MÁSODIK RÉSZ.

Urvacsoraiak.
[Az U,'vacsora, mint J ézus halálának szent emlékjele,
e"yházi törvény
canon
és ezen alapuló közgyakorlat
s~erint, az anyaegyházak hiveinek évenként négyszer szolgáltatik ki a templomokban, a hajdan ugyn evezett sátoros
Hgy n agy ünnepeken: karácson, husvét, pünkösd elsö
napján és a Szent Mihály napját m egelőző vasárnapon, s
ha ez vasál'llapra esik, ugyanakkor a délelőtti rendes isteni
ti sztelet alkalmávaL
Az Urvacsora anyagát t eszi a szokott módon készült
s kis négyszögü falatokra vágott kenyér és természetes
állapotban levő bor, ama z jelképezi az Ur J ézus megtöret ett testét, ez kiontatott vérét. Az nrvacsorai ünnepély
lényegét alkotja az ének, alkalmi beszéd és ima . A kiszolgáltatás alakja és a szertartás rendj e ez _ Miután a szolgáló
lelkész a rendes isteni tiszteletet el végezte, az ezt berekesztő
gyülekezeti éneklés (esetleg karének) után, kilép a templ ompiacz köz~pén levő ugyn evezett "szent asztal " mellé,
ott az ünnepélyhez alkalmazott rövid beszédet
Agendatart, azután hiveit áhitatosságra hiva fel, szintén alkalomszerü imát mond, melyet a dh A t!lánb-kal zár be s 'ekkor
elkez dődik az urvacsora-osztás_ Legelsőbben a szolgáló pap
vesz kenyeret s azután adja hallcrat6inak; a borból is elébb
ő iszik s ugy adja hiveinek. En;ek folyama alatt alkalomszerü rövid versszakokból álló , D icsére/eb éneklése közben ,
miután a templom piaczára a szokásos rend szerint elébb
a férfiak, azutáu a nők. az egyházak népességéhez képest
több csoportban körben kiállván : a szent emlékjelekben
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részesültek, vagy egyházi kifejezés szerint, az Urvacsorát jel-.
vették a pap mindenik körrel külön-külön egy külön szöve"ü 'rövid imát mond el, minek végeztével a hivek egyeskö~ei egymásutáni rendben h elyeikre visszamenvén, a férfiak állva, a nők leborulva rövid csöndes áhitatoskodás után
leülnek. Az éneklés a szent emlékj elekkel már éltek részéről folyvást tart. Miután az egész közönség élt Urvacsorával, a lelkész ismét imát mond, melyet a difi Atyánb -kal
s az ugynevezett «.Megáldás» - sal zár be, a miben a hiveket
a szent vendégség komoly jelentőségére még egyszer
figyelmezteti, a keresztény szeretetet és igaz kegyességet
nekik ismét hathatósan lelkökre köti, ünneplésökre áldást
kér Istentől s igy bocsátj a el.
A leányegyházakban az Urvacsora kiszolgáltatása a
mondott nagy ünnepek m ásod napján s ha ez elhárithatlan
akadályok miatt nem lehetséges, az ünnepekre következő
vasárnapon történik.
Betegek minden időben élhetnek Urvacsorával; kiszolgáltatási módja az elébbi, csakhogy azok állapotához képest
itt a beszéd, és 'ima még rövidebb, esetleg ·az ilyenkori
Urvacsora-adás csak imával is elvégezhető] .
•

A) Altalánosak.
L
~NC1n

iszo/n többé e szőlőtőnek gyümölcséböl 1hiruZ ama n~pig,.
metyen újból iszom veleteka.z I stennek országába-n~ . A' fájdalom alatt
meghajlott, de meg nem tört reményü, Istenben biz ó lélek nyilatkozata ez, Keresztény Atyámfiai! melyben ;-a~ Ur Jézu~ utolsó
emlékezetes vacsorájakol".,keble eg!sz világát feltárj a s gondolatai nak és üz elmei~ek tengerét önti ki sz eretett tanitváuy!!i .előtt . Ugy
képzelem én a halálhoz készülő mester e nyilatkozatát, mint a
felhőktől elbo-ru) eget,_melynek azon~n napfe] őli kékes llyillisán
sz ivárvány-szinek_pompája n1.gyog át, mutatva, bogJ: ama sőtét
takarók meg ett is ott v,a n fi, világéltet6 nap; vagy mint egy a tengeren hán~odó hajót, mely maga gyakran alá-alá sülyedez, de
ál'boczfája még mirldig hiTátsz ik a habohból s korm{i.nyosa vesz és
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vih ar között hittel és reményny~ evez ~part felé. Oh mi másként
ér zünk és gondolkozunk mi , ha szer encsénk napja elboru), s
életsajkánk a szenvedések és fájdalmak . hulláma alá jut! Oh mi
hamar elveszitjük hitünket és l'em ényünket, ha az Ur próbár~
tesz,
kezünkbe adja ama. keserii pDbaratJ.- m..ruy-€:t nekünk is
"gyakl'au m eg kell izlelnünk, mig a földön bujdosunk, eszir tekkel
és sivatagokkal teljes vándorpályán, hol öröm és bú, siker és
csalódás, apró élm ények és nagy sorscsapás, mint az áprilisi n ap
gyorsan váltják fel egymást s ha l'eggel napfényre ébredünk, nem
t udjuk: vajjon a délnek le8z-e melege, vajjon az estve nem hoz'6
számunkra hideg, komoly gondokat vagy tán örök éjt - a búbá·

ba

Dat és keservek, a fájdalom és halál éjjelét ! .Jussanak csak esze-

-

tekbe azok a pillanatok, midön szenvedtetek, midön hiába fáradtatok és küzdöttetek, midőn barátaitük 'megsértettek. s ellenségeitek üld-ozőbe vettek, midőn nemes törekvéseitekért kigunyoltak s
reményeitekért szánalommal találkoztatok ; midőn betegen feküdtetek vagy magatok virasztottatok kétségbeesetten kedves betegeitek ágya mellett; midőn véres veritékk el Bzerzett vagyonotokban
kárt vallottatok vagy sziveteknek szeretteit koporsóba zártátok s
könyzápor közt sírba tettétek - jussanak eszetekbe élteteknek im
e válságos pillanatai s bizony, bizony pirulva lesztek kénytelenek
megvallani, hogy nem egyszer vettétek magatokat észre azon,
bogy hitetek s Istenben való bizodalmatok ingadozik, hogy lelketeknek tépelödései és küzdelmei közepette hajlandók voltatok kétségbe vonni a Gondviselést is, mely nélkül ember, élet és világ
kevéssel érnek többet, mint a gyermek homokba épitett házai,
melyeket ezél nélkül alkot és ront el, mint a kis lányka bábjátékai,
melyeket ideig-óráig velök mulatás- után utoljára összetör, Kérdelek Atyámfiai! nin cs-e most is, midőn az Ur szent házában, Bzine
előtt álltok, midőn im e szent asztlalboz készültök: nincs-e a
kételynek legkisebb árnya is lelketekben? nem él'Zitek- e, mily
gyenge kebletekben a hitnek világa? van-e közöttetek csak egy is,
a ki, ha tudná, hogy mint J éz usnak egykor, ez lesz utolsó vacsorája, elmondhatná vele, avval a léleknyugalommal, avval az Istenben való bizalommal, melylyei Ő mondotta: ((Nem iszom többé e
8zölötőnek gyiimtölcséÜi"l1ni nel ama na;;;;'., melye...nidnf, iszom veletek
az I stennek orsz{ig{ibanlJ ,

pe ime, én mind

hitről

és

reményről ,

Istenben való biza.-
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IOlllról és gondviselésről beszélek, mintha nem ismerném korunk
amaz m:i.nyát, melynek tana szerint az emberiség közjelszava az
ismeret és tudás, s mig az anyagiakat, a hasznotboz6 dolgokat
lázas ingerültséggel keresi, kutatja s megszerezni igyekszik: addig
a lélek ama titokteljes létszervét és életmunkásságát, mely egy
láthatatlan, szellemi országra útai, az embernek egy fensőbb reudeltetésre hivatását mutatja, alig m éltatja figyelmére. J ól ismerem
én, Keresztény Atyámfiai! ez irányt is, 8 It m ennyiben arra törekszik, hogy az ember értelmi és szellemi t eh etségeit a lehet.öleg
érvényesitse, szivemből üdvözlöm és nagyrA. becsülöm; mert m eg
,agyok győzödve arról, hogy az Isten képének mi rajtunk egyik
legszebb vonása a tudás, és soha sem tudok kibékü lni avval a gondolattal, hogy Isten azért üzte volna ki az elsö pár embert a pa-

radicsomból, mert többet akartak megtudni, mint a mennyit már '
tudtak; de másfelöl érz em azt is, hogy bár mennyire t eljedj en a
tudás és ismeret köre, bár meddig behatoljon a klltató ész a világ
és élet titkaiba, m ég mindig maradnak felfödözetlen helyek, mindig maradnak kérdések, melyeket csak egy ismeretlen lény föltét elezésével vagyunk képesek megfejteni, s ezért n em tudom, nem
is akarom ellökni magamtól a vallásos hitet; mert tudom, bogya
bölcsészet és t ermészettudományok sok igazsága is, melyet ma
büszkén vall magáéinak az emberiség, egykor szintén millt sej telmek és hivés t árgyai éltek a jobbak, az előtörők lelkében ; nem
tudom, nem is akarom összetörni azt a szent lánczot, m ely a
földet az éggel, az embert I stennel · összeköti, mert ennek egyes
szemeihez kapcsolva eszméimet s elmém gondolatát, juthatok
fennebb és fennebb a végtelen tökély esz ményi czélja felé .
Valóban , Keresztény Atyámfiai! én nem képzelek szerencsétlenebb álla.potot, mint a ki hit és reménység nélkül Ma v#gon.
S ha ma n agyobb a sors ellen zugolódók száma, kiket a fájdalom
és nyomor megtör s kik mindennapi kenyerök megszerzése gondja
m iatt is kétségbe esnek, kik csak addi g becsülik az életet, mig az
örömet nyujt s szivök nem is ismert keserüséget és csalódást;
kiknek oda vall bátorságuk, mihelyt akadályra találnak s ),észebbek önmagukra gyilkos kezöket emelni, minthogy azokkal bátran
,
szembeszálljanak s inkább küzdve halj anak meg, mintsem gyaván megszaladjanak ; ha _ mondom _ ezeknek száma UHt. nagyobb, mint ezelőtt volt, ennek oka nemcsak abban van, hogya
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lUai társadalomban az egyén helyzete szerfelett megváltozott, az
életviszonyok megnehezedtek, az önfentartás gondjai nagy erőre
szitést, sulyos és sok kötelesség teljesitését kivánj ák, a · szükségek
a vasútal\kal és gépekkel arányban rohamosan, villámsebességgel
fejlődnek és szaporodnak s ezek csak rendkivüli munkával és
fáradsággal kíelégithet5k ; hanem az okok egy része magokban az
emberek ruegváltozott gondolkozásmódjában, modern életelveiben, igazi akaraterő hiányában és a jellem nem eléggé szilárddá fejladésében van. Igen. Atyámfiai! ma az emberek között a tÜrés
erén e i en ritka nélkülözni llem tudnnk,~ a lemondást és önmeg~gadást nem iSIDeljük, a munka megkétszerezése helyett szűks"é

,geinketké_tsz_erezzük, ma a hitvány panasz és é1csügge dés neni
pirit meg, az öngyilkos szánalom, nem erkölcsi roszalás tárgya.
Elfogytak az erős polgá,r i jellemek, a türést, kitartást és törhetlen
munkásságot kél)Viselő férfiak, kiknek az élet gondja kellemes,
családjaik terhét hordozni gyönyör, kik büszkék arra, bogy sokaknak adtak életet és sokaknak tllJ:tják fenn életét! De egy más átka
is van az emberíségnak Atyámfiai! hiányzik . benne a vallá.sos
érzület, egy fensőbb lényben való hivés, annak szeretetében és
gondviselésében való azon biz_alom, mely erőt ad és felemel, bátorit és vigasztal, az életet a szeretet miveivel teszi széppé s a
halált a jövö élet reményének égi sugaraival ragyogja körül, hogy
a koporsót is egy jobb lét hajlékának, a .sirt egy új élet átvivő
küszöbének tekintsük, hívén Jézus ama szavában, a mit halála
miatt aggódó tanítványainak mondott: (Én élek és ti is éltek.'!)
~

hitet. ezt az égi lángot. ne az Istenben való keresztényi
~ dalmat s J ezus 1!i!~a~ szavára szivei1!ket nyissuk meg készséggel.
!smereteinket öregbitsük, a tudomány igazságait fogadjuk el, de
avval ne kecsegj;esse senki mag.át, hQgY..Jl2...emh.§.ri v~g~s ész valaha
kifül'készi az i~kni véghetgjilenaéget s JU~ghódítj?> a hit bil'odalmát. zt tenni soha sem fogja. A tudomány az lehet a hitre, a mi
a tűz az aranyra nézve: megtisztithatja a salaktól, de elégetni neID
képes. Buzduljunk hitre k4,lönpsen ma, midőn az Ur Jézus
!!.alálát hir_detjiili, .!llert hit és remény nélkül e szertartásnak
c~sekély a jelentősége, _e nélkül az uri szent vacsora a léleknek nem lesz ama tápláléka, meJy az élet küzdelmeire :qJegedz s
az igazságért, ha kellJ erőt ad meghalni is. A hithez és remeny_ . _

I

60
hez csatoljunk munkás szeretetet, mely ezeket megtermékenyiti.
Naponl{ént annyi jót tehetünk, oly sok az alkalom, hol magunkat
a valódi nemes és jó cselekedetekben gyakorolhatjuk : ne engedjük
az időt haszontalan tova siklani, s mint az irás mondja: «Áron is
mcgvegyiik a jó alkalmato8sá.got ll • Szeressük mindenek felett az
Istent, ki mindnyájunknak gondviselő atyja; szeressük embertársainkat, kikkel egyenlő e földi létünk s j övendő rendeltetésünk;
szeressük hazánkat, ezt az áldott jó anyát, mely ápol B egykor
bantjaival takar; szeressük egyházunkat, ezt a sok viharral~ meg
küzdött kis hajót, melyben a lelkiismeret szabadságának lobogója
alatt bizton és bátran haladhatunk a ker. vallás magasztos
czélja, a tökéletesség felé; szeressünk és ápoljunk minden közhasznu és jótékony ~ntézetet, melyek az emberiség jólléteért, mi~
velödése és haladása elömozditá.sa végett hozattak létre; szóval:
szeressük mind azt, a miért áldozni kell, mert a szeretet a ~~
nagyobp áldozatot is megkönnyiti j kövessük ebben Jézust, kit
éppen szeretete tett az emberiség megváltójává, s halála, melyről itt megemlékezünk, az önfeláldozó szeretetnek legdicsőbb
példája .
.Ily gondolatoktól és él'zelmektöl_ áthJ>lY.&_és ig" ell;észÜlten
járuljunk e szent asztalhoz, hogy annak méltó vendégei _J~gYi1nk.
Emelkedjék fel lelkünk, tisztuljon meg szivünk s igy öltözzünk
fel menyegzői ruhát, hogy lelkünk jegyese, Krisztus gyönyörködjék bennünk az ő vacsorájánál. Atyámfiai! imádkozzunk:
Isten! J ézns által megismertetett szerető Atyánk! Hatalma.d és
bölcsességed magasztalása 'közt, .ióSI\god és szereteted érzetével, emberi
é~ keresztenyi kötelességeink élénk tudntábnn imádunk téged e nagJ:
plllanatban, midőn S7.ent Fiad halálát hirdetve, az általa szerzett Url
szent vacsorában lelkünk buzgóságával részt venni kivánunk.
..
H áláva~ ismerjük el, ob I sten ! hogy minden a mi jó és tökéletes,
toled származIk, s6t.a rosszakat is javunlu'a fordítod; mert megdorgálsz,
tanítasz és jóra vezérelsz általok.
Neked köszönjük a keresztény anyaszentegyházat, melyben földi
bolaogságunk és mennyei üdvünk biztositva van. Neked köszönjük e
szent int~zményt, mert alapitóját, Jézu st, te ruháztad fel minden emberek fel~ttl b?lcsességgel és tetted Urunkká és IGl'tílyunkkií ; te küldöt~.él
általa lst.em erőt, szent Lelket ft tanitványoknak, kik nagy mesterok
nyomdokiba lépve, hirdessék s gy6zelemre jnttassak az igazságot.
Nek~d köszönjük, Atyá.nk! hogya lell,lismeret szabads:ígiít ~
máglyák tuze éa börtönök békói által sem engedted kiirtntni az emben
l,ebelb61. Ez juttatta szent vallásunkat is diadalra. Hála, örök hála
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neked , hogy szabnd lett a rueggy6z6dés, szabad It hit tárgya és senki
sem kénytelen lelkiismeretén er6szalwt tenni .
.
És fi. midőn igy, sok jóvoltidat elgoudolva, magunkba szállunk
önként támad keblünkben kötelességünk érzete Bazon önelllatározásuuk'
hogy ue cRak szóban , a mi e16tted new kedves, de jó c sele k edetekbe ~
legyünk hálás gyermekeid. a mikben te egyedül gyönyör ködöl.
~fiként feleltünk meg e tartozásunknak eddig, oh Mindenható 1 te
j ól tudod: nem számláljuk fe l e16.~ted sem jó, s~ m r osz cselekedeteinket;
de inkább kérünk, ue tarts fel~ttunk kemény. Itéletet, s ba gyarlóságból
vétettünk ellened és m~gszegtuk l)araIlc so~ atldat. b?csáss meg; újitsd
meg r aj tunk lelked erej ét, hogy naponta Jobbak , hIvebbek és tökélete.

sebbek legyünk.
E végre, oh I sten! e szent vendégség által is állitsd elénk magas
l)éIdányképünket, az UJ.' Jézust s indits az ó követésére; mert hiszszük,
hogy . ű a:- út, M élet és igazság _ s csak a vele való szellemi egyesülés által
leszünk méltó tanitványai, neked pedig, jó Atyánk ! jógycl'luekeid. Azó
nevében kérünk, hallgass meg. Mi Atyánk stb.

Urvacsoravélel között mondandó imák.
aj A gyülekezet f é rfiai kiállásakor.
«Tu(ljllk, hugy a bálvány semmi és nincs több I sten, hanem
•
iJsak egy». El hitben imádjuk a te n evedet, menynek és földnek

Ur a! Oh cselekedd, hogy e hitért nemes hal'cz unkat megharczol.
vá.n , megtal'tassunk 8 magunkkal együtt megtartsuk azokat, a
kiket n ekünk adtál, az igazságban, mely kedvesebb minden áldo·
zatnál s azokat, a kik i smeretére jutottak, szabadokká teszi . Amell.

bJ A z ifjak kiállá sako r.
((Egy az I sten, egy a közbenjáró , Isten es emberek között: {IZ
ember J ézus [(rlsztu.8 ~. E vallomással áldozunk neked, oh Atyánk!

ki szent fiad tudománya által minket igaz isme.retedr e vezér eltél ;
egyszersmind kérünk, adj n ekünk gyarapodást e tudományban,
hogy világosságban járván, társaságunk legyen avval, ki ez t mOll·
dotta: (( H a tökéktes f.l.karsz lenni , taga-dd lIwg 'magad és kövess
engemet. _ Amen.
ej A gyü l ekezet női kiáll ása kor.

«Nekiink egy I ste nünk van, amw.z A tya, kitől mindenek vannak
s mi is ö benne vagyunk.. . E hittel ragas zkodunk mi hozzád, oh
legfőbb Valóság! életünk és sorsunk kormányzója! s könyörgünk:
.add a t e bélceségedet szivünk erösségeül, hogy indulatait minden
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ö1'izésnek felette mcgőrizhcs,8Ük s abban gyakoroljuk magunkat,
hogy botránkozás nélküli lelki'ismeretünk legyen mind előtted, mind
az emberek elött s hogy ékeskedjünk jó cselekedetekben, tudván:
ohogy (b hitnek szeretet által rnunkálkocl6nak kell lenni» . Amen.

Imával kezdettük, Keresztény Atyámfiai! végezzük is avval
áldozatunkat. Imádkozzunk!
Áldásnak örök kútfeje! Urunk, Istenünk! Buzgóságtól ihletve,
kegyes elhatározásokkal borulunk le még egyszer e16tted itt e szent
helyen, hollélel,bell It te szentFiaddal, It kereszten elvérzett, de erkölcsileg dicső nagyságában ma is élő Ur Jézussal találkoztunk.
Oh Uram! mily boldogok vagyunk mi, hogy az Ur Jézus halálá·
ról emlékezve, fájdalom mellett az öröm érzetének is könyünkkel áldozhatunk, hogy ama nagy veszteséghez, melyet 'az emberiség szent ügye
Jézusnak keresztre feszittetése által szenvedett, nagy győzelmek emlékét kötbetjük ; mert bizony az Ur Jézus önfeláldozása alapja ma is
minden kivivott nagyobbszerü erkölcsi diadalnak.
Kérünk azért legjobb Atyánk, Istenünk! neveld bennünk e Hjdalom- és örömteljes emlékünnep által is lerkölcsi tartozásink nemes önérzetét. Tedd az uri szent vacsorával való élést mindnyájunkra nézve
hatályossá az egymás iránti szeretet, kölcsönös egyetértés és bizalom
fejlesztésében s add, hogy innen távozva se távozzunk el útaidról, az
erény és igazság ösvényét'ól, hogy szent elhatározásaink teremjék meg
bőven áldott gyümölcseiket künn az életben is.
Édes Atyánk, Istenünk! Sokan jelentünk meg ez ünnepre, de
vannak most is, a kik lelki vagy testi fájdalom miatt nem jöhettek el
szent házadba: adj részt ezeknek il< ünneplésünk örömeiből. Gyógyitsd
a betegeket, oszlasd el a borut fL lelki fájdalomban szenvedök szivéről,
fL vallástalanokat pedig téritsd magadhoz, hogy ne tévelyegjellek pásztor
nélküli,nyáj juhaként .I sten és hit nélkül.
Aldásod legyen, Atyánk! az árvákoll és özvegyeken, ügye-fogyott~kon és bujdosókon. H azánk és nemzetünk, egyháfunk és iskoláiuk
VIrágzása legyen gondviselésed é16 tanu bizonysága. A.l9.d meg koron(ts
királyunkat és a korona ta.nácsosait. Adj gy6zelmet a szabaelság és testvériség magasztos elveinek hoO"y ezek által nevekedjék az egész emberiség jóléte_ Szent Fiad ne~ébe~ kérünk hallgass meg. Mi Atyánk stb.

Zárbeszéd_
Istennek áldása és kegyelme legyen veletek, Keresztény
Hivek! Kedves Atyámfiai ! Örizzétek meg szivetekben a hitet,
ápolj átok a r eményt s gyakoroljátok a szer etetet, hogy boldogok
lehessetek az elmuló időben itt e földön és az örökkévalóságban
tul a siron_ Amen.
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le lábadról saruidat, mert a hely, melyen álla8z, Szent
helY.1I Az Urnak im e szózata zendüle meg egykor a sinai hegyen
égő

•

csipkebokorban, s Mózes, a pusztában bujdosó Izrael vezérférfia, kihez e szavak intézve voltak, elrejté arczá.t, mert fél vala az,
Istenre nézni!
Mily fönséges képe ez , Keresztény Atyamfiai! a magasabb
czélokért küzdő lélek önmagával való tusakodásának, mennyire
megfelel annak a komoly belyzetnek,melyben mi vagyunk eszent asztal körül, s melyhez nem léphetünk bizonyos tartózlwc1ás, a félelem
és aggály egy neme nélkül, ha világos tudatával bil'unk annak a
ezéInak, mely ez egyszerü, de nagy jelentöségü egyházi szertartáshoz ·van kötve.
Igen, mint a csipkebokor tüzes lángjában : ugye megteritett
asztalnál is az Ur szava zendül meg, hogy vetkezzük le bár egy
pillanatra gyarló, földi él"Zelmeinket s emelkedjünk fel arra a szellemi magaslatra, melyen hitünk fejedelme az Ul' Jézus tHlott, «kinek
halálát hirdetjük, miglen eljövend,»
Az Ul' s1.ava! De hát szól·e még ma ,is az Ur Isten az embe
rekhez, mint régen sz610tt Mózeshez, Abrahámhoz, Ilyéshez,
Zakariáshoz, Eszterhez, Máriához s a szent hajdankor annyi más
kegyes férfiához és asszonyáho7.? Vagy talán akkal' se szólott senkihez, a szent könyvnek ide vonatkozó tudósitásai nem egyebek
gyermek-meséknél,
melyeknek nincs szilárd és megbizható a lapjok !
,
En, Atyámfiai! e kérdéseket felteszem, mert sokan lehetnek, lL kik
magukban szintén azt teszik; de részemről egy perczig sem tétovázom kimondani, hogy igen is, az Ur szólott régen és szól ma is
az emberekhez j csak hogy a.z emberek nem minden idöben és nem
mindenütt hallgatnak az ö szavára, s nemcsak az emberekkel,
hanem az Istennel is gyakran megtörténik, hogy ,szava csak kiáltó
szó ma.rad a pusztában, mely elhangzik, mint egy fejszecsapás a
rengetegben, mint egy pásztorkiáltás, melyet a szomszédos völgy
vada.i sem vesznek észre, nem hagyják el miatta. nyughelyöket s
nem változtatják meg futásuk irányát.
Érzem, hogy szavaim bövebb magyarázatot kivánnak s én
ezt is megteszem, Szerintem lL kebelnek minden nemesebb fellán·
golása, a szivnek minden szentebb lüktetése, a. léleknek minden
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magasabb szárnyalása, m ely valamely megtisz tult gondolattal, egy
jóra való eszruével, egyeseket vagy egész testületeket, hazát és
emberiséget boldogitó tervvel van összekötve, megannyi nyilatko.
zata az Istenségnek mi bennünk, mire a költö is hivatkozik, midön
azt mondja : «lsten va n bennünk s attól ihletve heviiliink». S ugyan
ké"dem, mely itek Dem hallotta. volna az Ur sz avát ebben az érte"

lemben ? Lehet-e oly elfásult, rideg s minden szép iránt fogékonyság nélküli kebel, melybeu, habár pillanatokra is, ne nyilatkozzék
az ember jobb t ermészete? Én azt nem hiszem, hinni sehogy n em
t udom; mert az emberi természetet elfel'ditni, félrevezetni lehet.
mint a hogy a nemes oltovány is gondatlan kezek közt elmecse.észik, de megtagadni, t eljesen megfosz tani eredeti bélyegvonásaitól nem lehet soha; már pedig az ember természeti romlatlanságában
nagy és nemes, söt nagyobb és n emesebb minden más teremtménynél : Isten képmását viseli Ö, m ely a magába szá.llás pillanatában
még a. megátalkodott bünös arczán is visszasugárzik, a világ
gonoszságaiban elmerülés közepette is jobb természete néha fel -felébred, megalázza magát, mennyei Atyjához és T e remt ~j é hez
megfélemedve imádkozik.
Valóban, a ki meg akarja tagadni, hogy az Ur szólott régen
és szól ma is az emberekhez, arról kétlem, hogy ö erkölcsi lény ;
az ilyennek nincs helye a társadalomban s nem méltó arra, hogy
magát most is egyébnek tartsa annál az állatnál, fi, melynek ösei
egykor, tán megszámlálhatlan évezl'ek előtt, az ő őseivel különben
•
I S egy családhoz tartoztak, Nem, bizonyára n em az Ul' szünt meg
szólani az emberekhez j megszólal ö most is a jók és kegyesek
szi rében, hallszik szent biztatása a ti kebletekben és az enyimben
egyaránt; csak az a baj, hogy világi gondok , nyugtalankodásink
s az anyagiakban elmerülésünk miatt megkeményedett RzivÜllk
nem hallgat sem a papra, sem a szent könyvre ; nem tart sem
Istentől, sem a törv~nytöl; nem hatj ák meg a vallás igazságai s
uem a szeret et esdeklése; nem birja j óra sem saJát lelki erejök,
sem az emberiség jobbjainak példája: megkeményitjiik maguu~at, mint Pharao s engedelmes figyelm e~és helyett inkább követjük
Adámot, ki eh-ejté magát, midőn az Ur szólitá, mint Sámuelt, ki e
szavakkal állott elébe: «Szólj, UTam -' mertj6l hallja a te szolgádu.
Ime e szent asztalnál is az Ur szól mi hozzán k_ Avagy new
avval az elhatározással vagytok itt mindnyájan, hogy k övetői lesz•
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tek Ilma nagy és dicső eszméknek, melyeket az emberiség legjobb
barátja, I sten szer elmes fia, az Ur Jézus hirdetett, söt azokért
llHLO'át
feláld oz ni is kész yolt? A multat véve telüntetbe' hiszem ,
o
bogy alig tehetünk jobbat Mózesnél , ki eh'ejté arczát, mert fé l vala.
az I stenre nézni, de a jövőre nézve nincs minden elveszve, ez a
m ienk; csak órá" s rövid napok határi li:özt is komolyan akarva
igen sok jót tehetünk , elég mulasztást helyr e hozhatunk, szép
gondolatokat s nemes ér zése ket valósitbatunk meg. Oh n e hagyjuk
ez órálat és napokat használatlanul eltünni, lllert végre is a legh osszabb napnak is bekövetkezik estvéje s én nem képz elek nyomOl'ultabb életet, mint az, mely fi sírnál végződik, m elynek egész
története egyelpor ló koporsóba záródik. Tekintsünk az Ur J éz usra.,
kinek nevét tisztelettel veszi k ajkaikra maj dnem 2000 év után is az
emberi ség milliói; példája lelkesitsen minket is az ö követésére s
készitsünk magunkn ak útat ama szent h aj lék fel é, h ol a Fiu az
Atya I sten nek jobbján ül, királyi székét angyalok veszik körül s
h onnan ez égi szó h angzik minden igaz hivőh ez : (i,jőjjetek én

hozzám, kik ?lI erdúmdtatok és én mer;nyur;tatlak titeket. u
E komoly és szent elh atározással járuljunk, Keresztény Hivek!
a megteritett szent as ztalhoz; de elébb l\eressiik fel I stent szen t
áhitattal, igy imádkozván:
Isten , legf6bb Tökéletesség! szivü nk szent vágyódásával közeledünk Fiad asztalához, mely e lJillanatbun ú,ldlÍsit tárja mi elénk , Felfogjuk e pilla.nat és bely szentségét, érezzük, hogy nem vagyunk annyira
elkészülve, I1C'm vagyunk ugy megigazulva, lnint illenék, hogy e szeut
asztalnak méltó vendégei legyünk.
•
Oh bizony csak itt, hol előtt ünk áll J ézus magasztos eszményképe
s magunkat hozzíi. n.kal'juk hasonlitni, csak itt látjuk, mily sok a hiány
és fogyatkoz~l.s bennünk. Csak itt érezzük igazán, mily gyenge a mi
hitünk az ó bitthez l,éllest, mily ingatag fl. mi reményüuk az 6 l'eményéhez mérve és mily hideg a mi szeretetünk az Ó szeretete mellett, melynek
melegében részt vehetett gazdag és szegény, ép és nyomorult, ~oldog,
boldogtalan, kicsiny és naO'y, ifju és öreg,
.. ,
f:s mégis, bál' e gon~lolatnál elbol'ul lelkünk öröme s hallani "élJuk fl, szemrehányó igéket: • Ba/'átom., mi módon jött~l j'del !t%tt nincsen
mell!leyzüi 1'!I},(Íd ! . mégi!> nem rettenüllk meg; mert hiszszük, Atyánk!
hogy fl, te' irgalmad nagy s ezért megbocsátod, szereteted végtelen s evvel
elfedezed fl. mi gyal'lósága in kat,
,
Kérünk is, szent Atyánk! fátyolozd be hibáinkat kifogyhatlan
Jósúgoddal! Emberi gyarlósáO'ból származnak azok, nem biinös megátalkodottságMl. Nem öntettetóleg, de megigazulni vágy6lélekkel,teszünk
fogadást előtted, hogy ezcl1tul igaztlu, szentü l és j.egycsen kmínunk
élni, Igél' jiik, hogy jók akarunk lenni s buzgón kérlillk , légy te is veliink
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segedeJmeddel: Ha lá~,n~ ~ ~, !lZ erény és ig a z ~ :í g úbtban ingadoznánai.,
erösits me'" mmket s lmIonosen ez órában áUJ ,lllel1énk szent Lelkeddel
hogy annak ihletését61 jóra lelkesü,lve, m~gvlgaszt~lva és, fclbátoritv~
jli t'ulhassllnk e vacsonthoz. Szent Fmd neveben kél'lInk. }OlI Atyá.nk stb .
Urvacsoravétel közötti imák:

a) A f é rfiak urva cs orav é t e l e ut á n.

Gyülekez etünk férfiai ~llanak előtted, oh Isten! kiben mint
e tem plom oszlopfalain : ugy nyugszik a mi anyaszentegybázunk
épülete. Rgyütt vettük a. kenyeret, együtt ittuk a bort IÚ'isztus
ba.láltinak emlé,kezetél'e s erkölcsi elkötelezés ül arra, bogy mint az
igazság ama nagy bajnoka, az ért a mit mi is igaz ságnak ismerünk,
élni és balni készek vagyunk. Oh cselekedd, b ogy fo gadásunkat
megtal'thassuk; újitsd meg lelkünkben a férfiui e rő s aImratot, tedcl
jellemünket szilárddá h azánk és házunk, vallásunk és városun}., ft
tön' éllY és közjó védelm ezésében ; adj sikert becsületes fáradozásinkban ; tedd áldottá mindnyájunkra n ézve e szen t vendégségben
való részesü lést . Am en .

b) Az ifju ság ul'va cs or a v é t e l e ut á n.
Anyaszentegyházunk élet fáj ának fiatal haj tásai mutatták be

elötted hálaáldozatjllkat, oh egyetlenegy Isten! Mily öröm a tanitványoknak e nagy száma ama szent emlékvacsol'ánál, m elyet
fötanitónk , Krisztus, alig 12 tanitványa jelenlétében szerzett és
ült meg legelsöbben. Oh jó Isten! neveld ez uhín is e számot s tégy
mindnyájunkat n agy tani tónkboz s tanitványiboz nIindenben méltókká ; e végl'e add nekünk ft tudománynak, hitnek és jámborságnak lelkét. Krisztusunk megtör etett teste emlékez tessen minket
arra, hogy mi is m egtörjük magunkban a gonosz hajlamokat,
kiontatott vére pedi g sel'kel1tsen a mi hitünkh öz való állhatatos
m gaszkodásra. Amen .
e) A n ö k ul' vacs ol'a vé t e l e után.
A vallásban s enn ek tanitásában gyönyö rköd ő lelkek, a
kegyes Annák, bu zgó Máriák, jó cselekedetekben ékeskedő ZsuzS!Í.nnák s mindnyájan fl, te szolgáló leányic1 b0l'l11n!ll;: elődbe, ob
l sten, édes Atyánk! bogy hál(Lt adjanak neked az uri szent VitCSOl'Íl val va.ló élésért s azon gond viselésél't, melyben szent vallásunkat
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is részesitetted, nem enge<hén azt annyi vész és vihar h:özött is,
maly felette átvonul t, elenyészni. J\Iost is l,;érjiik, most is l,öuyörögjli k a te n,tyai oltalmadat. Oh terjeszd hi azt valh~snn~ életünk,
a népek felett, terjeszd ki teremtményeid egész öszvegén kh-étel
nelkiil ; m inket pedig ezután is ~égy kitartókká a jó cselekedetek_
ben , buzgókk,í a hozzád való szer etetben. Amen.
Isten nevével ajkainkon léptünk vala e szen t házba., lsten
nevével táVOZZUlll\, Atyámfiai! imádkozz unk:
i steJl, szeretet és jóság örök kútfeje l L egy áldva, légy magasztalva
gyermekidt61 e lél ekemelő pillanatban. Légy áldva fl. testi jókért, melyeket b6v kézzel osztOgil-tSZ minden teremtményidnek ; de légy áldv a
kiilönösen a lelkiekél-t, melyel;: egyedül bi ztositnak számunkra tiszta
erl,;ölcsi öröruektlt és valódi keresztényi boldogságot.
I me most is e szent asztaJn,U, lelkiink táplálékáról gondoskodtál,
mcgújitottad emlélútnkbell szent Fiad halá.htt, hogy mi is megújitsuk
bozzú. "aló szeretetünket. Oh cselekedd, hogy e szeretet, mint Vesta·tíiz,
kiolthatatlan lánggal égjen a mi szi"ünkben; cseleli:edd, hogy e szeretet
tegyen nlÍnket is az erény és igazság tíÍlltorithatlall bará.taivá..
Uram! tc nem hagyod el azokat, !1, kik benued bíZDtl.k és nevedet
tisztelik: mint erős k6szállioz, mi is hozzád támaszkodunk Oh segélj,
bogy szent rendelésidet tiszteletben tll.rtsuk. Segélj, hogy már e földöD
ugy élj ünk, mint ft mennynek polgárai. Szent Fiad ne"ébell kérünk, hallgass meg. 1\1i Atyánk stb.

Z á l' b e s z é d.
Az Ur, kinek szavára i tt megjelen tetek, Atyámfiai! áldjon
meg egyen-egyen és 1{özön ségesen. L egyen békesség szivetekben,
megelégedés lelketekben, <íllandó j ólét és szer en cse hajlékai tokban.
Amen.

III.
Ugy szereté I sten e világot, hogy az ö epyetlew.:gy szülött Fiút
adná, é'rette, hogy minden, a ki hiszen ö benne, el ne veszszen, lumenI,
örök élete legyen. » Ez igék, Keresztény Atyám fiai! m elyeket J ános,
a szeretett t anitvány, a bölcs evangeliumi iró ad ajkaimra, oly
gondolatoka t és érzelmeket ébresz tenek keblemben, a m elyek e
pillanatban , itt e szent a sztal közelében a legm éltóbbak, sőt egyedülm éltók hozzánk és ahoz, kinek szent szine előtt állunk. J ól
esik lelkemn ek azokat veletek közölnöm s midőn igy m agamat
elkészitem, elkészitlek titeket is a legszentebb vendégséghez.
m elyben e földön r ószt vehetünk.
(C
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Uyy Ijureté Istell c 'oilágot, hoyy az ő egyetlenegy 8ziilött F'icít
adná érette . Rajtunk kivül és enmagunkban ezer meg ezer okot
találuul.:, Keresztény Atyám~ai ! melyek minket Isten jóságára és
szeretetére em lékeztetnek. Eletünk, ez a nagy talány, melynek
megfejtése aunyi ember-nyomuak még llem sikerült, melyhez
mégis örömeivel és szenvedéseivel együtt oly fOlTón ra,gaszkodunk ;
tehetségeinl,;, testi és lell.:i erőinl<, melyek által magunkat e föld
uraivá s a menny polgáraivá felküzdhetjük ; a t ermészet, melynek
szemléletében - mint cseppviz a tenge rbe~l - lelkünk elmerül s
am ely - törvényeit megismerve - bámulatra ragad; a történet,
a mint egyszer vérhabokban gyür üdzik, máskor ismét a béke olajágát hozza meg számun h'a - mindezek mega.nnyi bizonyitványai
annak az igazságnak, bogy lsten jósága kibeszélbetlen, szeretete
mindent átölel és örök, hogy az ő áldása naponta megújul rajtunk '
s. lllint az apostol mondj a : ((benne él'ü nk, mozgunk és vOflywnk.ff
Azonban bármily hangosan hirdetik is a felhozott okolt Isten
szeretetét, azok anllak csak gyenge sugarai, halvány szinei, összehasonlitva az Ur J ézus küldet ésével, melyben lehetetlen a leggyöngédebb atyai szerete tre nell ismernüuk I gen Atyámfiai! az
a tény, hogy Isten .az emberiségnek az Ur Jézusban egy igaz tanitót, egy hű barátot, az erényt és igazságot magában személyesitö
példány képet, szóval: egy idvezitöt adott, kinek tudománya és élete
vezércsillagként tilndököljön előttü nk éltilnk sötét útain, ki példá.jával megszabaditson minket a jónak üldöző ellenségétől, a bűntől
s lelkünk égi származásá.ról meggyő~vén, elvegye keblünkbő} a
halál félelmét, mely sokszor legboldogabb óráinkat zavarj a meg valami oly nagyszerü, hogy kifejezésére nem találhatunk an:a.lmasabb szavakat, mint a mit az evangelium i iró igy fejez lú: Ugy
~ze?'eté ,Isten e világot, hogy oz Ő egyszülött Fiát oclná é?'ette.
Es az Ur Jézus e dicső küldetést nemcsak ismerte, hapem
annak teljesen meg is felelt. Mint 12 éves gyermek már a .mennyei
Atya dolgaiban foglalatoskodott: figyelemmel kisérte a jeruzs<'ílemi
papok bölcselkedését, igyekezett Lehatolni kora vallásos fogalmai?a, tanult, gondolkozott, mi n élkül senki nagygyá ne111 lehet
s illldön eljött ideje, hogy küzdtérre lépjen, tisztában volt czéljá,al
s szent küldetésével ; ö Messiásnak nemcsak képzelte magát, ő
valóban az volt. Avagy nem messiási tett volt-e, fi. kisértetek legyő7.ése, melyeh uyilnillos piil.r<\j ám lépése kezdetén meg al,artál.;
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ingatni, világi olcsó di csőségé rt ál-uba kérvén a legszentebbet :
meggyözödését? Nem messiási bölcseség nyilatkozott-e hegyi prédikácziójában, mely Isten országával ismertet meg s a melynek
gyakorlati magyarázatat saját életével adott? Nem messiási erélyről tesznek-e bizonyságot ellenségeivel folytatott okos vitái, az
igazságnak iüdöztetései között is bátor hirdetése s midőn már
érette egyebet nem tehetett, vérével megpecsétlése? Valóban, ba
mindezeket elgondoljuk, ha e szent asztal elött magunk elébe
állitjuk az Ur Jézust az Ö nagyságában, ha e szent irók útmutatása nyomán emlékezetünkben bejáljuk vele azokat fi, helyeket, hol
Isten és emberek iránti szeretetének fényes bizonyitékait hagyta:

betegek kunybóit, kiket meggyógyitott, a szegények és ügyefogyottak hajlékát, kiknek pártját fogta, a Mnösök menhelyeit,
kil,et megtéritett, "a Márták és Máriák barátságos lakhelyeit,
kikkellJihenő óráinak sze:t;lt nyugalmát megosztotta, a tanitványok
társalkodási gyülhelyét, kik et rokonérzelmének karjain hordozott
s utolsó vacsoráJán is szeretetél'ől győzött meg, a Getsemane-kertet, hol a kikeriilbetlen isteni akarat előtt meghajolva, imádkozott
s a Golgota-hegyet, ~ova önmaga vitte a keresztet, melyen elvérzett" - lehetetlen a tisztelet és bámulat érz elmeit elfojtanunk,
leh etetlen el nem ism ernünk, hogy ő az egyszerü, a szegény sziilök gyermeke, a jászolyban sziiletett Jézus: netz Istenfia volt h)
De n e higyjétek, Keresztény Atyámfiai! bogy ez elismeréssel
""
ilZ Ur Jézusnak kellő tiszteletét már megadtuk volna, O nem a,
maga dicsőségét kereste s nem azért jött e világra, hogy nagygyá
legyen, hanem hogy az Istent dicsőitve, s mink et embereket, az ő
testvéreit tegyen nagyokká, kimutatván az útat, melyen járva,
hozzá hasonlók, vele egyenl ők lehetünk. E szerint tebtít az ő tisztelete erkölcsi parancsainak megtartásában s nem es példája követÉ:sében áll, mert a mint ő maga is mondja: (INem. ?ninden, a ki ezt
mondj(': U1'am, U?"Ctm! 'm egyen be a mennyországba, hanem a ki
cselekszi az é'n AtyálIt (Lk(t?'atát . •)
Mit gondoltok Atyámfiai! dicsekedhettek-e ily liszteletlel az
Ur Jézus iránt? Él-e bennetek az ő szelleme, mely képesekké tegyen
arra, hogy élteteknek minden perczét a jóra, szépre és nemesre
használjátok ? Nem emel-e vádat ellenetek a lelkiismeret, bogy
a mestert sokszor megtagadtátok, ugy élvén és ugy cselekedvén,
mintha a szeretet paranCSRról, it hitről, az evangeliumról soha
fl,
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semmit sem hallottatok volna? Ám ti hallgassatok! de én részemről nem állitom magam hibátlannak, én érz em, hogy sok fekszik
szivemen, a mi fáj, a mi nyugtalanit, s lelkem békességét és boI.
dogsfiglÍt megzaval'ja; és nem pirulok megvallo,ni, hogyha az Ur
Jézu st megtestesülve magam elött látnám, igy szólanék k eresztel ő
Jánossal: ji Uram/ nemvayyokm.éltó, hogY1ll cgoldjmnlábaidnak8a'rttit. II
Vessünk bát számot lelk iismel'etü nkkel s térjünk önmagunkba
Atyámfiai! mert a ja:mlá s csak megbánás eredm énye lebet. A ki
magát tökéletesnek képzeli, az éppen evvel Zálja. be magn. elött a
tökéletességre vezetö útat. Figyeljük meg gyöngeségeinket, mert
jobb ismernün k azokat, mintsem bogy mások lobbantsák szemünkre ; fo gyatkozásain kat tegyük jóvá, hibáinkat irtsuk ki, sze·
ressűk a jót s tá.voztassuk el a r oszat, bogy a keresztényi erények
magvai, mint a bogy a gyo mtól megti sztitottt vetés szabadabbfIu
tel:ied s dúsabb lombozatot haj t, annál gazdagabban kifejlödhessen ek mi ben n ünk. Ha eddig inkább önha sz nunkat kerestiii, :
tekintsünk ez után Krisztusra, kinek minden cselekedete a közjóllét
és közboldogság elömoz di tására volt in tézve s ez legyen a mi jel.
8zanll1k is. Ha eddig a szerencse elbizakodottak ká, a szer encsétlenség zugolódókká tett, tekintsünk Krisztusra., kit a népnek sem
ft H ozsámw u·kiáltásai el n em
széditettek, sem a kereszt sulyos
terhe s megbélyegző gyalázata Isten iránti bizodnltuábnn meg nem
ingatott, s legyünk mi is hozzá h asonlók. Ha eddig a z igazsá.got
nem becsültük s azért nem tudtunk eléggé lelkesü lni , t eki ntsünk
ICrisztusra, ki készebb volt életét fe láldoz ni, mintsem meggyőződ é
sét megtagadja s lelkiismeretét ~h'uba bocsássa: kövessük mi is az
ö példáját. 19y bizvást járulhatuuk fl, szent asztalhoz, onll an bizonyára Jézu!:; ama hivogató szava fog felénk l1nngzani: «Jlij ;efek
én hozzlÍm mind'll.lflÍjan.ll Igy bizalommal ny ujthatj uk kezü nket itZ
ul'vncsol'ai szent jelek után, m ert azok mint Jézus a.kará., valóban
lelkünk táphílókává lesznek; igy Jézusban való hitünk n em üres
szó, de egy na gy eszme megyalósuliisa lesz, meI.)' megtart és lel }{esit, melyért küzd eni szent elhivatásunk, mely valódi boldogSlígot
ad és örök életre vezet.
De az uri szent Tucson'ival való élés e!ött vallásos szo kllsi'nk
szerint imádkoz7.unk :
( Imál.- a helyzeth ez Í's f/yiil ekezetlt ez alkalowzoftall mOlldandók, millt
(I ,z el/ibbil'knél.)
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IV.
Ism ét itt yagyunk Keresz tény Atyámfiai! e szent asztal közelében, hol l élel~b en a halálra készülő Ur Jézussal találkozunk.
Eljöttünk, hogy l11egújitsuk azt az emléket, melYllél kegyeletesebbet a keresztény világ m ég eddig felmutatni nem tud. Eljöttünk,
bogy megpibenjüllk alluak magas er kölcsi képe elött, ki bál' maga
is elIelleivel küzd és az embel'ektöl bántalmazást szenved, Iii a
világot megváltaui jött s nincs annyi helye, hová fejét lehajtsa,
mégis oly szent l'esignatióvnl bir sorsa s akkora bizalommal Isten
iránt, hogy igy hivja magához hiveit : «Jöjjetek én hozzám, ?nil/d1/yájan ti, kik meg vagytok terh elve és én mcgllyugasztaUak titeket.'lI
Eljöttünk, hogy leveljük a föld porát saruinkról, mely oly sötét
nyo11lokat hagy bátra maga után vándorlásunk göröngyes útain s
egy perczre legahí bb angyal-szárnyakat öltve, mint mennyei polgárok, megdicsőülj ünk. Eljöttünk, hogy tanuljunk itt túrni és
megbocsátni, szeretni és szem'edni, kiizdeni és imádkoz ni attól,
kinek élete példányképiil áll elöttünk, kinek halála a keresz tény
világ l egdicsőségteJj esebb epopoeiája s záloga az örök életnekaz Ul' Jézustól.
Nem iires szertartás, nem hiu külső formaság s pbarizeusi
tettetett alázatoskodás t ehát e vallásos ünnepély, melyet itt megtartani készülünk. A ki ily gondolatokkal lép e szent asztalhoz,
aunak jobb lesz, ba követi azokat, a kik világi szerencséjök ben s
öntelt bölcselkedésökben felfuvalkodva, igy szólnak: cc Kicsoda az
Ur, hogy enge(ljck az Ö 8zarcí nald I) vagy ha szenteskedésben leli
örömét, öltözzék fekete szörcsuklyába, vesse a keresztet, gyónjék,
böjtöljön és imádkozzék addig és 11 szerint, a mint lelke megnyug,ása kivánja. Nekúnk e szent asztalnál ti sztult erkölcsi érz elmekkel s ,magasztos keresztény gondolatokkal kell megj elennünk.
Igen. Ereznúnk kell, hogy itt Dem emberekkel van dolgunk, kiket
sokszor oly könnyen el lehet ám itni , hanem Istennel, ki sziveinkbe
lát s jól tudja, mi lakozik abban. Nekünk érez ni kell, hogy ide
nem testünk megsanyargatásával való vezeklésért, mint ezéiért,
hanem lelki épületért, megigazulásért, a jóban és szépben való
tökélyesbülésért jöttünk. Nekünk éreznünk kell, hogy üdyöt és
boldogságot nem a kúlsö embernek keresztre feszitésében, hanem
ft bensönek, a szivnek és léleknek megszeutelésébeu !{eU kel·es-
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nünk s e szertartás által csak annyiban leszünk közelebb Istenhez,
a mennyiben messzebb eltávolitjuk magunktól a hiu vágyaimt, az
alaptalan reményeket és önző czélokat, a mennyiben feljebb emel.
kedünk a földi érdekek siÜ'ü hálózatán, hogy magunkat azon
magasabb esz méknek szenteljük, melyek Isten országának alapját
teszik, egyesitnek J ézussal, a legtök életesebb emberrel, kihez
basonlóul soha senki nem szólott, kinek utolsó óráiban kedves
tanitványaitól való elbncsuzása emh~ke az Ul'vacsol'a és e megteri.
tett szent asztal.
Azonban nehogy megütközzetek azon Keresz tény Atyámfiai!
hogy én ily }JUritán rid egséggel mutatom fel el őtte tek e szent asz talhoz vezetö útat. Tudom én, hogy az ember, mi g él, ember
marad, tele kisebb-nagyobb fogyatkozásokkal, melyek miatt nehezen R csak hosszu küzdelmek után
, emell\edh etik fel azon magasb
szinvonalra, hol elmondba~j a: "Elek többé nem, én, hanem él benneIn
a K'risztIl8 . _ Tudom én, hogy közöttünk si ncs olyan, a ki magát
másoknál jobbnak, tán épen szentnek akarná tartani, a ki ne érezné,
hogy most egy hideg szó, majd egy rosz cselekedet, itt egy hanyagsági mula szlás, amott egy b elyteleu Jlépés, egyszer egy gondatlan
megjegyzés, máskor egy kiszámitással ejtett szemrehányás által
eJhomáJyositha tta magán Isten képét, könnyet és fájda.Jmat okozott
azok:q.ak, a kiket testvérek ként kell vala szeretnie, a kiknek örömén
és jóllétén, boldogságáu és elömenetelén kell vala szüntelen IllUDkál nia. Hát ha még távolabb pillantunk magunktól; bát ba számon
veszszük ama cselekedeteinli:et, melyel(kel fl, közügynek, ft. haza és
nemzet, vallásunk és egyházunk érdekeinek szolgáltunk: vajjon
nem kell -e elpil'ulnunk, nem keH-e megva11anunk, h ogy sokka.}
több az, a mit eJmulasztottnnl{, mint a mit kötel ességeinkböI megtettünk s nincs okunk elbizakodni magunkkal, hanem inl~ábh
mondjuk ezt a nagy apostollal: (!lVen~ h ogy illwuíl' (~czélt elértem
volna, awgy hogy tökéletel$ 'volnék, hanem igyekszem, hOflY azt
dé/jem. II

Igen! IIIgyeksz ünk •. Ez az Keresztény Atyámfiai! a mire ba,
elég komolyan elhatároztuk magunkat, még fogya tkozlÍsaink érzeteben is bizalommalléphetünk e szent asztalho z. Csak egyszel' ll
el~ondoli'isa is annak, a mit ez asztal és vendégség jelképez, képes
~n~nket az üd" útjára vezetni. Új-szövetség az _ ugymonc1 a szent1ms - melyet Isten és ember között a Józus szerzett, szerezte
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övéi iránti szere tetbő l, az ő emlékezetére, a bünök bousiin3otjára., a
fáradt lelkek megnyugtatása végett, a felebaráti szeretet elevenítésére, a halhatatlanság felöli hit és remény zálogául. Ugyan kérdem
Atyámfiai ! kin ek szivében nem költnek kedves visz hangot e magasztos eszmék? kinek kedélyét nem hatják meg e szeretetteljes szók,
ez apostoli beszédek ? Nekem részemről ezeket hallva úgy jő,
mintha Isten közelében lennék. mintha Jézust magát látnám,
mintha már csak e gondolatok és emlékezések által is igazulást
éreznék bensőmben! Igen, Atyámfiai! e szent asz tal áldásaival
élve erőt nyerünk arra, bogy j ó feltételeinkben állhatatosan megmaradjunk. E z emlékez tet minket a.z Ur J ézus Krisztusra, ki a j ó
útról akkor sem tántorodott le, midőn a sátán arra igéretekkel
csábitotta ; akkor sem szünt meg szeretn i az embereket, mikor
ezek öt üldözték, im ádkozott érettök, mikor öt káromolva ruháit
megszaggaták, nem ingadozott, mikor leghivebb barátai elhagyták,
uem tagadta meg az igazságot, mikor a halálos keresztfát vállára
tették s akkor sem vesztette el Isten ben való hitét és bizalmát,
mikor az élethez való reményszálai lassanként mind elszakadozván, fejét lebajha, igy sohajtott: //E lvégeztetett t és : (I Atyáin .' a. te
kezeidbe ajánlom az én lelkemet, l)

Bizony mondom, e szent vendégség, ha jelentőségét igazán
fel~ogjuk , ha illö gondolatokkal és érzelmekkel veszünk benne
részt, oly tápláléka lesz lelkünknek, melyhez hasonló nincs, nem
fáldi, de mennyei élvezet ez. A ki ebben l'észes, arról van ir va. a
szent evangeliumban : «Boldog az, a, ki een(lik kenyeret az I sten
o/"szágába
, n . II

Elvezzük hát e nemes lelki táplálékot, de el~bb imádkozzunk;

( Az imálmak mint

(t

két

elsőben

alkalmazottaknak kell lel/Ili .)

B) Alkal:miak,
L

•

Karácsonkori.

A betblebe~i júszolybö!csötől, Keresztény Atyámfiai! melyre
e Jllai szent ünnepen az emlékezet örömkönnyüi huIlana.k, fOl'ditfmk tekintetünket ama koporsóra, melynek gyászát fi, keresztény
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emberiség oly sok század óta hordozza szivén; úgy is a bölcsö és
koporsó testvérek, édes gyermekei ugyanazon egy anyának, a föld.
nek, csakhogy egyik a másikat az idö nagy óráján nehány pel'cz.
czel rendesen megelözi.
Igen! a bölcső és koporsó testvérek! S mégis mennyire külön·
bözik az egyiknek alakja a másikétól ! A.maz nyájas, mosolygó és
vonzó, mint egy kedves gyermekarcz, melyet az édes anya csókja
pirosra festett; ez komor, hideg és visszataszitó, mint egy feldult
ábrázat, melyre fájdalom és l\étségbeesés nyomta rá szivfagylaló
bélyegét; amazzal öröm és vidámság jár még a szegény kunyhójá.
ban is; ez búbánatot, könny.et és keservet visz magával még a
dúsgazdag palotájába is; abból élet és munkásság, ebből halál és
megsemmisülés int felénk. Bizony, bizony nem csoda, ha jobb
szivvel adunk helyet házunkban a bölc sőnek, mint a koporsónak;
nem csoda, ba örömestebb tál'salgunk az elsővel mint az utolsóval.
Van azonban a koporsónak is egy előnye a bölcső felett, a
melyet főleg e helyen nem bagyhatok emlités nélkiil. Ti alkalma·
sint arra a nyugalomra gondoltok, melyet a koporsó ad a sokat
szenvedettnek. S valóban, ha egymás mellé állitnók az örömeket
és szenvedéseket, melyek közt éltünk napjai lefolynak, aligha nem
lennénk kénytelenek igazat adni a bölcs prédikátornak, a ki azt
mondja: (Jobb a halál napja a, születés na,pjánál1). Igen, még a
boldog is, kinek minden nap, sőt minden óra új örömet hoz, idő "el
megelégszik az élettel s mint a munkás estvéli álomra, vágyva ,ágyik
pihenésre; mennyivel inkább óhajthatja a koporsót az, kinek az élet
már semmi örömet nem nyujt, kinek a napok csak gondjait és
bajait szaporitják, a ki reményt vesztve, megtörYe és elhagyaha
bujdosik az életben? Mindazáltal én mégis nem ebben találom fel
a koporsó előnyét, mert e tekintetben a bölcső is méltó társa a
koporsónak. Hisz hova kell édesebb nyugalom, mint a csend es
álomra ringatott csecsemő nyugalma? Másfelől, ha szinte küzdel mekkel is van összeköt\'e az élet, tudom fL prédikátortól: «Jú
nekii.n k 8zemei.nkkel nézni a napoh. A koporsó előnye Atyámfiai! fL
bölcső felett abban a tanuságban áll, melyet életünk folytaUisára
nézye abból elvonhatunk. Ugyani s mig egy bölcsőnM áltahiban
szép l'eményekkel kecsegtetjük magunkat: addig a kopors6nál egy
bevégzett élet áll előttünk, mint útmutató és irányadó. S boldog,
ezers~er boldog, ki egy igaz és keg'yes ember koporsójánál, melyet
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jók könnyezve állnak l,:öl'ül, melyet a család, a község, az egyház
vagy talán az egész nemzet részvéttel kisér sírjába, tenni, áldozni,
kötelességeinek hiven megfelelni lelkesül, hogy igy halálával e~y.
kol' Ő is hasonló tiszteletben részesüljön, mig a gonoszok koporsójánál megdöbben a bűntöl, melynek terhe azt még a halálban is
ólomteberrel nyomja.
Ime Keresztény Atyámfiai! a dolgot ily szempontból vé'\"e
fel, lett a Kri sztus halála oly megbecsülhetlenül drága a keresztény
emberiségre nézve, ez az oka, a miért én is, még az ő születése
üunepén is, koporsójára kivánom forditni a ti figyelmeteket. Igen,
a basznos tanuságokat, ha mindjárt könnyeink árán is, meg kell
vásál'olnunk s higyjétek el, hasznosabbakat, mint J ézus koporsó·
jánál, aligha találhatunk valahol; sőt éppen nem találhatunk
Atyámfiai! azon egyszerü okból, mert az Ul' Jézus mind a hit, mind
az erkölcs mezején oly magasan áll felettünk, hogy öt eddig még
senki utól nem érte, annál kevésbé feljülnem multa. Az emberek
ugyan, a kiket a mások nagysága boszant, mert saját törpeségökre
emlékezteti, szeretik azt kétségbe vonni s minden nagy emberben
egy második J ézust keresnek; söt nem lehetetlen, hogy magok is
eltüruének ily összehasonlitást. Oh szerénység hova lett hatalmad?
Oh alázatosság mikor jö el a te országod? Hiszem én Atyámfiai!
hogy sokan ü·tak és sokan mondottak J ézuséihoz hasonló szép
gondolatokat, sokan lehettek és sokan vannak ma is, kik épp oly
fontos igazságokat hird etnek, mint ö hirdetett volt; de hogy valakinek élete gondolataival, tettei beszédével oly magasztos összhangzásball legyenek, ez iránt Atyámfiai! kételkednem kell. Avagy
mutassatok embert: ki hitének és Isten iráuti bizalmlÍnak oly fényes
jeleit adta yolna régen vagy adll(~ most, mint adta az Ul' J ézus
•
. rövid életének egész folyamában? Hiszen az a hit, a mi bennünk
van, gyakran arra sem elég, hogy muló szenvedéseinkben megvigasztaljon. Mutassatok embert, ki szeretetével annyi ezereket bal·
dogitott 'Volna, mint J ézus, midőn faluról falura, városról vlÍrosra
járt, gyógyitváu a betegeket, vigasztalván a szenvedőket, jól tevén
mimlenekkel, kik ő hozzá folyamodtak! Oh az a mi szeretetünk!
Hiszen ez gyakran arra sem elég, hogy szülőinket vagy gyermekeinket, élettál'sunkat vagy rolwuinlmt boldogitsuk, nem hogy még
ellenségeinkre is kiteljeszszük. Mutassatok embert, ki az igazsIlg·
ért oly gyalázatokat tÜl'ne el, söt érette oly kész szivvel halna meg,
fl.
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mint az Úr J ézus. Ob az a mi igazságszeretetünk , melyet annyi szor és oly könnyen megtagadunk, a hányszor és mihelyt a viszonyok kivánják, csakhogy belőle h asznunk legyen s midőn érette
áldozatot hozunk is valamiben , legtöbbnyire nagyobb előny reménye
bir l'á, magán érdek és szenvedély vezet, nem a közboldogslÍg s az
emberi ség java .
Bizony m ondom Atyám fiai! az Ur J ézus kopor sójára gon dolv<t, mindig t iinik fel benniiu k valami javitni való, dicső életpéldájábau mindig akad követ ésre méltó. Most is azért, midőn az
általa szerzett Ul'j szent vacsor ával él vén, h alálát h irdetjük, vessün k
szám ot ma gun kkal, vizsgálj u k m eg elfolyt élet ünket , fogadjun k a
jónak és szépnek ör ök b üséget, izenj ünk a roszn ak és gon osznak
ör ök h al"czot. B uzduljunk fel I sten n eve hiv imá.dásár a) J éZllS iránt
igaz t isz teletre) egymás h oz viseltessünk kölcsönös szer etettel s
atyafi ui igaz indulattal. I gy m egsz ün ik az ember ek közt a viszály
és versenygés, kevesebb lesz a bold ogtalan ok szám a s m egapad
lassan kén t az a sok in ség és nyom or) mely e fö ldet siralom völ·
gyévé teszi. Igy leszünk mi is e szent asztalnak m éltó h ivatalosai,

lelkünknek meg lesz igaz békéje s áldozatunk kedvet lel Isten
elöttI kin ek végetlen ir galmáért s
imádkozzunk :

b ű n bocsát ó

kegyelmeért jer tek ,

Kegyelem I stene! Atyánk az Ul' J ézu sban ! H áJával és gyermeki
tisztelettel borulunk szent széked zsámolya. elé. Oh hiszen egyediilllekecl
köszönünk mindent a mivel birullk : életünket s annak örömeit, boldog
állapotun kat s ,balsorsunk szenvedéseit. Kihez kiá.ltsunk, Uram ! kih ez
folyamodjunk, ha nem te hozzád ? A mi n em az I sten, semmi nem tölti
be szivlln],: vágyásait. Te vagy, a kit keresünk, te vagy egyedül , a kihez
fordulunk életiinkben és halálunkban, Te vagy a mi Istenünk , midőn
lll~glá,~ogatsz és ezenvedtetsz, és te, a mikor áldasz és kegyelmeidet közlöd
Iluvelunk, Te gondoskodol földi életiinkról s tökéletesedésünket szent
Fiad által te készitetted elé ,
Lé,KY álc~ott, Ur am ! h ogy az id6nek teljességében elküldötted öt,
a s.zabac~ltot: kl a tudatlanság éjjelében tévelygő népet viltlgosságra "ezére~J e. ~,egy ald?tt, hogy igéi tUta! mais intesz, oktatsz és tanitsz minket.
H!szs~ uk, Atyank! bogy 6 az út , az élet és igazság! Hi szszük, hogy
peldáJát köv.etye lehetünk csak boldogok.
Most IS azért, fl, mü16n az általa szerzett szent vacsor ii.val lá"ánunl~ él ni" ,~gyszersmind az ó példája követésél'e buzdu lunk. Fájdll.lolllIlL.1.1 Ismel')uk Illeg, hogy ott künn az .életben sokszor elmosódik lelkiink ~'ől az ö kélle és sokszor tévelygünk; de mindannyi szor felemel fi hit,
lOg~ te kegyelemmel fordulsz hozz(mk. Atyánk! bocsáss meg, ha vétI,ezun,k; "esd It feledés fátyohtt tévedéseinJ;re, föleg most, midőn igazsl'tgban IILvlínllnk neked rUdozni; adjad, hogy megtisztulvn vehessünk részt
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e szent veudégségben, m elyre hiva talosnk vagyllnk rL te szent Finc1 által
>
lánok n evében kél'ünk hallgass m eg. Mi AtylÍnk stb.

Közben mondandó imák.

a)Agyüle k eze t fé rfi ta g jai ul'va cso l'av ételek or.
Isten ! népek és nemzetek gondvi sel ő Atyj a! ki egy kis csillag
által vezérelted egykor kelet hölcseit a szabaditó bö!csöjéhez. Oh
mutasd meg n ekünk is ft. vezél'csi llagot, melyet követye bi7.tosan
h aladhatulll\ cz élunk felé; adj!}.d, hogy mi is feltalá.ljuk ft szabad.
ság. egye n lőség és testvériség holdog országát . Ameu.

bJ

A z ifju ság ul'v acso rav é telek o r.
l sten! ki az Ur J ézu s sz ületését egykor angyal által jelentetted meg a beth lehemi pásztoroknak; küldj le közénk is örömhirdető a n gyalt, ki meuuyei szavával eloszlassa az aggodalmat,
mely lelkünket jövönk miatt fúgva tartja s adja tudtunkra, hogy
•
ott fenn a csillagok felett atyai szem őrködik a világ-egyetemmel

együtt felettünk is. Amen.
ej A gy ü l e k eze t

női

ur vacso rav éte l eko r,

I sten ! életünk és sorsunk szabados Ur a! kihez J ézus születésekor fl. mennyei sergek e dicsén eke zengett: «Dicsőség a, magas
mennyben I stenn ek. efóldÖ'n békesség és (l Z emberekhez j ó akm'at», s
ebben tudtul adtad a halandó ember kötelességeit, Oh en gedd
szüntelen fül einkbe zengeni e mennyei hangoka't és segits meg
minket, hogy azoknak megfelel ve, embertársainkat szer essük,
mieinkkel békében éljünk s t éged szerető Atyánkat ezek által dicsőit
sün k m ost és mindörökké, Amen,
Ima volt Ker esztény Atyámfiai! elsö szavunk, legyen az n,z
utolsó is. melylyel istentiszteletünket végezzük. Emeljük égl'e
kezeinket s mondjuk ezeli:et :
I sten ! szel'et6 Atyánk! Egy bolrlog őrlit t öltöttünk iSlU.ét. szent
hajlékodban. Oh légy á ldott, hogy sulyos gondokkal tel·helt naPJltlllkb,an
ily lélekiidit6 pel'czeket is adsz , L égy áldott, hogy ez i.il.lllepet, a te sZ,e~t
Fiad születésének emlékünnepét megérnüuk s az Ul'! \'fl.esorlÍvru eles
által meg8zentelniillk engedted,
.. ..
Vaj ha e szent vendégség örömeiben méltóképpe!l .ré8zesultl1nl~
volna. ! V fLj hu. kötelességeinlmek eleven érzéso sollil, többe ln ne Itlnllllél,

keblünkből !

E végr e, Atylínk ! fü ggeszc1 szem ciuke.t J ezus Kri sztns.ra ti
Ildj erőt, hogy ';llinde~ben ~~ !,;övetJless~ik, hogy, lntb,en , Szcl"~.tetb en és
iO'!lZsáO'bflll éhen , ez ldtul tol,eletes lelln boldogsagot élvezhessllnk.
o
~Iie16tt szent hajlékodat elhl.lgyu6k, oh Isten! megemlékezü nk
n-zoból is kik itt testi ,,[lg y lelki betegség miatt nelll jelellhcttek m eO' s
kérünk , ft(lj részt ezeknek is sz~reteted áldiSl1.ibÓl, s zabnditsd meg őket
testi szellvedéseikb61 j ft lágymelegeket , Jüket vaUás és egyház nem
ér del,el , kil, ftnYfl gis:igba merlUve hideg közönynY,el járna k·kelnek ru i
.közöttünk, hird buzgóságr a és ist elli félelemre. Allj segec1ehlleddel fl,
s zükölködők és inségben l e v ő k mellé. A r váinkat és özvegyeinket vedd
oItalmfldbit. Vezéreld ft hazátlanokat és bujdosókat. Téritsd m eg a bíinösöket. Könyörülj H. nehéz hn.ldoklókon s adj könnyü lüm ulást neki I..
Templom és iskola" hft.za és ne mzet felett őrködj atyiti szemekkel s tedd
fl földet által á nos boldogsá g ],ÖZhOllltV!L
. hli Aty,l..nk sth.

Zárbesz é d .
•

Menj etek el immár bekErvel es megigazulva. Kereszt ények,
kedves Hallgatóim! L egyen e szent óra mindnyájunk újjá sz úle·
tésének lelki órája. A kegyes érz elmeket, melyek itt sÚ''i"ünkben
felébredtek, vigyük el ma gunkka.l báz~i nkboz s ter mékellyitsiik
illeg általa egész életünket. Amen.

II.

Szintén karácso nkori.
A szeretetnek és öllfelálclozt'isnak évezredeket "HeIt emléke,
l:i.eresztény Atyámfiai ! e szent aszta"!, lll elyre m ost is vallásos
l\egyelettel tel~intnek szemeink. Az a kenyér és bor, melyek nna
vannak t éve, ábrázoló jelei a z Úr J ézus m egtöretett t esténel, és
kiontatott vérének, ki a.z iga,zsá got, m elyet hird etett, kész yolt
érettünk , az emberiség iidveért és boldogsligáért haláJll.va.I is llegpecsételni. Nem a babonás hit vakságával, lIanem a felviUigosult
lélek magasztos ér zelmeivel kell tebát nekünk részt vennünk e
szent vendégségben , melyet - a mint mindny!~jan tndjlitok maga a nagy mest el' szerzett az ő halá.hít m ege lőző estvén, mid őn
tanitványaivalmég egyszer együtt yaCSOnílvlín, annak , égén vette
ft kenyeret és lllegtöl'vén, rell(u-e ndta. ft, tauitványoknak s igy szólott boz z!'í.jol~: (\ V egyétek és egyétek, ez az én testelll , mcly ti él:ettctck
mCflt ör ctik» ; hasonlóképpen vette. a bort is S megá.ldván, oda nyujtá
tallitní nya ina k é s igy szólott: (' I gyatok f'bblil mindll yiíjfl II , ez (l~~

f d. VÍ!rtJ lII , új testam ent11mnak vére, mcl.'l 80kakllCtk biinijk uoe8ú na táih,t.

kiontatik. Valalu'ü1ys zor ezt csc{ekszÍ(ek,

r-

(I Z

én emlékezetem/'c te!J.lJétek. l)

Igen, Keresztény Atyámfiai! ne keressen gondolkozó lelketek
(e szent asztalnál semmi egyebet, mint egy fájdalmas kedves
emléket, melynek egyedüli czélja újabb meg újabb ösz tönt adni
n eküllli allll11k nyomdokain járni, ki nemes érzelmei, fenkölt gondollwzcí smódja, tettei és egé sz élete által példaadónkká lett. Avagy
meghítogathatnátok-e ked.vesGitek sírját, a nélkül, hogy ne érezzétek magatokat elkötelezve mindannak követésére, a mi azoknak
eIetéből ft sírhanton át is fénylő sugárként tündöklik vissza felétek?
Léphetnétek-e lelki nyugalommal e szent asztalhoz a nélkül, b~ogy
legaJább a vágy ne lelkesitsen hasonlók lenni hozzá: a legtökéletesebb balandóhoz, kit mások felett Urrá és Krisztussá t ett Isten ,
Isten fiává emelt az utókor hálás tisztelete, a kin ek mi e pillanatban kegyeletes érzések közt születési bölcsőjénél állunk keresztfán
s~ enve dett halálára emlékezve,
.
Oh vajha e szent cselekmény mindnyájunk szivében felébl'esztené azon kötelességek iránti buzgallll<l.t, melyeknek hiv
teljesitésében tükröződik vissza homlokunkon az isteni kép, melYl'e
teremtve vagyunk! Vajha megemlékezvén Jézus sziiletése emlékünnepén haláláról, mi is újj<í. születnellk az erénynek és igazságnak, a szeretetnek és jóságnak, a hitnek és kegyességnek krisztusi
élet ére !
Ez legyen ·A.tyámfiai! a mi vágyunk és óhajtásunk e szent
asztal közelében, A gyermek buzduljon itt tiszteletére szülőinek,
ják gyöngéd szeretettel őrködnek lépései felett i a szlilők öleljék
szeretettel szivökre gyermekeiket, kiket Isten gondjaikra bízott i a
házastársak között erősödjék meg a szent kötés, melylyel az életben egymáshoz vannak füzve; a testvérek köszöntsék egymást
s;r,ent csókolással, mint egy vérnek szülöttei i a boldognak jusson
es zébe a szerencsétlenek mostoha sorsa s igyekezzék azoknak kő
nyúi t apasztani, az inség gyermeke tekintsen bizalommal az égre
s tanuljon meg türni és remélni; a mesterember és iparos, a hivata,lnok és katona, a hazafi és keresztény nyerjen ma új el'őt mun Mssági köre betöltésére; szóval : Atyámfiai! legyen e szent vendégség
mindnyájunl\ra nézve egy lépcső, me ly kö~elebb.visz l'emleltetesiinkhöz; legyen ez egy jegygyürü, melylyel magunkat E:risztusnak,
azaz, az ö magasztos elveinek újolag eljegyezzük ; legyen ez egy
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égi pecsét, mely szivünkre nyomja szent bélyeg~t a legsz~ntebb
érzelmehnek s fl, legnemesebb gondolataimai... Ul lllőkkel e földön
birhatuuk .
Mielőtt azon ban e szent asztalhoz járulnánk, boruljunk le
I sten előtt, tHJitatos könyörgésünkben igy im tidl;:ozva:
Isten, jó Atyánk! Tökélytelenségüllk érzetével, de tökélyesü!ni
vágyó lél ekkel borulunk e16dbe, itt e szent asztal köz elében, melyet szent
Fiad haltl.1d.llnJ. emlékeül !~ vallltsos kegyelet ismét megterittetett s mielött aDuak áldásaiban resr,esühl éuk, esdekelve lI:él'ünk még egyszer:
nézz be keblünk szentélyébe, vajjon oly tisztn-e az, mint e pillanatban
lenni kellene? És ha legjobb igyekezetiink s buzgó elókészii letün k mellett
is abban még fogyatkozást találnál : ob ndd értésünkre azt, hogy magun Iatt teljesen megj avithassu lc Készek va gyunk, oh I sten! m indem e, mivel
mfiO'ullkl1t szeretetedre méltókkfi. tehetjük. Függeszd szem einket magas
lléldtÍuykéllünkre, az ember J ézusr a, kin ek ma sz ületése emlékére szelltelünk ünnepet. Az ő élete legyen a tükör, m elyben lelki á bráz ntunk at
megvizsgáljllk. Az ő szer etete, jósnga és igazságossága a minta, mell'
szerint magunkat formálni töl'ekedüllk. Az 6 tökéletessége a ezél, mely
felé soha nem lankadó bll zgósilgga.l igyekezünk.
~
Atyánk! I stenünk! mi kérve kérünk, te :í1d\':t á.ldj meg minket .
Mi szent él'zelmekt61 t'-thatva veszszük ajka.inJn·[\, nevedet, te pedig szentelj meg minket, szenteld meg e pill:tnatot s általa egész életünket.
A Jézus nevében kérünk. Mi Atyánk stb.

Közb en mondandó imák.

aj A g Yü l e k e z e t f é r f i It i \' a L
(lA bölcsek pedig bemenvén a házba, hol a 9ye1'lJ/ek J ézus /'ola,

(/d{l1lak neki ajándékul (l?'(j,Jl.lJot, tömjént és lIlyrháh. Szent Istenünk, édes Atyánk! Az Ul' Jézus születésén "aló örömiilk közt

•

bemutatj uk mi is neked aranyul hitünket, m yrha gya.nánt jó cse lekedetr e lelkünk szilárd elha,tiírozását s töm ényfüst h elyett sz iv.ü nk áldozatkészséget! Oh cselekedd, hogy ezekben soha se lásson
szükséget e gyülekezet s ut0dillk századokon ,tt ezel{kelálc1ozzn na l{
neved diesöit ésere. Amen.

ú) A gyü l eke zet ifjai\· al.
'
ff N e féljetek, ?lwrt ú/w lti.nlclek nekt ek lIagy örül/Ici, /IICllJ {I~
c,!/ész ?!~pl1ek öl'ÖlI/e leszen» . E BZlwakban adá az angyal tud üí ril ft
bethlehemi }llísztoroknak a.z Ur J éz u s Bziiletésót., ki egesz eJete
fol ylÍsá.\'a llllu tatta lueg, hONy
biztos
n. i\z er kölcsi öromek eNrNlü!
o.

81

forrása a j{ötelesség teljesitéséböl származó öntudat. Mindenható
Isten! birj l'á minket is arra, hogy ebben keressük kiválóan örömünket; győzz meg róla, hogy nincs szentebb élvezet, mintha
elhivatásunknak mindenekben megfelelünk. Erre segits minket, jú
Istenünk. Amen.
e) A gj'illekezet nöivel.
~Dicsőség

a magosságos mennyben I stennek, e fóldön békesséq
és az emberekhez jó aka1'ah.' Ez volt a mennyei kal' éneke Jéz~s
bölcsöjénél. Oh Uram! e mennyei kart kell nekünk e földön képviselni. Segélj, hogy csal~di és társadalmi elhivatásunknak megfelelőleg,

életünk legyen a te neved folytonos dicsöitése, nemiink
e földön a béke őrangyala
s a társadalom boldogságát eszközöljiik
,
szeretet és jó akarat által most és mindörökké. Amen.
Boruljunk le még egyszer Keresztény Atyámfiai! hálaadó
. ,
lmara:
Isten, szeretö Atyánk! Bizony boldog az ember, ki tégedet keres
s a föld muló javai között megemlékezik a lélek örökké taJ:tó kincseiről.
Tégedet kerestünk mi is e hajlékban áhitatos érzelmeinkkel s megkönynyebbi.i.lt lelkünk igéd hallgatása alatt, felvidá;modott szivünk a könyörgés áldásainak élvezetében , Légyáldva még egyszer tőlünk ez ünuepér t,
hogy azt megszentelnüllk megengedted.
,
,
Oh 'mert hányan vannak, kiket körülményeik megfosztának az
örömtől, hogy itt velünk imádkozhassanak ? Hányan vannak, kik testi
vagy lelki fájdalom miatt nem jöhettek fel a lelki Sionba á.ldozatl'a?
Te, Uram! hozz&uk jó és kegyelmes voltál! De hiszszük, hogy
azoknak lelkét sem hagyod vigasztalatlanul; hiszszük, hogy szent ha.talmad titka azokkal is ' éreztetni fogja e nap örömét; bizunk benned, hogy
, mindenütt vigyázó lelkeddel, mint egy paizszsal befedezel mindnyájuilkat, hogya te oltalmadban és tégedet áldva boldog legyen ifju és öreg,
szegény és gazclag, 'özvegy és árva , az egyszei:ü polgár és a hatalmas
Ul', boldog legyen e hon és nemzet, az uralkodó és kormállya, boldog
legyen az egész emberiség. Oh cselekedd, bogy mindez legyen a mi hitünk
szerint, Mi Atyánk stb.

Z á r b e s z é d.
Keres,z tény Hivek! ' Isteni tiszteletünk órája lejárt, de ha
abban igaz keresztényi érzésekkel vettünk részt, bizom, hogy
emléke lelkúnkből el nem mosul. Kérem is a jó Istent e szent
hajlékban és azonkivül, hogy tegye állandóvá sziveitekben a.z Ur
Jézus születésének és halálának áldott emlékezetét. Amen.
Egyhlt.z~zct,(l.'rtási Doll107.Ilt<>k.
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lll.
Husvétkori.

«Én vagyok a feltám(lclás és az élet, a ki én bennem hiszen, lut
nu:ghal is élf). Az Ur J ézusnak e szavai viszhangozzanak ma, a
feltámadás emlékünnepén mindnyájunk szivében, Keresztény
Atyámfia,j! Ugy sincs semmi, mire mig e föld göröngyein járunk,
több szükségünk volna, a minek rövid vándorlásunk alatt több

hasznát vennök, mint a hit. E nélkül hasonló voIna életünk a
kiszáradt forráshoz melynek vidáman tova csörömpölése nem
zavarja meg a völgy csöndét, habfodrai nem nyujtnak tápláló
nedvet a millió virág magvát rejtő föld megtel'mékenyitésére. De
vonuljunk vissza a költők fényes birodalmából az egyház-élet komoly regioi közé. Szóljunk hasonlat néllkül. . ... Ha mindent
bil'uánk, a mi örömet, kényelmet, tán jóllétet is ad, de nem binlók
a hitet, hogy ezeket ezután is élvezni fogjuk - vajjon szerencsénk
közepette is nem kellene-e magunkat szerencsétleneknek érezni?
S midön ily világ szerénti boldogságban is el kell ismernünk a,
hit Rzükségességét: mennyivel inkább 'ragasz kodnunk kell ahoz az
életút terhesebb helyein, ott, hol ösvényünk elvész, elménk tétováz s aggodalom , küzdés és inség sajtolta vércseppek omlanak le
homlokunkról ? Hiszen fi, szegény, ki éhséggel küzködve hajtja le
fejét az éjjeli nyugalomra, nem tudná egy perczre behunyni szemét, ha nem volna bite abban, hogy a holnapi nap majd csak
akad talán egy könyörülö sziv, ki sorsán enyhitni fog! A beteg,
kinek szivét a fájdalom megtörte, nem tudná kiállani a láz újabb
robamait, ha nem volna hite abban, hogy Isten s orvosa segélyé·
vel ismét visszanyeri egészségét! És a haldokló, kinek perczei az
élet határozatlanul járó ól'áján már-már véget érnek, hol találna
egy pontot, mely szenvedései között biztosabb enyhet igérjen,
mint a hit, mely J ézusra mutatva ezt mondja neki: ~ Én vagyok
J

a feltámadás és az élet, a ki én bennem hiszen, ha meghal is, él.,.
Ne, oh ne foszs zátok meg hát magatokat Ker, Atyámfiai! fi, hittöl
önszántulag, ne tépjétek szét kebletekben azt a szellem-sztílat,
mely az embert a legfőbb lénynyel, Istennel köti össze s az eget
fi, földhöz fűzi; ne engedjetek hatalmat magatok felett a gyanus
ltételkedésn ek oly eszmékben, melyek ha esa.k a lélek délibábjai
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volnán ak, m ég akkor is boldogitók, hanem m egemlékezve az
apostol em e szavaira : .. llfeglássátok, hogy ne legyen köziilctek 'valakinek hitetlen szive, hogy az élő I stentöl elszaka(lnátoktJ - legyen

bizalmatok s erő södje t e k meg ma is a feltámadás és örök élet
hitében. Véssétek szivetekbe a Zsidókhoz irt könyv intését: «Reszkető térdeiteket erősitsétek 'meg és lába.i tokkal egyenesenjá'rjatok.'!)
De tán nem kellene örök életről beszélnem, midön e roeoteo

ritett asztal, a kenyér és bor, mik azon vannak, éppen ellenkezőt,
t. i. halált, az Ur J ézus K.risz tusnak ártatlanul szenvedett halálát
hirdeti k. A helyett, hogy megerösödnénk, nem fogunk-e inkább
g.rengülni fl, feltámadás iránt való hitünkben, ha e szent 'vendégség által is Jézus halálá,r a emlékeztetünk ? Nem, Atyám fiai! mert
mí nem emlékezhetünk J ézus halálára a nélkül, hogy feltámadása
eszünkbe ne jusson; ez annyi volna, lllintba mi is holtak közt
keresn ő k az élőt. Mi nem kérdezzük: kicsoda veszi el nekünk a
követ a koporsó szájáról? mert tudjuk, hogy J ézus nincs ott, hogy
ő feltámadott. Mi nem siratjuk illeg Jézust a keresztfán a nélkül,
bogy ne örvendjünk az ö megclicsőittetésén, mely lett az Istentől ,
ki őt mindenek Urává és Királyává tette. Őt is érte szenvedés, de
az felmagasztaltatássá változott; vel·ték ellenségei és megszag·

gatták ruháit gonoszok, de azért Istennek jobbjára Jön ültetve,
ítélni elevenek és holta k felett. Im igy egyesül e szent vendégség·
ben is a legkeserübb fájdalom emlékével a legédesebb remény biztatása. Igy lesznek a kenyér és bor, melyek Jézus megtöretett
testét és kiontatott vérét ábrázolják, táplálói egyszersmind a léleknek, mely abból örök életet eszik és iszik. Ne hagyjátok hát meg·
zavartatni magatokat a szomoru emlékek által, melyek e szent
vendégséghez vannak kötve, mert azok -- hasonlóan a tavaszi
felhőkhöz, melyekből áldásos esö hull a szomjae fölch'e s általa
felfrissül az egész természet - a lélek feliidülését, megújulását
es zközlik B képessé teszik a z embert nagy eszmélu'e s derék tettek
végrehajtására. Ne ingadozzék hitetek, mint a panaszkodó Jóbé,
ki igy szólott kétségbeesésében: aAtliképpen a felhő el1Jw~ik és el·
" teyyen, azonképpen ((, ki kOjJorsób((, szállt, nem. tér vissza többé hajlé·
kába és mey nem. ism.eri öt többé (l·Z ö helye rl - hanem vegyétek
eszetekbe ama másik mondását, a miben Isten hatalmát ő is elis·
merte: dlfegkőti Isten a vizeket (l, felhőkben ri és őrizzétek meg em·

lékezetetekben Jézusnak tanitvfÍnyaitól bÚcsuzfl.sakor mondott amn.
6'~
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biztató 82tH"ait: OÉII élek és ti is éltck/~ s enn ek igazságáról való
meggyözödé3tek megszihtrditiíFia végett vegyetek részt most is az
általa szerz ett szent vendégségben, melyet ö utolsó vacsorának,
szeretet vendégségének nevezett.
Azonban ne feledjétek Atyámfiai! hogy e szent asztalnak
csal.. ugy lehetünk méltó vendégei, ha magunkat elébb megpróbáltulL E nélkül az apostol szava szerint: lAüéletet eszünk és i.~zlmk,
?1tivdhogy nem· becsiiltiik ?nell K?',isztusllak testét)). Pedig aligha önmegpróbájásunk olyan lesz, bogy bátI-an lépbessünk az Ul' szine
elé; aligha nem halljuk meg mi is lelki királyunknak, Krisztusnak
eme kérdését: oBonl,tom! mi módon jöttél ide, holott nincsen menyegzői TuJuid ?11 Bizon,)' Atyá.mfiai! ha szigoruan számot vetünk
magunkkal és senll11it el nem titkolunk, a minthogy magunktól és
Istentől el nem titkolbatuuk: el kell ismernünk, bogy mi J ézustól,
kinek példáját kell követnünk még nagyon meszsze állunk. Mily
önfeláldoz ó szeretetet tanusitott ő az egész emberiség irányában!
Mi ellenben gyakran testvéreinket sem szeretjük, s azt kérdezzük
ft lelli:etlen Kain-nal: «Avagy ő1' izője vagyok-e én az én atyámfiának?» :Mily bátran védte ő az igazságot, melynek, bogy e. földön
boldogság legyell -«'llgy kellenefolyni mint a sebes lJataknakl1 - s mi,
oh mi nemcsak elfordulunk tőle , hanem sokszor kérdezzük is
Pilatussal : cdl1icsoda az igazság? l) Mekkora er eje volt benne a
hitnek, mely az Istennek legdrágább ajándéka! mig mi tetteink ből
itélve olykor egy mustánnagnyival sem birunk_ Megrójuk Pétert,
hogy hitében illgadozva, Krisztust megtagadta : pedig mi akárhányszor készek vagyunk magát az I stent is megtagadni ! Jézus
nem tartott semmi áldozatot igen nagynak arra, hogy kötelességeit telj esitse s a rá bizott munkát végrehajtsa. és a mit életével
nem, halálával valósitotta : mig minket igen sokszol' csekély áldozatok tétele is lwldus-szegényekké tesz, hidegen útasitjuk el magunktól a szükölködőket s ha abarangok ércznyelve imádkoznsra
Lív, megsüketitjük füleinket, mert nek ünk nem lehet lelkünk
nemesb vágyóclásaira hallgatnunk akkor, mikor a test mindenek·
ben minden s szükségei r endelkeznek hétköznapi és vasárnapi
őrlü nk felett egyaránt.
De ne folytassuk tovább e ránk nézve szomoru összehasonli·
tásokat, melyek egy pár vonásban az uralkodó kOl'szellemnek, az
auyagiassngnalc mél'ges befolyását tünteti k elő, hanem magunkba
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szállva. s tévelygésünket elismerve, igyekezzü nk a veszély ösvé~
nyéről megtérni, m ielőtt még nem k éső. Igyekezzünk korlátozn i
az érzéki indulatokat, melyek egészen elnyomják lelkünk neme.
sebb term észetét s közeledjünk I stenhez, hogy Isten is közeledjék
mih ozzánk. .
Ily szándékkal közeledjünk Atyámfiai! Istenhe z kiilönösen
most, midön az ö szent Fia asztalához vagyunk hivatalosok. _
S bár hibával teljeseknek is kell magunkat ér ezni, n e rettenj ünk
vissza, mert ha biínbánatunk könnyei tiszták lesznek, Isten ü"gal.
masságával elfedezi gyarlóságunkat s megbocsátja vétkeinket,
miért is imádkozzul,1k hozzá eképpen:
•

Jóságos I sten ! kegyelemnek Atyja ! Biineinken való busnlássn.I
borulunk le még egyszer e16tted, mielőtt az uri szent vacsorában részesülnénk. Oh mennyir e óhajtottuk e pürczet! mint vágyott lelkiink ez
ti1clozatra! s most mégis félelem szállja meg keblünket; mett érezzük,
hogy mi sokszor megfelejtkeztiink a te paran csolatidról, áthágtuk tör ,ényidet, nem követtük szent Fiadat s mindezek altal mélta.t1anokká
tettük magunka.t azon te jótéteményidre, melyeket minden nap r ánk
Ilrasztasz.
De hill' csüggesztóleg hat is dnk multunk emléke, bizunk benned
és a te irgalmadban, jó Atyánk! mert tudjuk, hogy te, Já l1em gyönyörködpI t\ hitetlennek halálában, időt adsz fl, megtérésr e mindenkineJi: s a
biinöst, mihelyt hibáj!tt megbánta, kegyelmedbe fogadod .
Ime mi is töredelmesen b!ínjllk meg eddigi mulasztásainkat, meg·
tisztitjnk szivünket ft jóra való önelhatároz ás arany für(16jében s jobbulást fogaclva kéljük bocsánatodat.
Oh lásd könnyeinkben lelkü nk jóra törekv6 szá.ndékát ! Fogadd ej
azt, mint megigazulásunk e16jelét, s nem nézve gyengeségeinket, tég~
méltó vendégeivé szent Fiad asztalán ak - az ő n~véb en kérünk. l\ll
Atyánk stb.
Közben mondandó imák.

a) A g Y il l eli e z e t f é r f i a i vaJ.
((Kicsoda veszi el uekiink (t követ fl, koporsó .~zájcíl'óllll Ezt
kérdék azok, kiket J ézusnak, az igazsilg bajnokcínnk kegyetlen
habIa mélyen m egbii.ntott, s m ég egyszer látni óh ajtotM k volna
öt, midön egy angyal m egjelen vén, mi előtt eze k ész revették volna,
a követ J éz us koporsój áról elhen gerité. Atyánk, I stenünk! küld
el hoz zánk is a te an gyalidat, h ogy bengerítsék el a nagy. köve~
ket, melyek miatt a jézusi esz mék még most se jöhetnek kl azon
sirokból, l10va a nlys ter inmok k e(helői és tudatlanság temették ;

\
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támasz d fel az igazságot, melyet a világ ném ely fiai örökre koporsóba. zárva. szeretnének látni; minket pedig ne hagyj lankadni
kötelességeink hiv teljesitésében ; t égy .igYlí.zókká éjjel és nappal
mindenek felett szent vallásuuk érdekében, bogy életpályánk végén
meghall hassuk ama biztató szót: I!.j6l vanj6 f's h ív 8zolg(ím, a kevesen hiv roltál, többre bizlal.; eZlltán~. Amen.
új Az ifjusággal.
~111iért

élőt 'lj)

Ily szózat hallatszék
a koporsó mellől azoknak, kik Jézus feltámadását nem is sejtették. Atyánk, Istenünk! mily gyakran eltévesztjük mi is az élet
czéljához yezetö útat s boldogságot hiszünk találhatni oly dolgokbau, melyekben nincs haszon. Oh küld el ilyenkor hozzánk is a te
útmutató a.ngyalidat, hogy tudjuk meg, merre kell irá.nyoznwlk
lépteinket s miként oldhatjuk meg leghelyesebben az élet komoly
feladatát j egyszersmind adj erőt és segedeimet minden jó szándé·
kunkra, hogy a tökéletességet, melyre hivatva vagyunk, mindin·
kább megközelithessük. Amen.
keresitek a holtak között az

ej A g Y ü l e k e z e t n ö i ve l.

hogya názarethbeli megfeszitett

«Ne félje tek, tItert jól tudom,
J ézust kere8itek~. Igy szólott az angyal az asszonyoknak, kik a
válságos harmad llap r eggelén a koporsóhoz mentek vala, melyet
üresen találtak. Atyánk
! Istenünk! mi is a Jézust, de a feltállHl·
•
dott J éz ust keressük minden reggel és minden eshe, mert az ő
tanitásait hallgatva lehetünk csak boldogok. Oh ne hagyd, hogy
vallásos buzgóságunk valaha lankadni kezdjen, tud ,,"án , bogy öröminkben és bánatinkball rajtad kivül nem leh et másban bizodalmunk, s midőn aggodalom szoritja keblünket, hozzánk is elküldöd
a vallás bátoritó angyalát, mely az élet minden körülményei kö·
zött ezt mondja nekünk: -Neféljetek. 1) Amen.
Mielőtt elhagynók e szent helyet, hol lelkünk az örökélet
beszédével táplálkozott, a.djunk hálát Atyámfiai! még egyszer fi, jó
Istennek. Imádkozzunk:
I sten! minden lelki és testi áldásoknak osztogatója! hálára. nyil nak meg ajkaink, hogy nem nézve n. mi gyengeségeinket, jóvoltodnil;k
édességét hó mértékben íÍl'asztotttld ríÍnk mil. is, s az lui szent vacsomvaló élés :\1t.al lllintegy újjfi. s zületnünk engedtél bOllllüllket. Oh, mert
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ugy tetszik nekünk, mintha megigazultabbak lennénk, mintha lelkiink
szárnyairól levertük volna a port, mi ég felé emelkedésünkbeu akadá-

lyozott.

.
.
.
De ml haszna e perczllyl boldogságnak, ha az Ihletettség, mit itt
~rezünk, a ~üls?yjlággal érilltkezé~~nknél~.mi~t széltől e~kapott gyenge

lehellet -lsmet oda lesz? J ha a~ UJ embert lsmet az 6 váltja fel, mihelyt
tornáczidat elhagyjuk?! Nem, JÓ Atyánk! bár érezzük, bogya tökéletességtól még ~essze vagyunk, de azo~. pontról, hová ~ost jutottunk,
visszasodortatm magunkat nem engedjuk. E végre légy te IS segedelmünk
s jóra való öuelhatározásunkban a(lj megmaradást és állandóságot.

Ha.gyd világoini e16ttünk Jézus szellemét. kinek feltámadása emlékére
sze~teltük ez ünnepet, s n.z ó példájának követésével foglalj el minket
egészen.
Szent Fiad példáját követve könyörgünk neked, I stenünk! azokért
is, kik betegség vagy más eltartóztató körülmény miatt szent házadban
nem jelenhetvén meg, nem vehettek részt a szeretet ezen vendégségé.
ben. Légy ezeknek orvosuk, könyitsd meg testi és lelki szenvedéseiket.
A vallástalanokat, kik megfelejtkeztek rólad és a te dicsőségednek haj.
l ékáról, alázd meg, hogy meglágyitván szivök keménységét, higyjenek
benned s téged keressenek mindenek el6tt.
Atyánk, Istenünk! vonj közelebb mindnyájunkat magadhoz; légy
örömulknek megszente16je, bánatunk találjon ~e benned enyhűl ést. Légy
atyja az árváknak, gyámola az özvegyeknek, szabaditóJa ll. foglyoknak,
menedéke az ártatlanul üldözötteknek.
A te áldásoc1)egyen az anyaszentegyházon, ennek egyes tagjain
és a családokon. Aldd meg hazánkat és nemzetünket. Szenteld meg
üQIl.epünket, hogy ennek mint kezdete, ugy vége is legyen 1\ te dicsősé·
gedre és a mi idvességünkre. },.fi Atyánk stb.
Zárbeszéd.
Mint a tanitványok amaz utolsó vacsorán hitben és szere·
tetben : mi is együtt valánk ma, Keresztény Atyámfiai! a mi nagy
mesterünkkellélekben. Az ö lelke, az ö szelleme hasson át min~
ket egészen, birjon teljesen s tegyen egyekké vele most és mind·
örökké. Amen.

IV.
Ugyancsak husvéti.

gEz pedig a kárhoztatás, hogy világosság jött e világ1'a, de az
emberek inkább szerették a setétséget, hogynem a vil4gosságot, mert
az ők cselekedeteik gonoszok valána.kn . Ugy tetszik nekem Keresztény Atyámfiai! mintha János evangelistának eme szavait balla.·
nám viszbangzani' e szent asztal mellett melybez ezennel ünnepélyesen megbivlak mindnyájatokat, gyülekezetünknek itt jelenlevő
buzgó tagjai!
j

•
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Világosság jött e világra! Valóban ennél találóbban ki nem
fejezhette volna az evangeliumi iró azt az eredményt, melyet az
Ur Jézus, az ö isteni tudománya által akart elérni, kinek minden
szava és minden cselekedete oda volt irányozva, hogy az embere·
ket a vallásos eszmék }{örüli tévelygéseikröl méggyözze, lelki szemeik homályát eloBzlassa, öket I sten igaz ismeretéhez juttassa
s ez által mind a hit, mind az erkőlcs birodalmában oly fényt
teljeszszen, mely mellett mindenki biztosan haladhasson az elébe
tűzött

ezé! felé. Bizony
tos gondolat!

dicső

feladat! Bizony nagyszerü, magasz -

De az emberek inkább 8zc'rctték a setétséget, hogynem a viláp08ságot, 'InC1't az Ő cselekedeteik gonoszok vaUinalc. Igen, az önző, a
vallásban is csak maguk has znát s földi nyereséget kereső emberek hamar belátták, hogy Jézus világosságot szerző tudományának
terjedésével ők többé nem ámithatják a népet s nem gyakorol "
hatják megszokott álnokságaikat ; ugyanaj}ért hidegen fordultak
el Jézustól, nem csak, hanem nyilván ellene támadtak, tanait
hamisaknak, elveit a társadalomra nézve felforgatóknak, az államra
nézve veszélyeseknek kiáltották, elárultfi.k, törvényszék elébe álli·
tották, fl, minek gyÁ.szos következése lett - kelet akkori szokása
szerint - keresztre feszitetése és azon való kimulása, az ft nagy
következlllényii s eredményeiben évezrekre kiható halál, melyet
harmad nappal ezelőtt mi is megünnepeltünk s "lilelynek emléke·
zetére élünk ma az uri szent vacsorával.
.
De, hogy is van az Keresztény Atyámfiai! hogy az emberiség kebelében nlind en közjóra irányuló nagy eszmének és jó szándéknak, mÜlden nemes czélnak és törekvésnek azonnal ellenségei
tlimadnak 1 Hogy van az, hogy az igazságot, ft melyre a legtöbben
hivatkoznak, a legkevesebben szenved hetik? Nézzük bál' fl, mindenna~)i élet jelenségeit, ezer példát látunk, a mi e sZOlllor u igazságot bizonyitja. Ime itt az egyik a legkomolyabb szándékkal
emeli fel szavát a l\özjó érdekében s az emberek gúnyt iizneJ, lelkesültségéből;. amott a másik keresve-keresi, a szent könyv sz e·
, l'illt ár on is meg"eszi az alkalmat, melyben jót tebessen, s az
emberek azt mondják, hogy vágyik magát ki tüntetni ; a harmadik
egy jobb jövö reményével szivében, vas szorgalommal s minden
akadályokon győzedel m eskedő erélylyel fog oly dolgoI,:hoz, me1yel,böl magának az öntudaton kivül selllmi haszna nincs, s az

8ü
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em berek ábl'ándozónak, ra.jongónnk nevezik. Es ld tudná elszá.m.
lálni mindazon eseteket, melyekben az igazak és jók, ft bátrak
és nemesek csaknem mindennap nagypéntek ünnepet ülnek,
vagyis ft gúny és rágalom, az irigység és féltékenység keresztfájára
. feszítetnek.
De hagyjuk e szomoru gondolatokat, hisz' ft mai nap husvét
ünnepe; oly ünnep, melyhez nem illik, hogy az életről magunk.
nak sötét képet alkossunk. Igen, Keresztény Atyámfiai! e mai
nap, melyet az Ul' Jézus feltámadásának emlékezetére ft keresz.
tény világga] mi is megszenteliink, minden ékesszólásuál meggyőzőbben hirdeti nekünk, hogy ft gonoszságnak az igazsá.ggal
szemben nlinden mestersége hiábavaló; mert ha kel'e"s ztl'e feszítik
js, utóJjál'a győznie kell; e nap fényes bizonysága annak, hogy
a történet szála.i nem a vak sorsnak, hanem egy bölcs Istehnek
. . n.nnak ujjai között, egy oly Istennek, a ki egyszerre belátja a
multat, a jelent és jövendőt, a szent ügyet végképen elesni s az
istentelenek által porba tiportatni nem hagyjo, Távol legyen annakokáért tőlünk, hogy éppen ma tanusitsunk kishitúséget; távol
legyen, hogy éppen ma veszitsük el az isteni gondviselésben való
reményünket, midőn a sirok is megnyilnak s kikelnek belölük,
kik ott régen aluszuak vala, bogy a halottak országában, a teme·
töben is élet és öröm legyen,
Felejt,étek hát el Keresztény Hivek! ama sötét képeket,
arczotok boruja változzék derüre, töltse be sziveteket remény,
vígasztalódjatok ti, kiket az élet tl3rhe nyom, kiket rosz emberek
keseritnek és az irjgykedö világ vagy a lármázó nép hála helyett
tövis koszoruval szokott megtiszteilli ! Gondoljátok meg, hogya
mily rövid idököz van az Ul' J ézus kínos hahUa és dicsőséges fel·
támaqása között: oly rövid lehet a ti földi szenvedéstek is!
Gondoljátok meg. hogy egy jó és bölcs Isten intézi sorsunkat, a
ki akkor is, midőn keresztet tesz vállainkra, enjavunkat munkálja
es gyahan a szenvedés által is szent czélját éri el.
.Azonban, a mint az igaz ügy diadalának s Jézus feltámadá·
sának örvendünk, a mint az isteni gondviselés 8 egy jobb jövö
l'eménye iránt bizalom szil.llja meg kebhinket: ne feledjük el
Kel'esztény Atyámfiai! hogy e szent asztal mellett egyszersmind
azon kötelességeinkröl is meg kell emlékeznünk, melyek teljesitése nélkül jó keresztények s e szent asztal méltó hivatalosai nem

,
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lehetünk. Be vannak azok irva kinek-kinek szive táblájára, csak
bele kell ottan-ottan pillantani, a vidám társaságoktól néha-néha
visszavonulva, önmagatokkal társalogni, bensötöket figyelemmel
megvizsgálni s megtudni, mennyire feleltetek meg családi és polgári tal'tozásaitoknak? mekkora terheitek és mulasz~á8aitok számlája? s mennyi van javatokra öröm- vagy terq.etekre 8zemrehá_
nyáskél)pen fölirva ? bogy ahoz képest magatokat napról-napra
tökéletesitsétek és méltók legyetek az Ur Jézus követőinek s Isten
képét viselö embereknek nev.eztetni. Oh tegyétek meg e vizsgát
különösen most, midön e szent asztalhoz járultok, mert irva van:
«Próbálja meg kiki magát és ugy egyék abból a kenyérből és ugy
igyék abból a." borból, mert a ki méltatlanul eszik és iszik, kárhozatot
eszik és iszik -magának». Azután pedig jertek, kérjük Istentöl büneink bocsánatát, kél:jűk atyai kegyelmét. Imádkozzunk:
Lelkünk igaz alázatával hajlunk meg előtted, egyedül imadandó
l sten ! kinek jóvoltod betölti a világot s szereteted mint lényed végtelen!
Mélyen érezzük, Atyánk! ezen te jóságodat és szeretetedet különösen e
szent asztal mellett, mely mint egy örök emlék, nemzetségről nemzetségre hirdeti a te kegyelmedet s id6r61 időre megújitja bennünk az irántad tartozó hála és tisztelet érzelmeit.
Oh Uram! ki tudná ki a te gondolataidat és a te terveid titkaiba.
ki IliIlanthatna be? mint a napba nézőnek homály száll szemére: akként
homályosul el bennünk is minden, ha korlátolt látásu eszünkkel dolgaidba akarunk avatkozni. Mi csak azt látjuk, hogy intézkedéseidbell
mindenkor a. legf6bb bölcsesség nyilatkozik, s még az áldozatokból is
áldás forrása fakad fel számunkra .
Ime ez áldásnak vize csörgedez nekünk ma és e pillanatban is
abból az áldozatból, melyet szent Fiad hozott az emberiség ügyének!
S midőn e vizb61 megellyhitlli vágyunk szomju lelkünket, kérünk, szerezz bennünk igaz megtör6dést, hogy készületlen ne lépjünk e szent
asztalhoz.
.
.
Oh mert mint végetlen szeretetedet: ugy a mi gyarlóságinkat is
Itt, e szent helyen érezzük a Iegeleveuebbell ; itt, hol csak egyedül veled
vagyunk, ére~zük leginkább, mi sokszor felejtkezüuk meg rólad ott künn
az életb~n; ltt, hol embertársainkkal egyiitt it.l.ládkozunk, veszszü k
észr~.' ml sok~zor törekszünk egymás ellen, holott testvéreknek kellene
lennunk s ekeppeu megrontjuk a törvényt, megszegj iik az első és legf6bb
parancsolatot: hogy téged mindenek felett szeressünk és szeressük felebarátiukat ugy, mint magunkat.
Ist~n! irg~lom I stene ! bocsáss meg nekünk, mint atya ~egbocsát
gyermekemek s JóvoltocInak újllbb jeIét érezteh'én velünk , indlts buz$"ó
szoretetedre, hogy móltókk:í legyünk egyszersmind llegyehnedr~. IS .
Legyen ~. szent c~.elekvén'y is , melyet végrehajtani aZlÍndéko:l.llUk, ~o~\é.
letesed6sunk eszkoz e. Az Ű l' J éz llS hn.láln,l'ól lllegcrulékezésüu k szolgnijolI
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sziviink nemesitésére, kegyességiink ébresztésére, vallásos hitünk és
r eményünk megerósitésór e. Amen.

Közben mondandó imák.

aj A gyü l ekeze t f é rfi.iv a l.
«Az iga,z nak emlékezete áldott, a hamisaknak n evök pedig meg.
'rothad.) . Im e szózatot véljük hallani ma, midőn az Ur J ézus ha-

lálát feltám.dásával együtt hirdetjük. Oh segélj meg jó Istenünk,
hogy mi is csak az igazságban gyönyörködjünk s ne legyen közöttünk egy is, ki azt Judásként valaha megtagadja. Tégy polgári
kötelességünkben kitartókká, anyaszentegybázunk iránti tartózásaink teljesitésében buz gókká, tégy minden dolgainkban vigyázó kká és egyetértőkké, hogy majd mikor nekünk is csak emlékű nk
marad meg, elmondhassák utódaink: «Az igaza.kfénylenek, mint a
nap, az Ő mennyei A tyjoknak országában~ . Amen.

bJ

Az ifjuságga !.
liA reménység meg n em szégyenit!) , Im ez apostoli biztatás
újul meg ma szivünkben, midőn a tanitványokra gondolunk, kik a
keresztfán elvérz ett Krisztust feltámadni látták. Oh tedd bennünk
is állandóvá a reménységet, jó I stenünk! mert a remény az élet
költészete; olyanok vagyunk e n élkiU, mint a virágtalan fa s illat
nélküli virág. Tedd gazdaggá életünket reményben és jó cseleke·
detekkel ékes virágzásban, s hogy a remény minket se szégyenitsen
meg, tedd alapjává a z isteni félelmet: «mert csak a kik az I stent fé lik,
azoknak van. a 'r eménység ö1'ö m,iikre, az istenteleneknek p edig várako·
zásuk elvé sz~. Amen.
ej A gyü l e k eze t női ve!.
~ Azért

most megma1'ad a hit, a reménység, a sze'retet, ez a
három .. ezek közt pedig legnagyobb a szer etet.) . Im e vallomással ki·
vánjuk megszentelni e pillanatot, melyben lelkünk ama kegyes
lelkekkel találkozik, kik Jézus K.l'isztust a Galileabeli sil'boltban

felkeresvén, testét drága kenetekkel megkenték. Oh cselekedd, jó
Istenünk ! hogya szeretet, ez a mennyei érzés, sziv ünk e minden.
ható képessége, mely €l'ÖS mint a halál és kemén,Y mint a koporsó, soha el ne fogyjon mi bennünk; legyen ez állandó oltára
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keblünk szentélyének, melyről az igaz vallásosság s istenes élet jó
cselekedetekben nyi lvánuló áldozatfüstje szálljon fel hozzád, szeretet örök forrásához, (( kitől 8zánnazik minden j6 adomány és töké_
letes ajándéku . Amen.

Lelki örömeinkért, miket e nap nyujtott, jertek Keresztény
Atyámfiai! mondjunk hálát még egyszer Istenünknek:
Jó Isten ! Neved volt ajkainkon, mid611 szent bázadbajöttünk, az
legyen ott, m id ~n iunen eltá.:,:,oz1.mk. Oh l ég~ áldott. szer etetednek ma
adott bizonyságruél't : hogy ez unnepet megértuk s UrI szent vncsol'ával
élve lelkünk 8zomját megellybitettük. Ugy tetszik, mintha szivünk dobogása szabadabb lenne, mintha védő karj aid támogatását érez1l6k ismét
s ez érzés vigaszt ad, megnyugtat és fölemel. Oh I sten! tudjuk mi , hogy
nem te taszitnsz el minket magadtól, hanem mi szakitjuk el magunkat
tőled, mi emelünk magunknak h elyetted, oh hatalmas I sten! nyomorult
földi bálvitnyokat, képet és szobrot, előitéleteket és babonát, világi basznot és anyagi érdekeket, a testiseg és önzés rút btUványait s rólad megfelejtkezve ezeknek szeretünk gyakran áldozni. De fogadjuk előtted
szent fogadással, hogy e bálviluyok örökre kivetve lesznek ezclltul szi villik templomából, bogy ott egyedül isteni képed maradjon! Ob ne
hagyd, hogy e kép ismét elhomtílyo.3uljon; tarts meg millket fl, te félelmedben és ft, te tiszteletedben állandóan; egy gondolat és egy érzés
hevitse szüntelen keblünket~ szeretni téged telj es szivünkből , szeretni
felebarátinkat mint enmagunkat.
Terjeszd ki, oh jó Istenünk! gondviselésed védő számyrut ezután
is felettünl, : örömben és buban, szerencsében és szenvedésben légy ami
oltalmunk. Vedd oltalmadba családainkat s azoknak egyes tagj~it, városunkat s annak polgárait, hazánkat s ebben a testvér népeket. Aldd meg
a királyt és az lll'al kodó-há~at, tartsd meg it magyar korm:tllyt s adj
bölcsességet It haza atyáinalc Aldd Illeg kisanyaszentegybázunkat snevelcl
buzgó tagjaina.k számát, 'pogy legyenek mindig, a kik szeretettel á.ldoz·
zaua.k fi. vallás ügyének. Aldd meg közelebbről gyiilekezetünket s ebben
itzon kegyes lelkeket, kik irántad való tiszteletöket kOl'onként áldozataik kal is kimutatják. Aldd meg a nevelő intézeteket, melyekből egy új
nemzedé], lép ki az életbe, s cselekedd, hogy ifjaink isteni félelemben, a
.
haza és egyház szeretetében növekedjenek.
Megemlékezünk e pilhLnatban, oh I sten ! a sze nvedőkról is, kil,et
testi vagy lellü betegség gyötör. Ob hivd ma őket is új életre: il. lelki
: r6. é.s jó egészség vidám reggelére. Szülltess meg lllinden könyhullat~ st
es JaJt, hogy boldog nép zengje országszerte (licsóséuedet. Szent FIad
nevében kérünk. },1i Atyiíuk stb .
o
Zárbeszéc1 .
Bemutattuk I stennek lelki áldozatunkat; de ne feledjük
Atyámfiai! hogy ez csak ugy lesz kedves elötte, ha a. mit fogadtunk, mindazt hiven megtartjuk. Ha eltávoz unk is tehát e szent
hajlekból, n e távozzunk el a.z itt meO'i
smert joazs,10'októJ.
JlhJ·unk
b
b
o

•

93
szüntelen It jónak és szépnek, az igaz b "resztény erényeknek útján.
Lássék meg rajtunk a templom és az ünn ep javitó munl,ája itt és
künn, most és mindörökké. Amen.

v.
•

Pünkösdkori.
•

Győzelem a jelszó Keresztény Atyámfi.ai! melyet ma a kel'.

hit zászlója buzditólag lobogtat elöttünk, s a mely pünkösdi ünne.
pünket felékesiti, örömünket megszenteli. Győzelem! gyözelme
annak az isteni e rőnek, melyet bibliai lag Szent Léleknek nevezünk
s it mely egy ily napon Jézus tanítványaiból, azokból az egyszerű
halószokból és vámszedökböl, kiket addig egy kis szélvész is remegésbe hozott, egyszen e megannyi höst és prófétát teremtett s
öket a Krisztus ügyének oly bátor hirdetőivé tette, hogy egyedül
Péter apostol képes volt beszédével 3000 lelket nyerni meg a
kereszténységnek, megalapitván evvel az első gyülekezetet ott,
hol az ármány halálos csapást mért vala a legszentebb ügyre Jeruzsálemben!
Oh mily szép, mily magasztos emlék ez, Keresztény Atyámfiai! Mennyi felemelő, vigasztaló és bátoritó erö rejlik e gondolatban, ha a régiség és megszokás miatt nem hagyjuk azt nyomtalanul elveszni! Nekem legalább ugy tetszik, mintha minden borus
sejtelem, minden kishitüség, mely lelkünket akáJ.· a polgári ', akár
a vallási élet olykor-olykor csüggesztö és elszomoritó helyzetének
szemlélésével megszállhatja, muló ködkéllt elenyésznék , mihelyt
eszünkbe jut a pünkösdi szent történet, mely kezessége annak,
hogya jó és igaz kiküzdésére az Isten közvetlenül is küld segedelmet, s mig egyfelől különös erővel áldja meg azokat, a kik jót
akarnak, addig másfelől a jónak elfogadására is lassanként elkésziti a kebleket. Lassa.nként - mondom - mert valamint a felkelő ' nap első sugarainak a keleti hegyormok ellentállanak s fL
világosság csak perczenként terjed tovább meg tovább a földszinén : ugy minden üdvös, hazát és emberiséget boldogitó eszmének
időre van szüksége, bogyakorszellemet mintegy magának megnyerje, a mi a tapasztalás szerint - fájdalom - ismét csak
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