsőitésél.'e szánt eme bymlluszban a ti jelen belyzetetekre, házassági szövetségr e l é p endő kedves Atyámfiai! Nem
azt az örömet értem én, m ely a szerelem első mámonítól boldog
sziveken lll'alkodik, midőn a. menyegzöi vidám nap Thl'al1yszárnyu
lebbenéssel elérkezett: a ti örömetek olyan, mi nt a tenger l'enekén
levő azon kincshalorn, mely jelzi, hogy azon a helyen hajó
súlyedt el; olyan, melyről a költő azt mondja: hogy könyvket
j'aC8(L?'

lá

(~ szemből ,

I gen, ti özvegycli valátok s lehetetlen, hogy ellnek szomol'U
emléke életpá..lyátok e szép pOlltj rtn is némi fájdalmat ne okozzon,
•
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mint az

élőfa

is annál nagyobb árnyékot vet egyik ol<1a.la.n, minél
tündöklőbb fényü napsugarak érik a másilwn. Mindketten boldog
családi viszonyban éltetek , szeretö férjet s hil nőt birtatok, kiket
a balál oldalatok mellől elragadott, szomoru gyászt és mély bá.
natot hagyva sorsotokul hosszu évekre. Sok idö kellett rá, hogy
fájdalmatok egyhiiljön, ~ebeitek begyógyuljanak ; de végre is, be

kellett látnotok azt is, hogy a multon már hiába csüngtök; azt
visszahozni többé nem lehet; be kellett látnotok, hogy minél
nagyobb veszteség .ért, annál inkább igyekeznetek kell annak
sulyos terhét ellensulyozni, s aztin igya bánat éjjelében bolyongva
egymásra találtatok - egyik szenve dő a másik szenvedőre. S mint
fl, midőn két hontalan a számkivetésben találkozva, többé nem
válnak el egymástól: titeket is egyenlő sorsotok egymáshoz füzött;
egymást vigasztalva, kölcsönösen megvig~sztalódtatok s ma ti is
elmondhatjátok a Zsoltáriróval: Fm'clitoUad ((·z én si1·al1nimat
nekem, ö/'öm1'e, levetettecl az én gyász1·uhárna.t és beö'l;edzcttél engem
örömmel.
Ime, ez a ti helyzetetek a jelenben. Hát a jövő? Bizony ez
nagy kérdés, melyre sem én, sem ti, sem mi mindnyájan megfelelni nem tudunk, ·Ennek kulcsa egyedül annak kezében van, ki
a sors kerekét emberi szemeknek láthatlanul forgatja. Lehet, hogy
e titkos kerékre számotokra még szép napok vannak feljegyezve,
melyekből jólét, megelégedés és boldogság fénysugarai fognak
rátok kiömleni. Leh et, hogy zivatar várakozik rátok, melyben
mint a megrémült tanitványok, ti is kénytelenek lesztek felkiáltani: II Untm., tm'ts meg minket, mat el·v eszünk.» Lehet, hogy bal'{i,titok száma megszaporodik, kik hiven megosztják veletek mind a
jót, mind a roszat. Lehet, hogy még azok is elhagynal{, kik egykor
készek lettek volna igy szólni hozzátok : dIa -mindenki megtagad
is, én meg nem tagadla,k titeket ,» Lehet, hogy útatok kies mezökön,
ha nem is a tavasz, de a nyár és ősz még mindig kedves virágai
között fog messze messze elkanyal'ogni. Lehet, hogy a szirtek
és örvények már lábaitok előtt vannak s minden lépéstek verejtékkel, félelemmel és aggodalommal lesz összekötve! Mindezeket
ki tudná megmondani? Nem is azért .hozám fel, miutha csak ti
volnátok ebben a helyzetben, hiszen e gondolatok mindnyájunkkal
közösek; hanem felhoztam azért , hou)'
a sok bizonytalanság
. o
között, melyek jövőtek tekintetében előttetek is állanak, l' ÚlllU-

•
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tassak az· egyetlen bizonyosra, a mi nem egyéb, mint az Istenben
vaJó hit, melyről a próféta azt mondja: hogy az az ö kősziklája"
Jézus pedig a testvél'e ellen zugolódó Mártha elött a:maz egy szükséges dolognak nevezi.
Ugy van, «az iga.z ember hit últal él». Bár miként mosolyogjon erre a km' anyagias világnézetébe el~erü1t ember, oly igazságot foglal ez magában, I mely megmarad akkor is, mikor nemcsak az agyat, hanem annak gondolatait is megmérni birják, mikor
nemcsak a . ver szabályszerű kerengéséröl, hanem az érzelmek, az
indulatok szülemléséről is majdnem legpontosabban számot tudnak adni maguknak az emberek. Bizony mondom nektek, a hit

az a szellemi és erkölcsi világban, a mi a levegő a testiben és
anyagiban, egyik nélkül sem lehet megélni. A hol a levegö határa
végződik, ott van a testi ,é let határa is, és a hol a hit határához
jutott, ott van a szellemi, az erkölcsi életnek vége is. A világ leg·
nagyobb eseményei rendesen arra a mustármagnyi hitre vihetök
vissza, melyröl Jézus nem hiába mondá, hogy hegyeket mozdit
ki helyéböl. Hit fejti meg az élet legnagyobb talányait. Hit ad
erőt, bátorságot, kedvet és kitartást a küzdelemre, szóval: hit által
élünk.

,

A hit legyen azért vezérszbvétneketek nektek is, Keresztény
Atyámfiai! Azonban a midőn hisztek, egyszersmind munkálkodjatok is, mert «a hit j6 cselekedetek nélkűlmeghalt» . Semmi sem
csökkentette a világon a hit becsét annyira, mint az a felfogás,
melyet az emberek gyakran a hithez kötöttek, mintha az egy szen·
vedő erény volna, mely csak sebeket tud bekötözni, de tenni, hatni,
gyümölcsöt teremni nem képes. Az igazi hit a legnagyobb munkásság, mely még a siron tul is érvényesül. A hol a hitetlen megáll
s igy szól: ((Minden csak hiábamvalóság és a léleknek gyötrel'mel),
a hivő lélek ott is szárnyakat teremt magának, új világot alkot s
az örök szellemmel érintkezve, megdicsőül. Oh kössetek azért ti is
a ti bitetekhez ily élő, ily munkás szellemet. Titeket eddig is a
munkaszeretet jellemzett, ez legyen ezután is jelszavato.k. A házas
életben rát9k néző kötelességekről nem szólok, hisz ti azokat
ismeritek a multból; legfennebb csak azt ajánlom figyelmetekbe,
hogy előbbi házas élteteknek emléke soha se keserítse meg a mos . tanit. Ne jöjjön soha egyiteknek is ajkára ama szokott panasz:
ItA 'régi nCl1.)okjobbak voltak: mint a mostaniak», mert már a bölcs
•
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próféta megmondotta, hogy «a·z ilyen beszéd n em bölcscsséglJöt szá,.11IG-zik». és semmi sem okozh atna egymásnak oly fájdalmat, mint
az a gondolat, bogy a régi férjnek és nőne k emléke is kedvesebb,
mint a minök ti \'agytok egész lényetökkel egymásnak. Elhunytaitok emlék ét t8..rtsátok köl csönösen tiszteletben és örködjetek kegyelett'el 8i rjaik fe lett; ele ne feledjétek, b ogy Jézus is azt mOlldotta az ö anyja uMu k esergő tanib'állYllak: «Hadd temessék el az
!:lők az ő Italottaikat, te pedig kövess engem.JI Aztán gyermel\.eiteket
is öleljétek és szer essétek egyenlő szel"etettel, bogy egy ik se érezze
a mostoha sziv és ajak hideg érintését. Végre l elkemből kivánom,

hogy az Ur örl,ödjék mindkettötölmek élete felett, hogy az özvegység keservét majd csak aklwl' érezzétek ismételten, mikor már
mindketten közel lesz tek amaz új élet kapujához, melyen túl kez dőd i k

az örökkévalóság.

(Kikénlezés, eskii és ima, 'Inint fennebb .)

IX.
Római katholikus vallásról áttért és törvényesen elválasztott férfiunak
katholikus nővel való eskUvőjén.

Isten! légy.velünk két egyesülni vágyó lélek e vlUságos életpillanatában. Adjad, hogy a fogadás, melyet a te nevedben letenni
készülnek, teremje meg sz.ámukra a házas élet minden örömét 8
legyen az boldogitóbb, mint a megelőzött volt azon férfiura nézve,
ki ma méltán elmondhatja az apostollal, hogy: ilO. szentet nagyobb
a hitnél II , Amen.
Légy üdvözölve, kedves jegyes-pál'! az Ur szen t házában az
ö szolgája által ! Legyetek üdvözölve az unitáriusok ezen templomában, hol most elöször állotok 8 a melyet nem diszesitnek
ugyan ékes oltárok, sem megdicsöült szen tek képei. de azért Isten
kedvesen fogadja azolmt, fi, kiknek oltár a szivök s a. ki k Isten
képét önmagukba n saját életöl{, nemes ér zel m eik és j ó cselekedetük által megvalósitni -igyekeznek.
Kedves j egyesek.. szer etett Atyámfiai! A czél, melyér t ide
jöttetek, kétségen kivül a legszen tebb, s lám mégis, mily neh ezen
valósith atjátok. Mennyi akadálylynl kelle megküzdenetek, hogy fl,
szer etetet, mely szivetel,et mát· rég egyesí tette, az egylll'iz is meg12
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'áldja" hogy elmondhassátok Isten és ember ek előtt: mi házastál'.
sak vagyunk. Valólmn, S7,omoru dolog, hogy intézményeinl{ gyakran rahbá teszi1{ ft, szahad akaratot s békot vernek az emberi tet".
mészetre, minél fogva nem egyszer könnyebb a rüsz elkövetése,
mint fl. jónak gyakorlása által Isten pa.rancsolatjának t,eljesitése.
Mert avagy nem természeti törvény, nem Isten paral1csola.tja-e a
házasság? Nincs-e szivünkbe oltva it házas élet alapja - a sze-

retet? S ba igen; ba. velünk született, természeti és fftji ösztön az,
e1>ből

önl;;ént kövctli:ezik, Logy

ft

hol ez az alap hi ányzi k, vagy azt

idö folytán
keserü csalódások elmosták, mint elmosta az árviz a
•
Pfw:to!;:on levő frik gyök'el'eit, ott it házasság már megsemmisült,
ott DZ emberek Liában igyekeznek azt mesterséges útal\Oll fennta.rtani; mert ez nekill éppen ugy nem sikerül, mint TIem sikerült
még senkinek ft rotbac1{Lstól megóvni azt a testet, melyből 'a lélek
és életerő már kiköltözött,
Ily szerencsétlen
helyzetbe jutottál vab te is, völegény
,
Atyámfia! előbbi házasságoddal. Az egyház, melyhez t.a rtozál,
aka.rta azt fenntartani akkor is, mikor a szeretet, ez a mennyei
tényzománcz
és égj lehellet alTúl mir teljesen lev4sott s igy az
•
•
leg többé nem létezett. Engedjétek. meg, hogy ez 'örömteljes pillanatban ily szomOl'U emléket új itok meg lelketekben, de óhajtanálll
igazolni azt az eljárást, melyet egyházunk hasonló esetel~ben
követ·, Mert ne gondoljátok Keresztény Atyámfiai ! és ne gondolja
senki azt, hogy mi kevésre becsüljük a.házassági szövetség szent·
ségét, csakhogy mi e szentséget nem a papi áldásban, hanem iL
házas felek egyeté.rtésében. a l{ő}csőnős szeretet egymás boldogitásában keressük; mihel)rt
ez meCTszünik,
oda van ft szentség,
.
o
hál' minő papi áldás mellett. Egyházunk tehát - igen is - az
oly szövetségeket, melyek ft maguk rendt,ltetesének meg nem felelnek, felbontja és megsemmisiti s azt hiszszük, hogy evvel is az
Isten akaratját teljesitjilk, a kiről mint a szeretet atyjáról kegyetlenség volna feltenni azt, hogy gyÖnyörködjék oly viszon,yban,
~ely többé nem boldogit.
. A mondottahból már átlátbatjátok azt is, J{edyes pár! hogy
~ll1Ö feltételek alatt biztathatlak én boldogsággal abban il. szövetsegben, melyet e pillanatban ünnepélyesen megkötendök vagytok: ha. egymást igazán szeretitek, ha nem valami pillanatnyi
érdek és Laszonkeresés, hanem bensö igaz szivvonzaloUl egyesit. És
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nekem jól esi k ezt r ólatok feltennem. A zok az al,adályok , m elyekkel

ti megkü zdöttetek, az az áldozat, melyet ti c szövetség megköt.
hetéseél't megtett etek, megannyi bi ztos iték a,na, hogy szövetségtek állandó és boldog itó les z. Igen, ti e szövetséget nagyra fogjátok, nektek e szövetséget nagy ra. kell becsü lni c!ó;ak a;-, ért is, m ert
ahoz nehéz küzd elmek áriÍ.n jutottatol;; s köztapa sz tal at szerint,
valódi értéke csak a bajjal szerzett bir toknak vn.n. A katona dicső
sérre
is annál nagyobb, min él nagyobb és bat:\hnasabb volt az
o
ellenség, melyet l egyőzött. Rózsa·!)árn ákon, hi szen ez után sem

fogtok nyugodni, ez után is Illeg lesz nek bajaitok és kü zdelmeitek ;
mel·t az élet ezekből mÜld enkinek kiadja 3, maga részét ; de ha
megőrzi tek sziveteknek azt a meleg vonzalmát; mely most egymáshoz füz: ne félj etek, Cl, ti pályakoszorutokat - :~ boldogsn.got . . :. . .- , senki és semmi el D (::m ruboihatja.
Es erre én is kérl ek, intelek, nehogy a u-m.c'Í.sochk tévelygés
nagyobb legyen az elsönél~ , Kérleli: , legyet ek egymás iránt gyöngédek, figyelmesek. Abban, a mu'e magatokat elbatároz tátok, állja ·
tok meg szilárdan. Viseltessetek bizalommal egymás iránt, mert
a bizalom a szeretet gyermeke,, :~ hol ez lu kást vesz, onnan az
e l őbb i sem költözik lá soha, Ovakodjatok egymás gy~Dgéit az
itélő bil'ó szigOl'ával mérlegelni, in kább fedez zétek el még a hibákat is fi, szeretet által s mint az irás mondja: «(Ct, nap (t, t( ha'ra(fotokon solul, le ne "wngjen », Munkálkodjatok, mert a munka a
legnemesebb örömek forrása és imádkozzatok, mel't az ima erőt
ad a kisértetekkel szemben is. Az a körülm ény, hogy immár nem
tartoztok egy valláshoz, ne legyen akadály az hten tisz-teletében
és imádásában; mert Isten nem ez vagy ama felekezeté : Isten
mindnyájunké s mi mindny,íjan az Ő gyermekei vagy unk.
(Kikérdezés , eskü és ima

Ct,

k Öl'iilmény ek JJze rint, mintfennebb.)

X,
•

KUltöldön polgári házasság ot kö tött pár szövetsé gének egyházi megáldása Buda-Pesten,
H or(f mennék (t le lelked eWlt és (l, te lLraod el{ítf hova f ut/l ék ? Ha (t mennybe mer/yek, ott vagy,- ha. II koporsóba r etem. (IZ hl,
áYJj(Ollot , ott is j el elt vl/flY,- !ta olyalI szárnya im ro/ltá.llak, II/;inl ff
(I
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hajnalnak és a tengernek utols6 hatá1'inál laknárn is: oda is a te
kezed vinne engemet és a te. jobb kezed megfogna engemet. It E hittel
borulunk elődbe, mino enütt jelenvaló Isten! e ritka ünnepélyen,
midőn e nemes párnak az ország határain ki"ül kötött 8zövet8é~
gére áldásodat kérni kezei nket összekulcsoltuk. Ott is előtted vol·
tak ők: itt is j elen leszesz te; mert te benned~)a.gyunk, éWnk és
1nozgn11k. Amen. ,
Ugy képzelem e pillanatban h elyzet emet, Keresztény Gyülekezet! mint midőn J éz us tanitványai h aj dan GörögOl'szág és a
római bi~odalom városaiban megjelenvén, nagy tanitójuk igéit

hirdették, a keresztény vallást tmjeszteni kezdették, evangeliumi
szelidségü, üdvözlő szavuk mindig e volt: «Köszöntlek ti teket
Atyá17ifiai az Urbanh) Az én első szavam is tihoz zátok eme r égi
keresz tény l,idvözletforma: «A tyámJiai, IIJgyetek köszöntve az U1'ban!
4z I stennek szeretete és az embereknek jóukm'uta legyen veletek.' ~
Keresztény Hivek! Nekem, hazánk keleti r észéből ide érk ezettnek, egy vallásos szertartást kell elvégez n em, ragyogó templom h elyett e csöndes haj lékban, ezernyi bámuló nép helyett egy
családi körben, e kis gyülel,ezet előtt, mely rokonok ból, barátokból
és résztv.evökből áll és a melyet a szeretet és rokonszenv n emes
köt eléke füz össze, Azt vélhetné valaki, hogy enn ek h elye csak az
I sten szentegyháza lehet. A mi vallásunk szerint, mely Krisztus
t~dományán alapul: K11tinclen tiszta lélek Isten élö temploma».
Kri sztus maga tanitotta tan itványainak, a midön még keresztény
templomok n em voltak : fl Valahol kette-n vagy hánnan egybegyiiltek,
köztetek vagyok én is és 'tJtind a világ végezetéig veletek leszek». E hajlékot tehát Ist en h ázává, templommá teszi k szivünk kegyes ér zései
s ajkaink buzgó könyörgése és a tudomány, melyet beszédem
hirdetni fog, azzá teszi az ünn epély, melyél't e szent órában egy·
begyültünk.
Korunk a szabad eszm ék valósulásának s nagy történeteknek kora. Uj átalakulási idejét éli az 'ember iség. Az egyén joga
érvényesitése a l)olgári életben, a szellemé a. tudomány minden
ágában s igy a vallásban is óriá~i harczot küzd 1848 óta E urópa
egyik végétől a másikig. A politikai és vallási intézmények a teljes
átalakulás izzó tüzében égnek, a társadalmi állapotok lavinaszerii
fOl'l'ongásukat élik, 8 n, küzcl€l lem es harcz meg n em szünik, mig
az ember bite és gondol atja teljesen szabaddá nem leszen, 1\Jin·
•
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den mivelt népek törekvései, m inden országok ábr ázatja., trónfelforgatások s lL s;r,{loZezer milliók hitén nyu gvó szent szék vihar
miatti ingad ozása, szóval: ft köz szelle m és általános n éphan gu lat

világosan erre mutat. Bizony elmondhatjuk mi is

fl.

prófétával:

T el.:i ntsetek köriil és nézzétek mey, csodálkozzatok és álmélkodjatok,
mert oly dolog lett a ?ni napjainkban, melyet senki nem hisze n, mikO'l'
a.zt beszélni fogják.»
II

E bámulás ol{át megfej ti az én itteni megjelenésem s azon
pa!Ji tisz t, melynél fogva e blÍz urának és asszonyá.nak ezelőtt
évekkel Svájczban az ottani törvények szerint szabadosan, sőt
helyesen megkötött polgári házasságát, melyet közelebbröl egyházu nk batóságai törvényesnek ismertek el, ez alkalommal vallásunk
szertartásai szerint megáldani meg vagyok biz va.
Ti ma fl, szeret et győ ze lm é t ünneplitek, oh boldog férj és nő!
Magyarország tör vénye vesz immár oltalma alá. A ti szeretetetek
valóban hiv volt és igaz, mély mint tenger vize, erős mint a
habokat visszaverő kő szi kl a . - Erről mondja a szent könyv:
jj A buzgó sze1'elcl1t tüze olyan 1nint a sebes láng : sok viz el n em olthatja, nagy foly6v iz sem borithatja el azt. lJ (cA szeTetet a·z a mennyei.
galamb - mondja más h elyen - 1It~lyet l sten önmagából bocsút ki
s Cgyk01' vis8zahiv magához: It Egyedül nem tölti be rendeltetését a
férfi s tiszta örömet nem érez napjaiban. Magára hagyatva eltéved az élet útain a nö, siván'á lesz kedélyviIága, s a ki arra volt
hivatva, hogy boldogitson egy férfit, menynyé varázsoljon egy
házat, maga lesz boldogtalanná, a pokol ld nait hord ozzn. magában, mig a halál nyila szivébe röppen s fl, viruló életet a sir hid eg
nyoszolyájába fekteti.
A görög mytbosz azt tartja, hogy minden csillagnak meg
van a maga társcsillaga. Az arab rege szerint mikor férfi szllletik,
egyszersmind lelkének testvére, fl, hölgy is megjelenik a földön,
ki hivatva van, hogy őt boldogítsa, földi pályájának útitMsa l e~
gyen. Ily lelkek elválha.t lanok egymástól: vesse a sors más világ~
rész be, felkeresik egymást , emeljen válaszfalat közéjök (\,7. élet,
egymáshoz vonzó erős hajlandóságuk szétbontja azt 6 a rokon~
szenv delejes hatalmával, az egy üvé töxekvő égi szikra szent ger ~
jedelmével köti öket egy be öröhe, feloldhatlanul.
Ugy tetszik nekem, nemes hitves ]JlÍr! ilyen volt a ti lényetek egymásra nézve : az isteni szeretet egyesü lö két mennyei su-
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gk-ra, két égi vilbím tiind éri es összecsattu.nása! A sors elválasztott, hogy ismét egyesitsen, ker ü ltétek egymást, hogy viszont
ta.lállwzzatok, idegen földre bujdost atok, hogy öl'ö!;: re egyesül.
jetelL
Nagy megpl'ób!í.ltatá<::okon mentetek ti {~t, nagy akadály állott
útatok ban - épen vallástpk, melynek pedig e lső tör vényének
kellene lenui a szeretetnek. De ti ,íthi.ttátok, hogy nem lehetünk
egyek "abban, bogy ft kik egymást szeretili', emberi gyn.rló intézmények által örökre el legyenek egy mástól válasz tva. I-Iazátok törvényeiben nem volt gyógyír sebeitekl'e, számü ztétek ma.gatokat
ön ként, szabad akaratból egy boldogabb hazába, hol a házassági
frigykötés polgári intézmé ny. A középkorias egyházi felfogás 8
korántsem Kri sz tus vallása által ösvényeitek re gönlitett akadá.lyo k
el lettek h áritva, küzdelmE:tek czélját érte, egy üvé lettetek, szive·
te kbő l a be ~e rontott töviseket az idő keze lassank ént kiszedegette,
a sebeket begyógy itotta, éltet ek egén a hosszas b0l"11la tot vidám
napok del'tije váltotta fel.
A hon sorsa. jobbra forduUával fi, honvágy titeket is visszahozott, Ámde a polgári vi szonyok és törvényes kötelékek a régiek
voltak; de voH egy nagy vivlTIll.nya 1848-nak, az Erdély lyel való
Unio s fLZ ott é lő unitáriu sok vallásának I\fagyarországon tÖl' vényesen hevétetése, 1'e nemes höl gy ! e h itvallást fogadtad Illftgadévá. E szerint a házasság is teni intézmény ugyan, de minthogy
emberek által hajtatik végre, fi, tévedhe tés lehetősége nincs ld zár va, tehát nem is felbonthlltla,n, E gyházi törvények Ylw unk,
melyek szerint a lelkész a fri gyet megköti s ní az ég áldását
könyörgéssel kéri; de egyházi törvények in tézkedtek azon esetekről is, melyekben és a zon módról, a miképpen a hií.znssági szövetség felbontható. Mindkét intéz kedés fi, hitfelekez et önkqrmányzati jogából foly, mit háromszÁzad óta országos alaptör vényel\
biztositnak.
Frigyetek törvényessége tehát bevégzett t ény, feljül álló
minden IH3telyen. Csak egy van még hátrft, az égnek, de nem az
egyháznak álclása.. Minálunk egybeköti a sZ61'etö sziveket a törvény, szétválasztja az egy más iránt meghidegülteket viszont il.
törvény, az egyházi bi rák csak alkalmn.zzák azt s kimonilják az
itéletet, az áldás hatnJma egyedül a minden ható Istené, ft mi ól't
most a kegyesség e pillanatában, itt a család i s7.el'o tet és boldog-
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slÍg e uajl éJ;;áhan is

fl,

J éz us , Kri sztus n evében tiszta sz ivvel

im árllwzunJL

Elhiszem, Keresztény Hivek t h o"gy ti ez álJ.ás iránti ki ván ·
ságtoli \'al ósitásával inl,:!'í bb fl, polgári törvényn ek kiván tatok eleget tenn i; de legyen szabad felten~em, hogy a kedélyn ek és valásos ér zelemnek ifl van benne r esze. Soha egy n ép sem élt e
földön , melyn ek I sten e n e lett volna. Az ember iség legnagyobb
szell emei sejtették egy fő erő Jótét. A csill a.gász at és term észettu -

domány nem ta,gadja s

fl,

bölcsészet amazokkal együtt váltig tanit

az öseről'ő l, RZ 0 1;;[ő1'51 és dolgok l étokál'ól,

fl,

"an áH pedig min t

ál talános l~ereszténységi tan hirdeti az Istel,1 lételét , sőt fl, Zsoltáril'ó egyenesen fl, villígallw t llllÍuyából mutat rá, mid őn igy
énekel:
~A

napok egymásna.k tudOlll t1.nyt mutatn ak
Az ö b ölc sességé ről!
Egy éj it m ns éjnek beszél az I stennek
Ő n agy dicsösegél'öll ~

Van valami t itkos belsö er zés az ember i kebelben, mely öt
egy nlÍlanál ha,talmRsabb lény nyel hozza erliölcsi, kapcsolatba:
nem látj ák szemein li, de Bzivünk sejti, nem vagyunk képesek kimagyarázni, de él'te l~n ü nk felfogja; az ég ,dörgése és villámlás, a
kezdet és vég, a lélek isteni szár nyalása, fl, világ erkölcsi rendj e és
o.z örökkévalóság hite mintegy beleringatj ák EIt jámbor keresztény
lelkeket egy örökItévaló lény gondo!íLtának elfogadásába. Nekem,
megvallom, jól esik e. hit, engem megnyugtat e t tl'dat s ugy
hiszem, egy haln.ndó sem biínta még meg eddig, Jiivált fl, sors nehéz óráiban , hogy egy Istenben hi nni kegyes volt.
Ennek az Istenn ek áldását kérem én rlitok és virágzó házatokra, nemes pár! rri sokat szenvedtetek, titeket megpróbált, megtan itott az élet , mint az ara.nyat megpróbálja és megti sztitja Rt tííz,
F eledtessé k el it jóltevö idö s a muló évek, a mi keseríít a balsOl's
rátok mért volt; boritsa a mult sötét fátyohít azoha, ft mihe fáj
viss zaemlékez netek ; csalii.clotok ban lakozzék béke, szeretet és
boldogság ; nevekedjenek gyer mekeitek az Isten félelmében · és az
Ur beszédének intésében ; legyenek egykor diszei a nemzetségnek,
oszlopai drága hazánkn ak; mély erköl csi érzés és tiszta polgári
erény legyen csa.ládotol{ uralk odó jellege; ház atok erős alapköye;
az Isten jókech'e, It %. hten álcb.St~ nyugocljéli: meg rajtatok,
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lma.

•

I sten ! földi életü nk folyásának örök és szent törvények szerint
kOl"mányzója! Keresztényi alázattal borulunk le elő~ted e SZ~ll ~ órában
imádko zni. Érezzük a te felséges voltodat és fi, 1'01 p arlínylsagunkat ;
sej ti lelI,ün], dics?ségedue,k isteni fél:!yét s tÖl'edel~~~en vallja me,g aj kunk
em beri gyal·lÓsá.gmkat. Ingadozva JÓ és rüsz kozott, félénk lepesekkel
haladunk tovább az erény töretlen útján, ideált ölelve képzetinkben,
tettleg gyalu'an csaló féuy után indulva a vétek ösvényére tántorodullk,
feledve, hogya te képedet viseljü]" nem gondolva meg, hogy földi rendeltetésünk ll. szellemi és erkölcsi tökély . .
De te jó és irgalmas vagy, oh I sten ! Megmentő esz mék, nagy és
erős elhatározások szent Lelkét adod azolmak, a kiknek elméjök fejlett,
szivöket tisztult emberi érzések lakják. Mi nt Ariadne-fonallal vezérled
ki ez által h ii gyermekidet az élet szövevél1yei közül. Eltántorodhatnak
ók, de te ismét egyenessé teszed lépésöket, eleshetnel{, de t e égi hatalmaddal viszont lábra állitod őket, vétkezhetneli:, de t e megbocsátasz
nekik; mel't szent Fiad tanitása szerint nagyobb a te örömed egy elveszett és ismét 'megtél't felett, mint a ki soha meg nem botlott vala.
Mi bi z unk benned , jóságnak I stenében! Erősen el vagyunk határozva a jó és igaz ösvényen járni. J ézus Krisztus tudományát gyökel'eztetjük meg sziveinl{ben: életpéldáját követjük, a ki azt mondotta az idvezűl és módja irán t tóIe tudakozó iiJunak : 1I 1'alfadd meg magad., kÖ'vesSen{lemct, az 1:{lazsárlot. Boldogok, a kik hal.llfotjdk az in beszédemet éli megta1'tjákt,

miÍs alkalommal p edig ugy nyilatkozott az emberi kötelességek iránt
kérdez6sködö e l ő tt: ~]linden l)urancMlatok kö::ütt első (I, szeretet: sz('/'essl't!
I stent teljes s:dvedböl, szacssed embertársadat, mint önnön magadat. &

Add nekünk égi erődet, oh I sten! kegyes elhatátozásinkra ; aud
áldásodat egész életünkre; légy dics6itve tőlünk, legyen magasztalva
szent neved általunk most és mindörökké. Amen .

•
Végződik

egyházi szertartásunk, oh Isten! engedd , hogy
bevégzödj ék lelkünkben a hallott igék erkölcsi t ei'mékenysége - ne
végzödjék be mjtunli a te kegyelmed nek gazdagsága. Viseld gondját
e háznak j védjed a család férfi fejét, az anyát és ifju sarjadékaikat ;
növekedj enek és gyarapodjanak ök a te édes atyai oltalmad alatt
8 legyeneh a szülők öröme, a család büszkesége, a haza erős oszlopa. Amen.
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