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

v. 
• 

Pünkösdkori. 

• 

Győzelem a jelszó Keresztény Atyámfi.ai! melyet ma a kel'. I 
hit zászlója buzditólag lobogtat elöttünk, s a mely pünkösdi ünne. 
pünket felékesiti, örömünket megszenteli. Győzelem! gyözelme 
annak az isteni erőnek, 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 re
megésbe 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 Atyám
fiai! Mennyi felemelő, vigasztaló és bátoritó erö rejlik e gondolat
ban, ha a régiség és megszokás miatt nem hagyjuk azt nyomtala
nul 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 sege
delmet, s mig egyfelől különös erővel áldja meg azokat, a kik jót 
akarnak, addig másfelől a jónak elfogadására is lassanként elké
sziti a kebleket. Lassa.nként - mondom - mert valamint a fel
kelő ' nap első sugarainak a keleti hegyormok ellentállanak s fL 

világosság csak perczenként terjed tovább meg tovább a földszi
nén : ugy minden üdvös, hazát és emberiséget boldogitó eszmének 
időre van szüksége, bogyakorszellemet mintegy magának meg
nyerje, a mi a tapasztalás szerint - fájdalom - ismét csak 
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áldozatokkal B pedig gyakran nagyon is véres áldozatokkal szokott 
. 

megeslll . 

És ime, itt van az a pont, Keresztény Atyámfiai! melyben 
O"ondolataim az uri szent vacsora által gyakoroitatni szokott val~ 
o 
lásos szertartással közelebbi érintkezésbe jőnek . 

E szent vendégség, ugyanis, a .mint tucljul\J immár tizen
kilencz százados emléke az Ur J ézus halálának, kinek szintén 
áldozatul kellett esnie a legfelségesebb és legdicsöbb eszmék miatt, 
melyelmek hirdetése s életbeléptetése valaha emberre volt bizva; 

\ mert az emberekkel Istent megismertetni s igy az eget a földdel 
összekötni, az embere'ket lelkök isteni származásáról meggyőzni s 
igy az örök élet nagy kérdését a hit könyvében kitisztázni; az 
erkölcsi parancsolatokat példaadással magyarázni, azoknak gya
korlására az útat megmutatni s igy Isten vagy is az erény, igazság 
és szabadság országának eljövetelét kilátásba helyezni: ez volt a 
gondviselésszerü czél, melyre Isten a maga szent Fiát elküldötte, 
melyért az ember Ur J ézus Krisztus élt, szenvedett 'és meghalt, s 
melynek kikiizdésére az apostolok is, mint a jónak és igaznak ba
ráti, szent Lélekkellönek megáldva. Legyen hát áldott e nap em
léke szintugy , mint az a szent vendégség, melyet koronként 
megújitni s általa lelkiinket felfrissitni ide megjelenünk. Legyen 
áldott közelebbről ft mi mostani buzgóságunk, melylyel az előttünk , 

megteritett szent asztalnak vendégei kivánunk lenni. 
Igen, mert szeretem hinni, Keresztény Atyámfiai! hogy tite· 

ket nemcsak a megszokás vagy az egyház szabályainak lüilsőleg 
megfelelés vágya hozott ide, hanem az a keresztényi vallásos érzü
let, mely egyedül képes felfogni e szertartás jelentőségét. Az idő, 
hiszen, sok dolgot megváltoztat, s mi is sok tekintetben más fo
galommal birunk ma a vallásról, mint az évezrekkel vagy csak 
évszázakkal is ezelőtt élt emberek;' de azért maga a vallás állandó 
8 azt az érzést, melyen az alapszik, sem idő, sem emberek el nem 
törölhetik soha. Az istenség ős, örök bélyeg-vonása és nyilatkozata 
ez bennünk. Erős az én az iránti meggyőződésem, hogy a magá
nak Istem'ől fogalmat alkotó képesség és hit emeli ki az embert 
az állatok sorából, e nélkül ismét oda esnék vissza. A midőn azért 
ez alkalommal is a mi hitünkről bizonyságot kivánunl{ tenni, 
vig,yázzunk, nehogy ránk is találjanak It próféta szavai : «(E ne'ln

zet ség csa.k szájjal közelget én hozzám és ajakiva.l tisztel engemet, a·z 



(i s:i'áik pedi,rl é llt()l~m ~(ít'~l rali " : Gondolj~k meg, hogy nem elég 
e szent asztalnak fllda§;fl,lban reszt venUl , hanem készeknek koll 
lennünk arra is, hogy annak nyollldokiba lépjünk: «a ki nekiink 
példát adott, hogy a miként {j csdekedett, mi is azonképpen cseleke<l
jiink.,. azaz: legyünk istenfé1ök s éltünk legsulyosabb körülmé_ 
nyei között se veszitsük el a Gondviselésben való hitünket; 
tekintsük ugy egymást, mint testvérek s ne abban keressük örö
münket, ha egymásnak IÍrtalmára lehetünk, hfl,n~m abban, ha 
egymást kölcsönösen boldogit hat juk ; tartsuk szem előtt kötelessé
geinket , meggonc1ol,án, hogy miként az óra gépezetében minden 
kis keréknek meg kell fordulni fl, maga tengelye körül, hogy az óra 
rendeltetésének megfeleljen: ugya társadalomban It legkisebb 
tagnak is be kell töltenie elhivatását, kiilönben egynek mulasztá
sáért a többi iR szenved; legyen jelszavunk az igazság, ennek 
érdekében ne rettenjilnk viaSZt\. áldozattól, ne a. haláltól is, tudván: 
(I hogy az embernek nút sem használ, ha, az egész v-ilágot megnyeri is, 
lelkét pedig elvesz-itill ,. szóval: buzduljunk fel ma újból Jézusnak, 
hitünk fejedelmének követésére, mert csak ugy fog bebizonyulni, 
hogy az uri vacsora valódi czélját ismerjük, ugy lesz áldozatunk 
I sten előtt kedves s l'ánk nézve fL pünkösd győzelemnek ünnepe. 

Elébb azonban imádkozzunk: 

Isten! egyedüli F6valósrig I imádva borulunk le előtted e pilla
natban, midőn lelkünk végig pillant jótéteméllyid hosszu során. 

A te szeretetedre ismerünk, Atyánk! az első lélekzetvételben, 
melylyel a vért teremtmél1yeidben kerengésbe illditod; szereteted jelöli 
ki az útat, melyen az égi testek lllyl'iad sokasága s a gyarló ember 
l):Hyltj:ít megfut ja.. Szereteted őrködik az anyagi és szellemi viltig felett, 
ebben van letéve minden dolgok léte és biztonsága, fejl6dési és tökélete
sedési alapja, 

Uram! szereteteelnek nyilatkozata vala az Úr Jézus is, kit az 
emberi nem lUcgvá1tnsnl'a küldöttél és a ki küldetésének teljesen meg' 
felelt; mert felszabnditotta a lelkeket a törvény betüi alól, a szeretetet 
tette legfőbb l)arancsolattá s az erkölcsi világban új eget és új földet 
teremtett, melyben igazság lakozzék, 

És mégis 6, Iti lnindenkit szeretett ... vakság és gyiilölség áldoza.t. 
jává lett; barátai nem értették meg, ellenségei halá.lra üldözték; egytk 
tanitvft.nya megtagadta., a másik elárulta, s végre is a keresztfán adta 
ki nagy lelkét, ... 

Im e halált hirdetjük mi ma is, jó Istenünk! De va.jjon tehetJuk-~ 
ezt szeml'elutnyás nélkül? Vajjon nem kell-e attól ~al'tnnl1nl\, hogy ml 
is üldözőbe vettük azt a. s7.el1emet, melylyel 6 e vlliigot meg akarta 
l\jitnni? s eltértünk nyomdokitól, melyeken járva öt szeretetben és 
jóságban követhettük volna? 
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Ur Isteu! ki belátsz a szivek rejtekébe, te ismersz minket, isme
red gondolatainkat és él'z~lmeinket . Cselekedd, b~gy a mi ~OSZ bennünk 
van kürtsuk ; a jóban mmdell uap elébb meg elebh halaclJunk. Buzdits 
];:ü16nösell most, Jézus halfÍlára emlékezésünk alkalmából, az 6 pélcHj a. 
követésére : Emlékeztess kötelességeillkre, melyekkelllclred és az embe
reknek tartozunk. Adj nekünk is szent Lelket, hogy ez minden jóra 
megtarutsoll és minden igazságra vezéreljen. Szent Fiad nevében kériink. 
Mi Atyánk stb. 

Közben mondandó imák. 

aj A gyiil ekeze t f é rfiaival. 

«~1ikor lJedig a lyünkösd napja eljö tt vovna, 'talának '1nÍ1ul
ny{tjctn egyiitt egyenlő akm'attal • . Im együtt vagyunk mi is, szent 
Isten! a te házadban. Mint hajdan az elsö tanitványokat, tégy 
egygyé minket is az akaratban, el'őssé il. hitben és gazdaggá jósá· 
gos cselekedetekben, hogy a mit egyenként nem, együtt végezhes
sük el s külső és belső életünken lássék meg a szent Léleknek 
jóra vezérlő munkája. Amen, 

b) Az ifjuság ga l. 

6A kko1' nagy hi1,telenséggel lön az égből, mint egy sebesell zÍl!Jú 
szélnek zendülése, mely eltelé az egéBz luizat, lIIelybcn 'Ülnek vala~ , 

E sehesen zúgó szél zendülését, ft te szent L elkednek jótékony ba· 
tását engedd nekünk is érezni, jó Istenünk! teljes életünkben, 
minden elkezdett munkáink a lkalmáva.l, hogy mint amaz első 

tanitványok, szent Fiadról vallást tenni, az igazság mellett lelke
sülni, dicsőségedet hirdetni és t erjesz teni mindeniitt és mindenkor 
l\észen legyünk, Amen, 

ej A gy ül e kezet n ő i vel. 
«.i.1.fegtelének p edig mindny(tjan szent L élekkel és kezdének szólni 

más nyelveken, a mint a .'lzent L élek ad vala nekik szólniok» . Szeretö 
Atyánk! töltsd he a mi szivünket is a tiszta és önzetlen szeretet 
lelkével, hogy ez hassa át gondolatinkat és vezérelje cselekede· 
teinket s ne legyen életünknek egyetlen pillanata is, melyet a ke
resz tényi szeretet jóra munkás ereje jó cselekedetek által meg 
nem termékenyített, Amen. 

Pál apostol serkent, Keresztény Atyámfiai! bogy az imád· 
ságban meg ne restüljünk; kövessük idves intésé t S még egyszer 
mondjunl, forró lui.lát Istenünknek: 

• 

• 



, 
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A hnla. érzelmeitól áthatva borulunk le ismét el6tted minden 
áldások kútfeje, jó Atyánk , Istenünk! s l1em hagyjuk el e szent helyet 
mig még egyszer kÖllYÖl'gésiukkelllem zőrgetünk kegyelmed aj taján. ' 

Uram t a .te j.?voltodban bizva jőttü~k e lelki, ó.l~ozatra; fogadd 
azt kedvesen llll t61ullk ; mert ha táu gyru:loságuuk Ide IS ellüsér t igye-
keztünk azon, hogy méltók legyii ll k szent :Fip.d asztahí.hoz. ' 

Most immár eltávozunk, esedezve te hozzád, ne hagyj cl ott küun 
az ~let küz?el~~ei között is; mert nélküled". ~.tyállk! erönk lU~.gfogyat
IWZlk, remellyullk elhagy s fL kétségbeesés eJsotéte borul rá lelkuuk1'e. 

E szent asztalnál, Atyánk! köteJességeinkre emlékeztettünk. 
Adjad , hogy azokat i,unen táv?zva is soba eIue felejtsük. Ha. igaz .úton 
találsz minket, segélJ és bátonts Szent Lell.eddel. Töltsd ki reánk jóvol
tod édességét, hogy áldásidat érezziik l)olgári és családi, nemzeti és val
lásos életünkben . 

De mi l.lem csak magunkért, hanem másokért is kőnyörgiink hoz
zád, Uram! Aldd meg ft l,el'eaztény egyház minden igaz hivét, á ldd meg 
az egés,z emberiséget. 

Aldfi socllegyen közelebbr61 anyaszentegyházl.1ukol1, Vál'OSUllkou, 
iskolkilllwll és édes hazánkon. Testi és lelki fájdalomban szenvedők, 
fll'vák és őzvegyek nyerjenek vigaszt te nálacl Ne hagyd el, Uram ! ft 

hitetleneket is; s6t éreztesd velök atyai szereteteelet b6 mértékben. Mind-
ezeket szent Fiaclnevében kéljük tőled. Mi Atyánk stb. ' 

Zá r beszéd. 

lUiként a gondolat, mely ide vezetett, szent volt: legyen 
megszenteh-e Atyámfiai! az érzés is, melylyel innen távoztok.
A győzelem emléke, melyet e nap hirdetett, tegyen mindnyája
tokat kitartó kká, k~izdeni az anyaszentegyház diadaláért s szent 
vallásunk igazságaiért, hogy igy méltók legyünk nagy mesterünk
höz és az ő első tallitványaihoz, az apostalokhoz. Amen. 

VI. 

Ugyan pUnkösdi. 

• (I Nem jöttem, hogya tŐ1'vényt eltő1'őy'eln, hanem hoyy a.zt be
tölt8em)!. E szavakban adja értésökre az Ur J,ézus tanitványinak 
az ö küldetését. S a mit igért teljesitette is. E szent asztal, melyet 
vallásos kegyelettel vesziink körül, e pillanatban is azt bizonyit,ia, 
hogy az Ur Jézus a törvényt betöltötte - nemcsak életével, de 
halálával is, a minél bizonyára nincs kétségbevonbatlanabb jele 
az ö törvényszeretetének. 

Hogyan? S az Ur Jézus halála a.z ötörvényszeretetének 
7 

• 

• 
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lenne bizonysága? Nincs különben Keresztény Atyámfiai! Oh fl, 

máglya és vél'pa'd, a golyó és kereszt nemcsak a gonoszokért s a 
gonoszok számára van feltalálva. SOKszor használták azokat éppen 
a. gonoszok a legjobbak és legnemesebbek ellen! Sok ártatlan vér 
folyt el azért, mert némelyek készebbek voltak lemondani az 
életrő], minthogy meggyöződésöket megtagadják s nagyoll is sú· 
vökön hordozták az irás szavait: wút használ vctla.kinek, ha l1~ind 
e világot megnyeri is, Jw (IZ l! lelkét elveszti; vagy micsodct váltságot 
ad/tat akárki is az ö lelkeért 1» 

, 

Mindazok között, kik valaha az igazságért s ezen alapuló 
meggyözödésökért .estek áldozatul, a legnagyobb és legnemesebb 
áldozat Jézus Krisztus, kinek halálát hirdetni állottam meg e 

" helyen, O nem a polgári törvények érdekében folytatott küzdelem-
ben esett el, a mely oly sok igaz bazat1nak ásta meg sirj át s. 
emelte fel egyszersmind a történelem Pantheonában maradandó 
emlékoszl?pát. - ámbár ezeket is sokra becsülte és tiszteletben 
tartotta; de a miért Jézus kilzdött, a miért áldozatul esett, az 
erkölcsi törvények hirdetése, a nép szivéb~n életre ébl'esz tése s a. 

. maga részéről azokhoz való hiv ragaszkod~sa, , 
Es ne gondoljátok Keresztény Atyámfiai! mintha kevesebb 

erőre és bátorságra lenne szükség az erkölcsi, mintsem a polgári 
törvények tiszteletben tartásához. Ellenkezőleg, mig amazt meg
könnyiti az a rettegés, mely 'a törvény átbágóira vár, az erkölcsi , . 
törvények tiszteletére . egyedül az Isten félelme ösztönözhet, a 
melynek megvetése egyelőre nem látszik maga után oly szomoru 
következéseket vonni, Innen van, hogy sokan megdöbbennek min
den oly tett gondolatától, melyet polgári büntetés követhet; ellen
ben az erkölcsi büntetést sz'ámba sem veszik. Innen van, hogy az 
emberek egy nagy része csak látszik jónak, de nem az valósággal. 
Valóban a mi szemeink előtt azok is jók, kik Isten előtt rettegés nél
kül megállani sem lennének képesek. 

Az Ul' Jézus, e szent vendégség szerzője, nem az emberek
nek, hanem Istennek kivánt tetszeni, Mily könnyü lett volna neki 
kikerülni a papi fejedelmek boszuját, az ellene lázitott nép (hihét 
s a keresztfa kínait ! E sok előnyért csak egy kis hallgatás lett 
volna a váltsá:gdij : hallgatás, melyet nem is kell tanulni, melyről a 
l;;özmondás azt tartja: <lBeszélni eziist, (le hallgatni (U'~tny» . Bizony 
Atyámfiai! a hallgatás passiv erény~ ma is sokkal jobban jövedel-

, 
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mez némelyeknek, mlllt másoknak a közjó érdekében való ékes. 
szólás h~rmás mestel'sege, mint fl, legragyogóbb beszé.d, melyen 
ezeren meg ezeren épülnek. 

, F élre ne értsetek Kel'esztény Atyámfiai! É n is tudom hoay 
• o 

a hallgatásnak is meg van értéke s nem kis igazság rejlik ama 
],özmondásban: «Sok beszéd szegénység ~; de másfelől az is ~gaz, 
hogy azon sok hiánynak, melyeket akár polgári és társadalmi, 
akár vallási és egyházi életiinkben tapasztalunk , legföbb okát 
hallgatásunkbau, vagy a mi ezzel egyet tesz, közönyösségünkbell, 
ebben a le]Jü elfásultságban es tunyasagban taláJjuk fel, melylyel 
rendesen a legszentebb dolgok iránt is viseltetni szoktunk, s ft, 

mely halálos mérge minden nemesebb vágyunk és törekvésnek s 
Illiuden közligy elöhaladásának. . 

A jelenések könyvében egy nagy j elentőségú figyelmeztetést 
intéz a szent iró ft Laodiczeabeli gyülekezethez, midőn igy szól: 
• TI/dom, (l. tc dolgaidat, t. i . hogy te sem hideg nem '/;agy, SCIn hév, 

vajha hideg volnál '/;agy hév.l Annakokáért 11úvelhogy lágymeleg vagy 
és sem, hideg, se))t> hév, kivetlek t.ége(l az én 8zám.b6lf) . Atyámfiai! 
e figyelmeztetést minaig szem előtt kell tartanunk, de legkivá.lt 
most , midőn e szent asztal közelében az Ul' Jézus munkásságára, 
nemes tettekben gazdag életére s példás halálára emlékeztetünk ; 
midőn a szent Lélekkel megtelt apostalokra gondolunk, kik egy ily 
napon nem fegyvel'l'el, hanem az igazsá.g melletti meggyőződés 

erejével indultak el a világot meghóditni - most nem szabad 
annak komoly hangját magunktól visszaútasitni. J ézus e szent 
vendégségében csak akkor vjlhetiink részt, ha érdékelve vagyunk 
minden szép és nemes eszme iránt, ha kötelmeink teljesitésétől 

semmi sem rettent vissza, ha hittel és szeretettel ragaszkodunk 
Istenünkhöz s legfőbb boldogságunknak az erényt tartjuk; ha 

, szeretjük embertársainkat, ngy tekintvén őket, mint testvéreinket, 
mint vehink egy Atya gyermekeit, ba vaWisosságban és kegyesség· 
ben gyakoroljuk magunkat, szóval: ba kŐ\'etjük a mi váltságunkra 
született , élt és meghalt Ul' Jézust. 

Mielőtt azonban ez istenes feltételek mellett is a sz~nt asz
talhoz járulnánk, kel'essünk -Istennél el'öt és bátol'~tást a könyörgés
ben. Atyámfiai! imádkozzunk: 

Isten, kegyelmes Atyánk! Itt vagyu nl,; hajlékodban e szent asztal· 
hoz jóvoltodból hivatftlosok. Még csak llclutlly pel'cz van hátl'tt az áltaJad 

7* 
• 
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nekünk ölle16keszületJ:e engedett időböl. SZl1lU9t vetünk ez alatt, oh Isten l 
magullHal, multunkl'a nézve kérve bűnbocsátó kegyelmedet, jövönkre 
pedig égi segedehlledet. . : 

Oh mert nelll titKolhatjuk el előtted, hogy llll gyakran zugolódtuuk 
isteni czéljaid ellen s megfeledkeztüuk l'elldeltetésünkr61 ; gyakran elha
llyagoltuk testünk egészségét, l elk~ll.k épség~t~. a helyett, h~gyakaratodat 
teljesitve, szentül. mértékletesen es Igazán eltunk voiua: tIsztátlan gon
doiatoknak, szivünkben gonosz érzelmeknek adtunk helyet igen sokszol' , 
elannyira, hogy ha kemény itéletet tartanál fe lettünk és semmit el nem 
hallgatnM, bizony, llem állhatna meg igazságunk előtted. 

Azonban e szomoritó emlékek között isvalllelkünkllek egy reméuy
szála, melyhez a hit karjaival megfogantódzunk: a te irgalmad. Ez az 
szent Atyánk, mely nem hágy elcsüggedni es kétségbeesui , biztatván, 
hogyha vétkeinkeu bánkódva készek vagyunk megjavuhii: rre, a kinek 
szeretete nem ismer határt. tovább is kegyelmedben megtal'tasz s bűu- _ 
bánatunk könyéit mennyei örÖlll forrásává változtatod. 

Ime ezért bOl'ultuilk le' most is előtted. Tekints hát kegyelemmel 
ránk s megtél'ésünk szent munkájában segits jóra vezérlő Lelkeddel. 
FOl'rutsd szemeinket az emberiség nagy eszményképél'e, szent Fiadra, 
kinek halálát hirdetni gyültünk itt egybe, s hogy őt mindinkább meg, 
J,özelithessűk - ettólfiiggvén földi boldogságunk ' és mennyei üdvünk
neveld bennünk a hitet, reményt és szeretetet annyit'a, hogy szivünket 
egészen ezek foglalván el, ahoz .soha vétek, hiuság és szenvedély ne férjen, 
s ha ezektől örölu'c meg Dem szabadulhatllllk, tarts távol tölüuk legalább 
e perczBen mindent, a mi megzavarhatna idvességiillk gondjában, hogy 
igy méltóképl)en részesülhessünk e !,?zellt asztal áldásaiban. Mi 
Atyánk stb. 

Közben mondandó imák. 
• 

-
a) A g Y ü l e ke z e t f é rf i a i val. 

Öröklétü Isten! Lelked tölté be az első pünkösdkor az apos
talokat, hogy "lelkesülve Krisztus ügyeért, mely az igazság ügye 
volt, megalapitsák a keresztény anyaszentegyházat. Oh töltsd ki 
ma ránk is az erőnek és kitartásnak lelkét) bogy polgári és ke
resz tényi kötelességeinkben hiyen eljárya, általunk is tCljedjen 
,országod: az iga.zság, szabadság és testvér iség országa. Amen. 

b) Az ifjusággal. 
• 

Mindenható Isten! Mint az első pünkösdkor a tanitvá
nyokra kitöltéd a t e Lelkedet és azok szólani kezdének a szerint, a 
mint a Szent Lélek ad vala nekik szóla-ni : oh adj részt nekünk is ez 
ajándékodból, ho'gy ez legyen. gondolataink és beszédünk, érzé
seink és cselekedetünk irányadója, bogy lássék meg rajtunk, hogy 
mi vettünk szent Lelket, bogy mi Krisztuséi vag,')'unk, Amen, 

• 
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. e) A gyülekezet nö i vel. 

Szeretet I stene! A te Lelked a gyenget is képes erőssé tenni. 
Látj uk ezt a pünkösd történetében, mely a félénk s kishitü tanit
vlinyokbóI ol'o8zlányszivü hősöket s halálra kész vél'tanukat for
mált . Oh di csőitsd meg ma bennünk is a te Lelked erejét, bogy 
készek legyünk csalódásaink között is r emélni , szenvedéseink kö
zött is szeretni és a kétségbeesés szorongásai között is hinni. 
Amen. 

Isten jóvoltából l'észesiilvén immár a szent fendégségböl, 
i llő, hogy azért hálákat adjunk: 

Minden á.ldások adója, erős hatalmu I sten! A megtelt sziv kegyes 
érzelmeivel borulunk le még egyszer előtted, mielőtt elhngynók e helyet, 
hol leJkiinlt: igéd hallgatás!tbal1 megenyhült s szivünkben az Ur Jézus 
halMára való megemlékezés az igaz.ság mellett állhatatosan megmaradás 
vngynt újolag felébr esztette: Oh mint szeretnők, ha e magasztos pillanat 
él:zetét sz[vünkhöz ltÍnczolbatnók! Oh mint szeretnők , ha igy zsá.molyod 
elé borulva, minden gondtól és mindl;ln fájdalomtól mentten csupán 
nekecl élhetnénk! De. ime, elszólitnak innen dolgaink, várakozik intéző 
keziinkre nem egy kötelesség s mi távozunk, magunkkal vive azt az édes 
hitet, hogy te nemcsak kézzel csinált templomokban lakozol , de tem
plomod a mindenség, s az élet minden helyzetél)en , a föld bármely zugá
ban is vigy!l.zó szemeid előtt leszünk. 

Kérünk is szent Atyánk! ne hagyj el minket soha, ne hagyj el 
aHol' is, hn. mi eltávozunk Wled, hanem mint n. szülő engedetlen gyer-
mekét, irgalmad és szereteted által indits megtérésre. _ 

Indítsd megtérésre különösen azokat, kik gyiilekezetünkböz tar 
toznAk ugyan, de itt csak ritkán vagy soha sem jelennek meg. Ébreszd 
fel bennök az ősök vallásos buzgósúgát, hogy látogassák meg a te 
hil.jlékidat, melyekről irva van: _Jobb egy nap II te tOJ'luiczidbmi, hogysem 
e::e ,· nap egyebiitt_. Betegeinket pedig, kiket testi vagy lelki fájdalom 
tartóztatott el szent házadtól, gyógyitsd , bogy másJ;:ol' ők is veliink részt 
\·ehessenek az áldozatban. 

Szeretetedbe és gondviselésedbe ajánljuk édes haz!ínkat és nemze
tünket, n királyt és kinUyi h:l.znt, a kotmány férfiait s il. törvénybozókat. 
Világolj előttök Szent Lelkeddel, hogy vezessék jobb létre e sokat szen
v~dett haz<Ít 8 il. mtllt uMn, melyet lll<Ír eléggé megbiínhödtünk, lá,SS~lllk 
vlg esz.tendúket. 

9z,'eg,Y és árva, gazdag és szegény, ifju és öreg, legyenek őriző 
gondVIselésed élö tallu i. H ints llJdást ft tanuló ifjuságra; virri.goztasd e 
vlÍrost , ennek polgárait és köz intézeteit. Terjeszd ki vigYiízti.sodat az 
egész embeúségr~. Imádkozva kérünk. Mi Atyá,nk stb_ 

Bezáró }}eszéd. 

Bevégezve Keresz tény Atyámfiai! lelki álclozattételünk; 
szen t elmerengesilnk után ismét halljuk az élet hi,ó szózatát s 

• 
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templomodat itt kell hagynunk De magunkkal viszszük a hallott 
talluságokat, s bár nem lész ünk kézzel csinált templomban, nem 
fogjuk feledni, hog.y ott künn is a te szined előtt állunk, oh miu
denható Istenünk! Nem feledjük, hogy ez a.lkalommal újból neked 
ajánlottuk fel magunkat, szen t Fiad példájának követésére tettük 
erős fogadásUllkat. Nyujtsd se'gedehnedet, hogy a szent -vendégség 
szolgáljon hiveid érzelmeinek nemesbitésére, súvök megn,y'ugtatá-
sára s lelkök idvességére. Amen. . 

• 
VII. 

.(,Ot . ~;;; 36 · 
«Jőjjetek el, ölTcndezziinl.: az U1'lwk ,' rigadjunk li '1/Ii szabadi.

tásunk kősziklájának. Menjünk 'eleibe hálaadással, éllekeUiink neki 
dicséreteket ,. mert az e1'ŐS I sten nagy Ur, az ő hatalmában mUJtak 'u 

• 

Szent-Mihálykori urvacsorára. 

földnek alsó 1'észei és a hegyeknek magassága·i az övéi.)) Szent Dá-
vidnak, az ihletett keblü dalnokllak s vallásos buzgóságu király
nak e magasztos szavaival hivlak meg Keresztény Atyámfiai ! a· 
szent vendégséghez, mely ez alkalolllmalránk yámkozik s fi, me
lyet nem é!vezhetúllk lllélt6bban, mintha a zsoltáTi róéhoz hasonló 
érzés beviti l{eblün!{et is. Valóban nincs az esztendőnek egyetlen 
szakasza is, mely a külső természetben hangosabban kiáltaná 
Isten hatalmát, nagyságát és jóságát, meI.y elevenebben éreztetné 
az ell1ber.rel a mennyei Gondviselés jelenlétét"s több hálára köte
lezne a , teremtő iránt, mint a jelenvaló időszakasz, midőn egy
felől a már hegyüjtött, másfelől a nemsokára begyüjtendö áldás 
által testi életünk szükségeit részben enybitve, részben kielégitve 
látjuk. 

Igen, Ahámtiai 1 a föld, mely most édes anyaként táplál, 
majd hant ja alá talmr, ez évben is meO'hozta terlUéseit, s lIa tán a 

,0 

várakozásnak nem telJ'esen meafelelöleO' rennek okát llem ea)'edül 
o 0'1..; ,o 

a föld szűkmarkuságában, hanem a növekedő szükségekben és tl.Z 

emberek növekedő számában kell keresnünk, m elyek miaU gyalu'au 
és legtöbbnyire a sok is kevésnek látszik. De ha szinte .ugy is 
lenne, ha az egylwl' tejjel es mézzel folyó Kanaán termő csatornái 
valósággal megszi.ikültek volna is, s azokon most nem ömlenék az 
úldás oly nagy mértékben , mint szükségeink kivánntÍ,k..) lehet-e ez 
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ok arra, hogy megfelejtkezzünk keresztényi kötelességeinktöl? 
Hiszen mit mondanánk a gyermekről, Iti csak akkor tisztelllé szú
löit, ha ezek lllindell óhajtását t eljesitik, ellenben ha 'Valamit 
m egtagadnak, feloldozottnak hinné magát kötelességei alól? Avagy 
J ézusról nem azt tanit ja-e a szent irás, hogy hálákat adott Isten
nek a bét kenyérért s kevés halél't, (J.nivel 4000 ember éhségét 
lecsillapitotta, a mi bizonynyal nem lehetett sok akkora sokaság
nak ?J Ugya~a~~rt legy~n bál~ sok, ,vagy legyen .. kevés, a mivel 
I sten a terll1ő foldet ez evben IS megaidotta, vegyuk azt ugy, mint 
Isten- Ü=.tgySFJ ajándékát, mondjunk érette dicsér etet az Urnak s 
midőn ez előttünk megtel'itett szent asz talnak áldásiban, a kenyér
ben és borban mÜltegy jelképezve látjuk az erős Istenuek a 
fölCl alsó részein és a hegyeknek magasságain levő hatalmát , ne 
felejtkezzünk meg a háláról, melylyel ez év tennéseiért az ő jóvol
tának tartozunk. -

. Az~.nban fi, kenyér és bor, Keresztény Atyámfiai! mik e szent 
asztalra fel vannak téve, Istennek n em csak sok testi, de egy
szersmind lelki áldását is eszünkbe jutta~ják. ; igen, azon áldását, 
hogy a J ézus által tanitott s halálával megpecsételt keresztény 
tudományban lelki életünk szükségeiről is atyailag gondosko
dott. E gondolat az, mi által ez ünnepély magasabb jelentőségre 
emelkedik s a mi lelkünknek az uri vacsoráyal élés ben oly DeIDes 
táplálékot nyujt, mely képes keblünk nemesb vágyait és érzé~ 
kielégiteni. - . 

E szent asztalnál ugyanis, meg kell emlékezn(mk J ézusról 
és azon nagyeszmékről, melyeknek ő e földön képvi!3e1öje yolt; 
a szeretetről, Diely törekvéseinek irányt adott s szivét nelllcsa.k 
egy nemzet és haza, de az emberiség és yilág bolc1ogitására buz
ditotta, mely akkor sem lankadt meg, midőn talla.iért ft keresz tfa 
kínos halálát kellett kiállnia; meg kell emlékeznünk a hitről, 1pely 
sokat hányatott élethajójá.nak fentartó árbocza volt s a reményről, 
melyet ő Atyjában helyeztetett,. melyhez ö miót erős kösziklához 
ha.lála órájában is szent resignatióval ragaszkodott. 

És fi, midőn ezekről megemlékezünk, nemde Atyámfiai! 
hálával tartozunk Istennek, hogy a keresztény hit, l"emény és sze
retet áHallelkünknek ama táplálékot szerezte meg, mely annak 
éhségét és szomjuságát kielégiti, fentartva testi és lelki életünk 
öszhl1ngját. De vajjon van-e előttünk a lelki örömekuek az az 
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ér téke, a mi ft testieknek? Erős- e a mi hitünk s nem ingadozik-e 
reményünk? Vajjon igaz szeretet lakozik-e keblünkben? s meg
látszik·e az cselekedeteinkben is? Szilárd-e .erkölcsi érzésünk s a 
szellemiekre kellő sulyt fektetünk-e, vagy pedig ezek csak másod
ranguak s önzés és anyagi érdekek lépteink irányzói? E kérdé
sekre szükség megnyugtató feleletet adnunk, mielőtt e szent asz
talhoz járulnánk. És ha ez tán ki nem elégitő fogna lenni, akkor 
sietn ünk keU ez alkalmat lelki megigazulásunkra használni fel. 
Jézus tudományának védő és enyhadó árnyaib~\ kell vonulnunk s 
boldogságunkat a keresztény vallásban keresnünk. Igyekezzünk 
az evangelium tiszta elveit elsajátitni. F el kell fogadnunk, hogy 
ezentul erős lesz· hitünk Istenben, reményeinket Dleg nem ingat ják 
földi szenvedések, szeretetünk az emberek iránt hasonlatos lesz 
Jézus emberiség iránti szeretetéhez . Hál<Íval veszszük Istentől a. 
szeJlem ajándékait, hálával a földnek termését s testi és lelki éle
tünk fenntartása ezen eszközeit kegyes életünk jóságos cselekede
teivel köszönjük meg. 

E fogadásaink megtartására erőt ad az uri szent vacsorával 
élés is. Jertek azért Atyámfiai! kérjük ezt Istentől s ill1ádlíOZván, 
mondjuk ezeket: 
. lIIindell áldások adója, jó Isten! Hálatelt szivvel borulunk le szi

ned elött, mert te ez évben is bebizonyitottad hatahuadat a földnek alsó 
részein és a hegyeknek magassága.in , melyelmek megterlllékenyitésével 
testi életünk fenntm:tásál'ól atyaiiarr gOlH1oskodtál. Há.\ára buzdulunk a 
le.ll;j tápláJékél"t is, melyet szent Fiad tudományában velünk közlöttél, 
Hmek emlékezetére bVlÍnnnl;: ez alkalommal is élJü az lí.ltala szereztetett 
uri szent vacsm·ával. 

A' au félelem fog el , ha meggondoljuk, hányszor lettünk mél-
tatlanokká . áldásaI 1"í1 az által, hogy tönényeidröl megfel~jtkeztiink, 
panmcsola.tldra nem hallga,ttunl, s elhagytuk Jézus üdvrevezet6 nyom
d~kait, a ki pedig példát adott, hogy ll. mint 6 cselekedett, mi iR aZOll
keppeu cselekedjünk. 

Oh Atyánk ! ne e hibá.inkat. Ime most fogad:íst 
teszüú.k elötted, h6gy it te e kivánnnk já.rni ezutálli életÜnk-
n~k mmden napjaiban, kiirtnnk keblünkből minden nemtelen érzést, hin 
llvins,ágot s gonosz indulatot, . ' által elhomályositjuk magunkon 
a te kel)ednek hasonlatossá ""át · hoO"y szeretet lesz cse-
lekedetinknek egyech'tli l"llg6Ja, , o nk, reménységünk 
heu , mely te benned van, soha meg nem s hogy mindezeket 
megturthassuk, hogy az elkezdett jót el dics6itsd meg, 
3h Is~~u ! a t~"el"?clet ~ mi ~ 1·6t!ellségÜnl;:ben ~ ~dc1 neliiiuk Szent Lelke

et , !~.ozel~?bl ?l IS ,a kenyer es bOl" szen t Jelemek vIÍelére IS teremts 
f1nn.n:':l~ UJ SZivet eS lelket, hogy ft szeretet aszta.liillnk méltó vendégei 
€ leslmn!., a Jézus nevében kérünk. Mi AtylÍnk stb. 
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Közben mondandó imák. 

aj A gy ül e kez e t fé rfi aival. 

~Sokan 'ral/nak a hivatalosak, de kevesen a választottak . II Min
denható Isten! add nekünk az erőnek és kegyelemnek lelkét, 
hogy fl, ránk bizottakban hiv~n eljárva, érdemesek legyünk válasz
tott hiveicl közé sOl'oltatni; e végre tégy állhatatosokká a hitben, 
szeretetben és reménységben, ·s valamint te egy vagy, tégy minket 
is egygyé az akaratban s minden jónak és hasznosnak cselekvésé
ben, hogy igy : «a nemes TW1'ezot llIegha'rczolván, futás'lMtkat elvégez
vél!, elnye1'hessiik egykO]" az igaza,knak koro1Uíj(it.» Amen. 

bJ A z ifju ságg al. 

1l 11Iimlen bölcsességnek kezdete az U'mak félelme , .) Mi Urunk, 
Istenünk! tégy minket, kérünk, a te félelmedben bölcsekké, hogy 
hitünk mellé ragaszszunk JÓSá,gOB cselekedetet, a jó cselekedet 
mellé tudományt, a tudomány mellé mértékletességet, a mértékle
tesség mellé tÜTést, a tűrés mellé isteni t iszteletet s az isteni tisz --, 
telet mellé atyafiakboz hajlandó szivet, e mellé pedig szeretetet. 
Ezekben áll az igaz bölcsesség, ezek visznek J ézus igaz ismere
t ére. Amen, 

ej A gyü l ekezet nőiv e !. -
«Jlinden ö'1'zésnek felette megő1'izzed (I, te szhedet, mert abból 

származnak az élet cselekedetei . J) J9 Atyánk! Isteniink! add nekiink 
a vigyázat lelkét, bogy biv őrei legyünk legdrágább kincsiinknek s 
szivűnk tisztaságával kedvességet nyerjünk t e előtted ; e végre 
tégy állhatatosokká, bogy a te tiszteletedben szorgalmatosok 
legyünk, a hitet, a szeretetet, a béli:ességes tiu:ést és a szelidséget 
mindenkor megőrizziik s csak azokról gondoskodjunk, a me.Iiek 
kedvesek te előtted és szent ll iad előtt. Amen. 

J ertek Atyámfiai! mielőtt e szent hajlékból eltávoznánk, még 
egyszer adjunk hálát Istennek testi és lelki jótéteményeiért s imád-
kozván mondjuk ezeket : , 

Testi es lelki javaink adója, mennyei Atyánk! Boldogo~. "agy~~nk , 
hogy a szeretet asztalú.llál lllegjelcllvén, ~í.ldásaib.all rés~esulhettuD~: 
Ugy tetszik, mintha megigazultunk volna, mintha e plllanatbsn UJ 
életet kezdenénk. 

Oh I sten! legyen neke(l lhá.In. kebliink e magaszt.altságMl·t; tedd 

, 
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. .. 
azt, kérünk, á~la.?d6vá e.gész életünkre. Ol'izd ~eg erkölc~üJ?-k tisztaságát 
minden szeplőtoJ, elv€mkbell megtálltOl'Odlll ne bagYJ, Jellemünket a 
kisértetek ellen szilárdítsd meg. Tégy egyen-egyeu a te é16 templomiddá 
neveld bennünk a hitet, reményt és szeretetet, hogy feleljünk meg isteni 
származásullknak 8 tetteink hirdessék, bogya te gyermekeid vaIYyuuk 

Atyánk, Istenünk! a midőn testi és lelki áldásaid elsorolá:sába~ 
szent házadpan imádkozva boldogoknak valljuk magunkat: megemlé
kezünk azokról is, a kik betegség vagy más kÖl'ühnények miatt Dem 
jelenbettek meg e szent hajlékban s nem vehettek l'észtvendégségünkbeu . 
Te látod, mennyire vágytak volna ők .is velünk együtt imádkozni te 
hozzád! oh enyhítsd az 6 lelkök éhségét és szomjuságát jóságod édes
ségeivel ! Add vissza nekik az elvesztett egészséget, gyógyits lUeg miu
den testi és lelki beteget_ A hitetleneket és vallástalanokat pedig döb
bentsd meg szivökben s értesd meg velök, hogy rajtad kivül , oh er68 
Isten! hasztalan keresnek maguknak segélyt, nyugalmat és békességet_ 

Atyánk, IBtenünk! Légy mi velünk életben és halálban_ Az árvák
nak és özvegyeknek viseld gondját, a hontalanoknak adj szabadsáaot s 
megpi4enést. , . o 

Aldásod legyen, vitézkedő anyaszentegyházadon, ennek egyes tag
jain s a családokon. Aldd meg hazánkat és nemzetünket. Virágoztasd 
az iskolákat s l1lÍnden üdvös tá rsulatot. ,Kegyelmed maradjon mindnyá
junkka!. Mi Atyánk stb. 

Z á r b e s z é d. 

~fenjetek el békességgel Ur I stennek áldottai! Örizzétek meg 

kebleiteknek t isztaságát; legyetek állhatatosak jóra való önelhatá
l'ozástokban; a hit, remény és szeretet, m elyekre Jézus példája 

ma is emlékeztetett, ékesitse külső és belső életeteket, s annak 

áldott magvai teremjék m eg számatolu'a a földi boldogscígot és égi 
üdvet. Amen. 

-

VIII. 

Ugyan őszi "rvacsoraosztáskor 1870:ben. 

(Vonatkozással a·z év tennészeti csapáso'ira és a P01'osz-fm/lczia 
háborw·a.) 

-

• 

~Aldjad én lellccm az U/'at és el ne felejtkezz semmi j6tJtemé- . 
nyi'ről. II Im e szavakban tör ki a zsoltáriró ker"':y-es király, midőn ö. 

Izraelnek és saját ma,gának sorsán elmerengve, mindenütt és min
denben Isten jósága, szeretete és áldásai nyilvános jeleivel találko
zik. J ertek Atyámfiai! vegyük el a szót a kegyes király ajka,iról s 
kiáltsuk mi is a hálaadás ez ünnepén: Áld)ad én lelkem oz Urat 
és el ne felejtk,ezz seJ/miti, jótéfellléll,ljir(il.' Bizonyára szent Dib"idnal.: 
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sem volt több oka dicsérui I stent s áldani jótéteméuyiél't, mint 
nekünk yan, ha mint Ö. mi is feljül tudunk emelkedni az érzékisé. 
gen, fel azon lelki magaslatra, honnan llemcsali: az eseményeket, 
de azokat intéző Gondviselést )s belátj uk, megismerjük és figyel
münkl'e méltatjuk. Igen! nekünk szintén sok okunk van arra, hogy 
Isten dicsőítésére msgllyissuk ajkainkat s áldjuk öt, ki minket 
jóvoltával naponta megáld. É n csak 'a legközeiebbieket emlitem 
meg, kezdve a természet áldásain. 

Irva van Keresztény Atyámfiai! hogy minekutána az özön
viz ből megszabadult Noé az Urnak .oltárt épitett s azon hálaáldo
zatát bemutatta, monda 'az Ur a maga szivében : «Nem. átkozom 
meg föbb6 a földet az emberb ·t, j611ehct a.z ember szivének gondola(ja, 
gonosz, az Ő if.juságát6l fogva" É'; többé el nem vesztem mind az élő 
állatokat, a 1)'f,int most cselekedtem,. E nnek 'U fúna, mig a főld lészen , 
'fetés és (l1'atás, hideg és meleg, nyá,,' és tél, (f, nap és éjszaka. meg nelJ/, 
szünnek. I) S hála, oh ezer hála érte! özönvizhez hasonló átalános 
pusztulás többé uem érte a földet s raj ta élő emberi uemet ; de 
egyes vidékek, egyének és községek bizony nem egyszer ki voltak 
téve azóta is a természet duló elemeinek. Külöllösen ez ev, egyike 
'rnla Atyámfiai! a legrendkiviiliebbeknek. Mintha a nagyszeriise
gek korszakát élnök, a természet csap'ásai is nagyszel'iibbek most, 
mint ezelött, A vagy ki ért közületek oly iszonyu vizáradásokat, 
annyi tílzvészt és jegvei'est , mint a minökröl ez évben hallottunk, 
olvastunk és értesültúnk? Valóban, ez év emlékezetesebb marad 
azon szt?rencsétlenségekéd , melyeket a természet okozott, mint az 
áldásokért, melyeket hozott. S ha köuyöradományok nem enyhite· 
nék az inségre jutottak siralmas sorsát, ugy alkalmasint hallha
tóbh volna földrészünköl1 a sil'aloJ?l (0aj ll.kiáltása, ll1int az orom 
ujjongása. 

Nem azért hazám fel ezeket, Keresztény Atyámfiai! ~10gy 

általok megzavarjam a ti ünnepi örömet~ket, mert nekünk e tel'Oiu
tetben nincs okunk a kesel'üsegre. Ellenkezöleg, hálával tartozunk 
I stennek, hogy minket - városunkat és környékét -na.gyobb csapn
soktól megkimélt, határunkon nem törte e1 a. kenyér botját, tűz és 
viz nem emésztette meg lakhelyeiuket s ha az idö járását tekintve 
van is kivánni 'valónk: mindazáltal megoltalmazott attól, hogy a 
mások könyörületére szoruljunk. Igen, mentől rendkivüliebbek 
valámtk ez évben az elemi csapások : ,nekünk annál elevenebben 

• 
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kell éreznünk az Istennek hozzánk való jóságát és szeretetét s 
annál bálateljesebben kell Istenhez felkiáltanunk a tel'mészet idei 
áldásaiél't ; Áldja(l én lelkcIn (lZ UTat és cl ne fclejtkezz senvnti jótéte
ményi'1'ől: 

Azonban az embernek, Keresztény Atyámfiai! nemcsak a 
természet, hanem -...:.. a mi fájdalmasabb - sokszor saját ember
társa legnagyobb" ellensége. Hiába hangzott el az Ul' Jézus szúle. 
tésekor ft mennyei szózat: (Békesség e !óldön és uz embe-rekhez 
jóakwl'atl), mert a hiuság és nagyravágyás, irigykedés és féltékeny
ség, boszuvágy és hal'agralob.banás vagy éppen szeszély embert 
emberrel, családot családdal, népet néppel szembe állit s egyiket 
a másikra ingerli, hogy mint fenevadak tépjék és marczangolják, 
öljék és gyilkolják egymást. N e; 6h ne dicsekedj etek még fajunk 
miveltségével! Hát miveltség-e, a mi most nyugaton, Európa leg
miveltebbnek tartott két nemzete között történik? ·Miveltség·e a 
békés 'Polgárok nyugalmát felzaval'ui, öket munkájoktól elvonni, 
hajlék nélküli főldönfutókká tenni? Miveltség-e a szegény földmi
ves iparát semmivé tenni, száguldó lovak patkóival, haláltszól'ó 
ágyuk kerekeivel a föl~ termését elgázolni? Miveltség-e falukat és 
városokat romokba dönteni, századok miikincseit prédára hányni s 
c1icsö'séget keresni abban, ha -egymásnak nehány percz alatt evtize
c1ekl-e szolgáló kárt és }'omlást szerúmk? niiveÍtség-e ezel'eket 
lemészál'ollli, egy nemzedéket kipusztitni, 'milliókat juttatni árva
ságra, özvegységre és k01dusbotl'a? Ha ez miveltség Atyámfiai! 
ugy az emberiség akkor volt legmiveltebb, mikor barbár állapot.át 
élte, és egészen al~p~alanul v~dolnak minket "és más népeket éppen 
azok, ft lülmek miveltsége most a legballatlanítbb barbárság ban 
nyilatkozik. 

De mit tartozik mindez r~nk s mit tartozik különösen ez 
alkalomhoz ? mondani fogjátok talán. Megbocsássatok Keresztény 
Atyámfiai! de én azt hiszem, hogy a miröl kereskedő és iparos, 
ügyvéd és orvos, hivatalnok és művész, szóval : minden ember 
beszé], a mi ma ugyszó]ván a közbeszéd- általános tárgya, arról a 
pftpnak is szabad, sőt kötelessége beszélni. S én nem ezél nélkül 
forditottam figyelmeteket e pillanatban ~ hábol'u iszonyairfl..; ellen
li:ezőleg, az Isten iránti bála szent érzelmeit ftkarom bennetek ez 
;iltal is felébl'eszteni, nevelni és fokozni. Igen, a gondolat, hogy 
mig Emópa szivében a hábpru fUl'iái dúlnak, édes haziÍnkban a 

• 
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béke angyala báboritlall nyugalmat enged élveznünk; mig amott 
a toll és tő, a véső és furó, az ásó- és kapa, a sing és mérő sel'. 
J,Jenyö, szóval: minden müszel' vivó, 8zu1'6, lövő fegyverré s golyóvn 
változott, közöttünk kiki csendben folytathatja mesterségét s dol. , 
gaillak utána láthat, azt hiszem, Keresztény Atyámfiai! ez méltó ok 
alTa, hogy hálával emlitsük Isten nevét s polgári életünkre vonat-, 
kozóla,g is igy kiálthasSUllk fel: AI,(7Jacl én lelkel//' az U'tat 8 el ne 

fdc1"tkezz se1Jlm~i jótétc1ltényi1'ől . 
• ~ l ' 

Milldazáltt;tl bánnily fontos okok legyenek is a természet , 
áldásai és jJolgári életliuk nyugalma arra, hogy azok minket I sten 
iránti l1álára buzditsanak : itt m ég nem állapodhatunk meg, Oh, 
Atyámfiai! a-sors kereke gyorsan forog -8 jöhet idő, midőn a tel'· 
mészet csapásai u1illket érnek, a háboru vész ei minket sujtolllak. 
Mi marad ekkor számunkra, a mi Isten iránti hálára buzdítson ? 
Ekkor is megma.rad, Keresztény Atyámfiai! a legnagyobb és leg· 
fontosabb, mit sem idő, sem emberek el nem ve~1etnek; megmarad 
hitünk, a mi nyomoruságaink közepette enyhet, csalódásainkban 
vigaszt, fájdalmunkban gyógyírt csepegtet szivünkbe s még a halál 
völgyének árnyékában is kétségbeeséssel küzködő lelkünknek meg
mutatja az útat a szabadulásra, rámutat arra, e ki feljül áll a 
változálsokon, söt a ki maga intézi égen és" földön a változásokat, 
S midön öt, az Istent meglaláltuk, midön gondolatinkkal hozzá 
felemelkedtünk, midőn atyai szine elé borultunk: jöhet vész és 
vihar, tombolhat harcz és háboru, lehetünk szerencsések vagy 
szerencsétlenek, minden körülmények között nyugodt kebellel , 
állunk meg előtte selmondhatjuk : Aldjad én lelkem az U1'at és el 
ne fe lejtkezz sok jótétt;ményi1-öl. -

Igen, Atyámfiai! nemcsak a jó, hanem a balsorsbau is I sten 
a mi oltalmunk, paizsunk és kővárunk. Erről nem szabad soha 
megffJej tkeznünk, de nem szabad különösen most, midőn egy olyan 
emlék előtt állunk, mely az Isten iránti hálát és szeretetet kell 
hogy bennünk megerősítse. Ime ez előttünk. megteritett szent asz
talt a kereszten elvérzett Ur Jézus dicső szelleme sugá.rozza körül. 
Közelithetnétek-e ti ehez, ba nem éreznétek magatokban erőt és 
kedvet e szellemi sugarakat saját éltetek által visszatükl'özni? 
Közelitbetnétek-e ehez, ba nem volna bennetek a,karat követni 
annak példáját, kit ti Uratoknak és mesterteknek neveztek? Bizony 
e szent asztal közelében át illeg átbatva kell éreznünk magunkat 

• 
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a,z Ur Jézus dicső szelleme által, nehogy niuk is tn.láljanak a pl'ó· 
fé ta sulyos szavai; ((E nemzfJtsrg én hozzáll~ csak 8.zájjallcözelgct, és 
ajakát'al tisztel engemet: szive lJcdig én tlJlem távol vltn.1) E szent 
asztal közelében, szivünket kell áldozatul adni I stennek és az ö 
szent liliának, hogy mi is I sten fiai és gyermekei lehessünk. Oh 
jertek annakokáért az áldozatra, jertek, tegyii.k meg arra az első 

lépést, it biínbánatot -
Imi dkozzunk; 

Isten! lell,ünk hnlaérzetével borulunk le szil1~d el6tt; magasz
talunk tégedet s hirdetjük jóvoltidat , melyekkel dicsövé tetted magadat 
teremtményid e16tt. 

Oh Uram! mily nagyok és megszámlálhatlanok a tfl jótéteményicl. 
Az ég és föld rakva jóságod jeleivel. A nap élteM sugaraiban s es6csep
pekben, a csillagok fényében és a tenger habjain, a felhől( futásn.ban s a 
fö ld páragőzének fölemelkedésében hatalmad nyilatkozik, szel'etetetl 
t,ündöklik . 

JÓpágodat és szeretetedet hirdeti nekünk az egész természet, mely
nek kebelén eledelt készitettél szálllunkra ez évben is; jóságodat 8 sze· 
retetedet hirdeti llolglÍl'i életünk, melynek békéjét és nyugalmát nem 
engedte'd megzavartatni; de jóságodat és szer etetedet hi1:deti mindenek 
felett n.z n. kegyelem, mely szerint szent Fiad, az Úr Jézus iíltall'észe
seivé tettél a keresztény vallásnak, melyben jó és balsors között, szeren· 
esés és sZel'encsétlen állapotinkbilll feltaláljuk boldogságunkat, a lélek 
nyugalmát és szivünk állandó békéjét. 

Úram ! légy áldva; légy magasztalva mindezekért. Légy áldvn. és 
magasztalva még a csapásokért is, melyekkel ottan-ottan meglátogatsz, 
mert azok is atyai szereteted jelei s általok is javunkat eszközlöd, töké
letesedésünket mUllkálod. Avagy mikor érte nagyobb csapás emberi 
nem ünket, mint midőn a te felkented, az igazságnak és á.rtatlanságnak 
megtestesi'tlése, Jézus, gonosz kezek által a kru:esztell elvru:zett? s im 
még ez áldozat is áldásnak lőn kútfejévé, halála az életnek legnagyobb 
tanító mesterévé! 

Ni Urunk, I stenünk! ez áldozat fmIéke áll elöttünk most is. Itt e 
megteritett szent uszta} kenyere és bora arra emlékeztetnek minket, hogy 
a te Fiad kész volt érettünk . megtöretni testét és kiontatni vérét; kész 
volt az igazságot halálával megpecsételni . 

De e szent asztal egyszersmind vizsgil.ló biró is, mely töhink is 
számot kér: mi módon sáfárkoc1tunk a ll ekünk adott tálcntollloHal ? 
H a vajjon megbecsiiltük-e a te áldá.sidat. vagy visszaéltünk a.zokkal, 
haszon helyett kárt fizerezvén magunknak és másoknak? 

Istell~ irgalom Istene! ne feddj meg, ha 8l:H\lUadásunk tán hiányos 
s l~ern o~y tiszta, mint te kivánnád ; ne fedelj mcg, ha nem tlldtunl, 
el.~ggé Vigyázni magllllkm s az erény diszkoszoruja helyett ...ismét a szi
"'-unkben levő.bűntudat 8zuró töviseivel jelentünk lUeg az áldozatnt. 

I~ne e pJllanatban ébredni kezdünk, újnt hitjllk, mit mulltslItottullk 
el é~ m.l~ lre)1 megtennün )" hogy llléltók legyünk ahoz, kit !lélc1aadónkkil. 
tett,el. h pllhmatban ]{észek vagytll.lk levetkezni ftZ Ó embert. készek 
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felöltözni flZ cl"ény menyegzői l'Uh~\'.bít, hogy méltóképPcll jelenhessiink 
meg l'IÍllk vllntlwzó Ul'Un){ t1sz ta.I:i,nlil. 

J ó I sten , szerető Atyánk! fogadd kedv~sen akaratunk e jóra való 
öllelh.fLtározását: It lUultél' t bocsá~s meg, a Jelenre biztass 8 a jövőre 
áldj meg. J ézus nevében, kérünk, hallgass meg. Mi A~yank stb . 

Közben mondandó imák. 

a) A gyüle kez e t f é r fiaiv a l. 

(Én vagyok az életnek ama kenyere , a ki én hozzám ,jő, mog 
'!tem éhezik és a ki hiszen én bennem, ?1wg nem szomjazik.» A nagy 
mesternek e szavait engedd híven megöl'izl1ünk SZivliukben, oh 
szent. Isten r bogy világi dolgaink és foglalatosságaink között se 
felejtkezzünk meg szent vallásunkról és annak igazságairól. Csele. 
kedd, bogy ne csak ·ajkain~on hordozzuk, de megvalósitni is igye
k~ezzünk azokat az eszméket, melyeknek terjesztésére hivatva 
vagyunk: (dwgy -igy mások is látván a mi jócs~lekecleteinket, 'dicsöit
selle~ té,gecl , n~ennyei A tyánkat» . Amen . 

• 
bJ A z ifju ságg al. 

t(Ne11~cs(tk kenyénel él az ember, ha,nel1.~ I stenuek minclen igé
iével, mely az Ő szájából sztÍ1·))wzik. I) A nagy mester e szavait 
engedd megértenünk, szent Isten! édes Atyánk! hogy ne csak a 
testi jókért, hanem a szellem kincseiért is örömmel fáradozzunk. 
Tanits meg türni és nélkülözni, kevéssel megelégedni és sokra 
igyekezni, hogy egykor mi is meghallhassuk : (lBoldog szolga, kit 
az ő n1'Cj, talál (j,z ő tiszte szerint cselekedni)). Amen. 

• • 

cJ A gyülekezet nőivel. 
• 

((Boldog ember, a ki eemlik kenyent az I sten országábwto ll 

A nagy mester e szavait tartsd szüntelen elménkben, édes Atyánk! 
hogya midőn egü.llk beborul s szivünkre búbánat és fájdalom 
nehezedik, midőn keblünk reményvirágai elhervadnak, a vallásban 
akkor is megtaláljuk azt a boldogságat, melytől sem idő, sem 
emberek meg nem foszthatnak. Tm·ts meg a te félelmedben, hogy 
ez által mi is megtru:tassunk s beteljék rajtunk az igéret: ~Bizzál 
leányom, (t te hited ·megta.rt téged JI. Amen . 

Hálával l;; ezdettük, hálával végezzük ünlleI?sz ellt~lésün~et: 

• 
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Felséges Isten! Atyánk a J ézusbun.! ~ogyan. áldjunk, miként 
ll1Ucrllsztnljunk téged megszámltílhatlan Jótetemén~'ldért, közelebbről 
azo~ kegyelell1éJ.·t' . ll1:e1yben l~illket ez ~lk:Llolllma:~ IS részeltettél, hogy 
szent házadban megjelellhettunk s vendegel lehet tullk a szeretet azeut 
velldégségéllek ? , . . • 

Bizony, ha angyaloknak nyelvevel bunánk IS, meg akkor sem tud
nánk téged lllé1tóképpen magasz ~allli: mennyivel kevesebbé igy, midőn 
&v>'al nem birunk 6 minden a. IUlt szólunk vagy gondolunk, csak földi 
ember szava. és gyarló gondolat. 

De nem is kivánsz te itt tőlüuk többet, mint azt, hogy földi ren
deltetésünket betöltsük; majd ba ItDgyalid köze jutunk, mkkOl' mi is azok 
módja szerint imlÍdull], tégedet. Most kedvesen veszed t61ünk - hisz· 
szük - az áldozatot , a mit mint emberek emberi tökéletesség szerin t 
tudunk el6tted felmutntni .. 

S mjha bár ezt birnók igazán teljesitni! Vajha hiven megfelelnénk 
kötelességei11knek, melyek által méltó lesz ugy hozzá.d, mint illó hozzánk 
ft mi imádsá.gtÍnk. . 

Atyánk, I stenünk! Azért adtad számunkra ez óra szent alkalmat 
s örömét is, hogy lélekben hozzád emelkedve, a tlássuk rendeltetésünket 
s alll1ak megfelelni szent ~iad pélclájából erőt merítsünk. Adjad, hogya 
mit kerestünk, legyen megtalálva. Neveld bennünk a hitet, r eményt és 
szeretetet. Tégy kitartókká, kötelességeinkben, hogy mint csalá.dtagok , 
annak jóllétét, mint bonfiah és honleányok a haza boldogságát, mint 
heresztéliyek az anyaszentegybnz dicsőségét tehetségünk szerint moz
ditsuk e16: Ne legyen közöttünk senki , a kit a mulasztásokért önmaga 
vagy mások részéről szeUll'ebányás , vád és pironság érhet . Tégy mind
nyájunkat az erény és igazság, a szeretet és jóság élő terul)lomává, hogy 
ne csak e falak között, hanem lüinn az életben is dicsőittessék tiltalunk 
ft te neved. 

De ob Uram! mi nemcsak magunkért, hanem másokért is imád
kozuuk, mert erre tftuitott minket szent Fiad. Imádkozunk betégeinkért : 
adj nekik könyebbülést ; az özvegyekért és árvá,kért, a kiknek SOl'sa 

bizony mostoha: légy gyámolllk és atyjok; a titkosan szenvedőkért, kik 
könyhullatással eszik }{enyeröket: vidámitscl llleg sz ivöket ; a méltatln
nul szenved6 foglyokért: szabaditsd meg őket ; imádkozunk a bíínösöl.:ért 
is : jobbi tsd meg őket; imádkO:Hlllk hazánkért és nemzetünkért: tartsd 
meg küls6 békéjét és segitsd belső jólétre; királyunk ért és az uralkodó 
családért: áldd meg őket hosszas boldog országlással ; vtÍrosullkéd és 
l~kóiért : segitsd meg mÜlden törekvésökben; oskoláinkért és az ifJU
sagért: tartsd fenn ezekben az igaz tudományt és jó erkölcsöket; anya· 
s~entegyhá z\~n~ért és az egész emberiségért : vidd elébb mindkettőt a 
tokéietesség utJán. Hallgass meg. Mi Atyánk stb. 

Bezáró beszéd. 

Legyen áldott I sten, ki nekúnk e napot adta! legyetek áldva. 
Istentől ti , kik ez t hálaadástokkal megszenteltétek. Az Ur legyen 
őriző pásztorunk künn és benn. Amen. . 
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IX. 
Ugyan 6szi urvacsora-oszláskor 1873-ban . 

• 

(Alkalmazással az ez évben dult cholerá1'u.) 

~l\1 ivel fi zessek az Urnak, minden {m hozzlhn való j ótélemé
nyiért ? A szabadulásért való hálaadásnak poharát VC8zen~ és (I .. Z 

Umak nevét hiV01n scgitségiil. A z énfogadásimot 11wgadorn az U1'1U~k 

majd az ő egész népe előtt )) - it királyi daJnok e szavait, Keresz
tény Atyámfiai! méltóbban alig vehetnök ajkainkra, mint most, 
midőn nemcsnk az elvett testi jókél't, egy év áldásaiért, hanem 
testi életünk megtal'tásáél't is különös hálára kell buzdulnunk Isten 
iránt. Emlél{ezzüllk csak vissza, mily aggodalmak között töltöttük 
az egész nyarat! Mintha folytonosan hábol'uban, az ellenség golyói 
előtt állottunk volna: ugy voltunk az iszonyu járvány tartama 
alatt, mely ez évben országunkkal együtt várO!'mnkat is megláto
gatta s kiszegzett öldöklö nyi lát csak a napokban eresztette le, 
irtó hadjáratát csak közelebbről szi.intette meg. Emlékezzünk csak 
vissza, mily aggodalmak között éltünk! Mikor reggel felkeltünk, 
nem tudtuk, vajjon érjük-e a delet és estvét, s ha estve álomra 
hajtottuk fejünket, nem voltlmk bizonyosok, vajjon lesz-e abból 
ébredé~ünk, lesz-e több reggeliillk? i\linden óra, sőt mondhatni 
minden percz meg volt keseritve a halál gondolatMól, s ha lll:1gunk 
és családunk netán ment is volt a járványtól: szolllszédaink, jó 
emberink, barátink és rokonink gyásza és vesztesége mellett ma
mdbattunk volna-e illete.tlenül ? Lebet-e valaki, a kit az ol"szágban 
elpusztult több mint 100,000 halott közúl egy se érdekelne, • ki 
annyi csa.ládnak gyászáb91 semmi részt ne venne? S ime ennyi 
veszély és csapás között is mi I sten különös kegyelméből megma
radtunk, élünk, dolgozbatunk és imádkozhatunk. Avagy nem 
méltó-e, hogy a szabadulásért való hálaadás poharát felvegyük és 
az Urnak nevét a királyi dalnokkal mi is segitségül hivjuk? 

Azonban ez csak egyik s mondhatni könnyebb részét teszi 
annak, mire fl, szent iró után ez alkalommal is felbiva érezhetjük 
m~~gunkat ; mert Istennek bálákat adni s az ö nevét segitségül 
hivni, magában véve szinte nem több az (( Untnt/» «Umm / » kiál
tásnál, melyröl J ézus azt mondotta, hogy avval nem jutbatni 
menyországba; jóllehet napjainkban elegen vannak, nem kell 

s 
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lálDpáss~l keresni az olyanokat, kik ennyit sem tesznek, kik nem 
birnül feJjülelUelkedni az érzéki világ földhöz szoritó kapcsain, 
vagy beteges elmék hamis tudOllláuyi tételein, biábauvalóságnak, 
ábrándos öntÍmitásllak t artják fl. lélek magasb szárnyalását s főleg 
egy felsőbb hatalom előtt meghajlását, abban a meggyöződésben, 
hogy evvel magukra nézve megnyugtató kötelességet teljesitettek. 
Oh pedig mi sokszor át kell látnunk életünk folyamában, hogya 
vallás az egyetlen alap, melyen mint fl. köszi1dán épült báz, lel .... 
künk fl. sors minden változásai között megtarthatja épségét és 
nyugodalmát; mi sol,szol' el IteU ismernünk, bogy egy szivböl fel
törő sobajban, egy kegyes gondolatban vagy istenes szóbau, mely 
a föld gondjaitól elvom-a Istenhez vezet, a legszebb tudomány 
nyilatkozik; mi sokszor lehet tapasztalnunk: (l hogy (l. 11Ú képpen a . 
T;asz elolt:(ul a tiiz előtt, azonképen ehesznek a hitetlenek, de II hivűk-

nek 1IIi'1Id enek lehetségesek.» 
A zsoltáriró, ugyanis, még egy más dolgot is kötelességünkké 

tesz: «( hogy a. lI~i fogadásinkat acljltk meg az Urnak az lj egész népe 
előtt .» Igen, Atyámfiai! ezt tennünk kell, mert miIlden embernek 
vannak fogadásai, van erkölcsi tartozása, melyek teljesitése annyi
'fal inkább kötelesség, mert attól függ mind ft közjó, mind magunk 
boldogsága. A gyermek, li.i szülőit neru tiszteli, s a szülő, ki neUl 
gondoskodik gyermekei neveltetéséről, a fél"j, midőn koczkára teszi 
a nibizott család szerencséjét és a nő, midőn szenvedélyeinek és 
szeszélyeinek feláldozza a ház békéjét j a hivatalnok, ba elferditi 
a védelmébe ajánlott igazságot és a katona, ba elhagyja zászlóját; 
a király sanyargatván népét es a nép áruba bocsátván a törvényt 
és jogot: szóval, ha valaki nem teszi azt, a mit tennie kellene s 
olyakat cselekszik, a miket cselekednie nem illő, nem szabad
egyformán nem adja illeg fogadását az Urnak s ez által egy-egy 
akadályt gördit az emberiség jóllétének kiilönben .is lassan és 
nehezen haladó folyama elébe. Hát az egymás ellen törekves, a 
Lizallllatlanság, az önzés, a hiuság és a szerencsétlenség annyi 
más testvéreinek gyászos következményeit emlitsem.e? Emlitnelll 
kell Atyámfiai! mert e szent asztal, melynek vendégei ki\;ánunk 
lenni, a szent jelek, melyek a Krisztus megtöretett testére és kion
tatott vérére emlékeztetnek és a pillanat, melyben az égnel;; ba.r
matáyal óhajt juk megenybitll i szomju lelkünket _ mind, mind 
azt kivánják, bogy számot vessünk magunkkal: ha vajjon mi ment-
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tek vagyunk-e hasonló váda.któl? ha vajjon mi megadtuk-e foga.
dásunkat az Ul'nak az ő egész népe előtt; azaz: tudtunk-e hitünk
nek a jó c5elekedetekben külsőleg is életet adni, mint Jézus, ki rt. 

szeretetért, melyet az emberiség iránt keblében táplált , a tudo
mányért, melyet Isten és emberek előtt vallott, az igazságért a. 
melyet hirdetett, l, ész volt élni és halni? ! .. __ Oh ha megnyug_ 
tató feleleteket nyel'hetnénk mindezekre szi vünktöl! Oh ha pirulás 
nélkül tekint.hetnénk vissza lllultunkra s igy szólhatuánk az apos
tollal: (jabba,n gyakoroltmn magamat, hogy botránkozá.s nélkül való 
lclkiismenJfem legyen mind I sten, mind emberek előtt! I) Oh ha csak 

egy kis szikráját éreznők keblünkben annak a szellem tűznek , 

IJleÍynek lángját és melegét J ézus kimutatta, hogy az ö példáját 
követve, elmondhassuk mi is: ('Atyám, a 1ILunkát, a melyet nún biz
tál, elré[lez tpJ/! .II) Ebben legyen hát •. Keresztény Atyámfiai! a mi 
foglalkozásunk; bánj uk meg hibáinkat, kötelességeinket teljesitsük 
hiven , magunk jóravaló elhatározása legyen komoly. Ezek legye
nek a lépcsők, melyeken oda emelkedhetünk, hol I stenhez való 
rokonságunknál fogva állanunk kell. J ézus Krisztusnak dicső 

emléke újulván meg most is emlékünli:ben, új"uljon meg az ő köve
tésére serkentő erö és buzgóság is_ 

l mádkozzunk : 
Nagy Isten ! kinek hatalmát és bölcsességét hirdeti a kiterjesztett 

er6sség s jóságáról bizonyságot tesz az emberiség földi élete: hálkt adunk 
neked jóvaItidért, melyekkel közelebbről is megdicsöitetted magadat. 
Umm! kezedben vu.n életünk s nlinden pillanatért neked tartozunk 
köszönettel. Uélyen érezzük ezt főleg most, mid6n annyi vész között 
megtartottál, a járvány fenyegetésétől megszabaditál s evvel sz,, 
mUllkl'a a megtérés és kegyelem idejét meghosszabbitottad. 

Légy ,Udva minuezekért, lllegtm·tó I stenünk! Légy áldva a föld 
nlinden áldásaiért, d~ különösen lelkünk javaiért: a hitéd, l'eméllyért 
és szeretetért, melyet szent Fiad tudománya irt be szivünkbe. 

. Oh ba mi e tudományt mindig megbecsii!tük volna! Oh ha szün
tplen enuek fényéllél jártunk volua! De avagy dicsekedhetiink-e evvel? 
Ki a·z közülünk, a ki elmondhatná: Uram! itélj illeg engemet it te szo
ros igazságocl szerint? Bizon)' mi nem eO'yszel' vétettünk ellened és a te 
törvényeid ellen. eo , 

.. ~s a midön ezt lelkünk igaz bánatával megismerjük: ~~y erez: 
z~~.' mlUtb~· m~l' megbocsátottál volna. Atyánk! legyen· ne.kunk a. IllI 
lntuuk szennt -es segélj, hogy amidőn e szent asztal áldásIban reszt 
veszünk, halljuk meg mi is Itma biztató és intő szózatot: bűneid meg 
vannak bocsátva, tllenj el és többé ne vétkezz ! Ezekre kérünk, hallgass 
Illeg. Mi Atyá.nk stb. 

(A többi úlUí.k (I, VII. és VIII. sZ. alattiak szerint 1noltdhatók.) 
8' 

• 

, 
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X. 

Konfirmácziókor. 

II Az Ur pedig 1ninden ?lapon 8zaporitja vala, a gyülekezetet azok
ból, a kik -iidveziilendők valának . j) A szent könyve szavaival muta
tom be nektek, Kel"esztény Atyámfiai! ez ifju sereget, mely a val
lásban közelebbröl nyert oktatást s ennek következtében elöttetek 
már letett nyilvános vizsga alapján ma elöször járul e szent asz 
talboz . A mi gyülekezetünkhöz tartoztak ök eddig is; mert mint 
Pál apostol mondja : «Ha, (I, törzsök szent, az ágak is szentek)); 
mindazáltal csak ma válnak ök annak önálló tagjai vá. E nap rájok 
nézve a szent Lélekkel való megkeresztelkedés napja. mely nélkül 
a vizzel való keresztség alig ér többet annál fl. váltónál, melyné} 
az aláirás és elfogadás még hiányzik. 

Igen, kedves ifjak! elérkezett az idö, melyben a keresztényi 
hitben, az Ul' Jézus tudományában s ezen alapuló unitárius val
lásban, szülöitek szent vallásában való megerősödésteket az uri 
szent vacsora felvétele által m egpecsételitek. Nemde valami új, 
valami szokatlan ihlettségi érzés fogja el sziveteket, melynek nem 
tudtok nevet adni? És méltán; lám ti e nappal éltetek egy új kor
szakába léptek . Ezután már nem fogunk ugy tekinteni, mint értet· 
len gyermekeket, kik ajó és rosz , a szabad és nem szabad, az igaz 
és nem igaz között nem tudnak különbséget tenni, hanem mint az 
egyház önálló tagjait, kik Istennek s kötelességeiteknell:, az erény
nek és véteknek, az életnek és halálnak ismeretére jutván, méltók 
vagytok arra, hogy a kereszténységgel járó jogokbau részesüljetek. 
Ti már egy rangban vagytok velünk; azért kell küzdenetek, a miért 
mi küzdünk s oda igyekeznetek, a hová mi igyekszünk: fl, töké
letességre. 

Azonban nehogy félreértsetek. A mit mondottam, nem 
azt a szabadságot jelenti, hogy ti tanulni és engedelmeskedni 
immár senkinek nem tartoztok, hogy törvényetek, aka.ratotok s 
vezércsillagtok a kivánság és szeszély. Oh nem, Kedvesim ! sőt 
ellenkezőleg, ezután inkább vigyáznotok kell lépéseitekre, mert fl, 

szülői fegyelem a gyermekek növekedésével szükebb korre szorul, 
nevelöitek ellenőrző szeme nem lesz mindig rajtatok, ők vágy
nak látni lelketek szabadon fej lö irányát, ti nektek pedig el kell 
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kezdeni az életben a saját lábatokon járást. De ez válságos változás 
földi pályátokon ; mert a serdülő korban már Dem ártatlan gyer
mekjátékok, hanem születő vágyak, élvadó szenvedélyek fognak 
cselekedeteiteknek irányt adni akarni, s ha megtántorodt oli: vagy 
elestek, oh akkor nemcsak ruháitokon fog meglátszani azok foltja, 
de erkölcseitekben is. S vajjon tudnátok-e engedetlenkedni szülői
tek irányában, kik rengő bö}csői tek mellett álmatlanul virasztot
tak, mint csecsemőket járni tanitottak, szivetekben it jó és szép 
érzését fölébresztették s most is szeretettel őrködnek szivetek min
den dobbanása felett? lllegtagadbatnátok-e az engedelmességet 

. szerető rokonaitoknak s jövötök által érdeklődő jó akaróitoknak, 
holott szent yallástokból éppen most tanultátok meg, hogy szülői· 

teket szeretni, nekik engedelmeskedni s a jó tanácsot követni kell , 
még akkor is, ha az ellenségtől jőne! Es mit mondjak a tudo· 
mányról, a melynek birtokába jutottatok? Hát elég-e az ismeret, 
ha nem alkalmazzuk? Kielégit-e a tudomány, ha életbe nem megy · 
át? Bizonyára nem. S ha ti mégis ezt hiszitek, oh a,kkor én igen 
szerencsétlen tanitótokvoltam; mert nem birtam felkölteni benne· 
tek a többet tanulás és a tovább törekvés vágyát, hogy olvassátok 
szorgalmasan az evangeliumot, vigyétek át a vallást az életbe s a 
szent dolgokban legyetek foglalatosok. De én nem vagyok elcsüg
gedve. Ti jók voltatok s még jobbak lesztele E reményem a ti 
szépre és jóra fogékony lelketekben gyökeredzik, mely örömet 
megad nekem az Ur, . kinek munkáj át bennetek elvégezni hiven 
törekedtem. 

Igen, ked ves ifjak! másoktól függni, engedelmeskedni és 
tanulni kell nektek ezután is, csak llogy - és ezt jól megjegyezzé· 
tek - másoktól ..-aló függéstek nem lesz többé az Istentől való füg· 
gés érzése nélkül; engedelmességet csak az erkölcs határai között 
s szabad akaratotok tisztelete mellett kivánllatnak · tőletek még 
szülőitek is s a tanulásban mindig szem előtt kell tarta,natok ezt; 
«az I stennekfélelme mi/Ulen bölcsességnek kezdetei). 

De hogy szóljak értelmetekhez és felfogástokhoz ali. alma· 
zottabban . 

Tegyük fel: valaki titeket igéret vagy fenyegetés által, sima 
beszéddel vagy alattomos úton az erény kigunyolására, az igazság 
megvetésél·e, az Istenben való hit és bizalom sz ivetekből kisza
};:asztúl'>ára kiván ösztönözni - talán enO"edtek e kisérteteknek ? o 
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Ez eddig lehetséges lett volna, mert jóról és r08zr61 nem lehetett 
tiszta fogalmatok ; de most ismeritek Istent s tudjátok, hogy inkább 
neki, mint az embe-reknek kell szolgálnunk, mert az irás szerint: 
«).lfit használr JUt valaki az egész világot megnyeri, de lelkét elveszti? l) 
most már ismeritek Jézust s tudjátok, hogy ö kész volt az igaz
ságért életét is feláldozni; most megismel,tétek ama két nagy 
parancsolatot: «8ZC1'csscd az Istent és szeressed felebarútodat mimt 
temnagada,tu s tudjátol\, bogy ezeknek teljesitésétől függ szivetek 
nyugalma és békéje; - most, kedves ifjak! nem lehet, nem sza
bad ingadoznotok, s legyen bár tulajdon szülötök, testvéretek vagy 
barátotok, a ki, titeket önzöleg rOszra aka.rna csábitani, igy kell 
Jézussal szólanotok : «Nem tudJá.tok-e, hogy azokban kell nekem 
foglalatosnctk lennem, rnelyek az én Atyá:rnnak dolgai) J és ismét: 
~('l'ávozz el sátá n, mert 'Illeg vetn irva: a te Uradat I stenedet i'l1~áiija(l 

. és csak őt szolgcilJacl,). 

. De tán igen sötét kepet állitottam eletek, kedves ifjak! ott is 
ellenséget mutatva, hol nincs. Valóban nincs s én ezt örömmel 
vallom meg. Ti szúlöitel{, testvéreitek és barátaitok ré~zéröl nem 
tarthattok veszélytől, mert azok szeretnek, javatokat munkálják s , 
oly példával jármLk előttetek, a melyet bátran követhettek. Amde a 
tá.rsadalmi viszonyok változhatnak. Ki tudja mi sors vár rátok? 
Nincs-e közöttetek már is árva? Vajjon mellettetek lesznek-e csak 
egy év mulva is azok, kiknek látása nektek öröm s kiknek tanácsán 
járni boldogság? Ki ad ezekre biz tos feleletet? Senki, mert a jövő 
titkait Isten egyedül magának tartotta. És kiméljen meg bár I sten 
titeket szomoru változásoktól, élvezzétek még hosszasan azok tár
saságát, kiknek körében ál'tatlanságtok évei minden veszélytől 
mentten folytak el eddig, végre is eljő az idő, midőn ti is kiléptek 
az életbe, hol egyik talán örömmel és vidámsággal, a másik bánat
tal és könyhullatással, egyik fénynyel és pompával, fi. másik inség
gel és nyomorral, egyik rokonérzelmekkel és szeretettel, fi. másik 
l'oszakarattal és gyülölséggel fog találkozni, a melyek egyformrin 
próbára tesznek; mert nem ]iisebb feladat a szerencsében el nem 
hevélyedni, mint n. szerencsétlenségben el nem csüggedni: oh 
mondjátok meg, l;;i véd meg akkor? mi menti meg az élet zajgó 
bullúma.in hánykodó sajkátokat elsiilyedéstöl? mi tart Jenn jó és 
balszerencsében, hogy meg ne törjetek, bogy az erény és vétek 
közt l evő kesl;:eny pallón az Agyensulyt el ne veszitsétek ? mi más, 
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mint fl, vallás, ez a sziv szent birtoka, ez az ereklye, ez rt büvös 
talizmán, melytől e1fordul a kisértés és fl, szenvedés megenyhül, 
mely az erényt védi és fl, bünnek büntetését elébb-utóbb megadja, 
mely megszenteli az örömet és elveszi a halál gyötrö félelmét. 

Ugyanazért engedjétek, bogy e szent alkalommal kössem 
még egyszer szivetekre a vallást, melynek igazságait már ismeri. 
tek . De fl, mint már érintém, azt sehogy se gondoljátok, hogy ti 
már mindent megtanuJtatok. Legyetek buzgók ennekutána is az 
Ul' hajlékának meghítogatásában; hallgassátok szorgalmasan az 
eVllugeliom tanitásni,t, fl, melyeket mi fl, ti lelki épúletetekre sok 
flÍl'adság után s gyakran nagy önfeláldozással, de Istenben való 
igaz örömmel hirdetünk j gyakoroljátok a szel'etetet, hogy ennek 
alapján jöjjön el, a miért naponta imádkozunk, Istennek országa j 
tartsátok meg a hitet, mely a sors változásainak kedvezötlen érin
tésén feliilemel, melyet az Ul' Jézus tulajdon vérével szentelt 
meg, ragaszkodjatok az egyházhoz, melyet elödeitek szent örök
ségképpen hagytak nektek s azért tenni és áldozni mindenkor 
legyetek készen j teljesitsétek lelkiismel'etesen kötelességeiteket, 
melyek rátok mint kel'esztény családtagokl'a, mint honfiakra és 
honleányokra az életben várnali, Legyen bizalmatok Istenben és 
a,z Ő gondviselésében j de ne vnrj!1.tok az áldást összetett kézzel, 
ba,nem legyetek ti is munkások és serények, s ha fál'udságtokat nem 
követi mindig érdemlett siker, ha mlml{áitoknak nem lesz meg 
mindenben kivánt jutalma, sőt ha igaz törekvéseitel{ mellett még 
szenvednetek is kell, akkor se essetek kétségbe, hanem mondjátok 
ezt a tiil'ő Jézussal: «Atyán!'! legyen meg (I, te akc/.1'cttocl!IJ S végre 
midőn e földön reményeiteknek már nem le8z több tápUilélm, emel
kedjetek fel lélekben egy jobh bnza h ivésére, hol J ézus követői vele 
együtt élnek s gyönYÖl'üségölmok vége saba nem leszen, 

Ily szent feltételek és nemes elbatltl'ozások mellett, jertek, 
pecsételjétek meg valláso.s meggyőzödéstel{et az uri szent vncsora 
felvétele által. fri e szent vendégségre képesek és elkészülve vagy
tok, lell\eteket bün nem terheli; ti nemcsak tudjtltok, de érzitek 
is, hogy : .'boldogok Ct kilmek szivek tiszta, mert ök Istent lIteglá.tjúkff . 
1\Iégis mielőtt e szent "asztalhoz jál'ulnátok, imádkozzat.ok szivetek 
ártatlanságával s mondjátok ve lem egy\itt: 

Isten, mennyei jó Atyánk! szivi.ink MtatIa..nság{t,vru borulunk 
eléd e szent asztn.1 közel 6ben, melyhez ma előszőr jtl.rlllll11lc A te jóvol-
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tod ból eljött (lZ idő, hogy mi is bemutassuk nel<ed lelki áldoza.tunkat. 
Eljött RZ id?. hogy nyilvánosan ,'a,llást ~eg~~ink elötted és az emberek 
előtt a mi luttink1'61. Te tudod a ml készuletunket , híttad komoly törek. 
véseinket, hogy téged egyedül való igaz I stent és a kit elbocsátottál, 
szent Fiadat megismerni igyekeztlillk. Boldogok vagyunk, hogy hitünket 
az uri szent vacsorA. által is megpecsételhetjiik. Oh ndj nekünk e pilla.
llathoz méltó érzéseket; emelj fe ll'endeltetésünk tiszta t uclatára; csele
kedd, hogya mid6n az Ur J ézus megtöretett testénü és kiontatott 
vérének eruJéI,jeleit veszsúik, szil{~rduljoll meg bennünk a megismer t 
igazslighoz való ragaszlwdás, gyuljoll lángm. s égjen kiolthatlanul keh· 
liinkbeu vaJlItsullk szent szerelme. Hallgass meg minket jó I stenünk, 
az Ul' Jézus nevében kérünk. Ui Atyánk stb. 

A kon fil'má l tak imája az urvaC SOl'a felvétele utá n . 

<ul1imden ő1'zésnelc f elette megö1'izze<l a te 8ziveclet, mert abMl 
sztl.1'maznak a.z élet cselekedetei . I) Ez igéket vésd ma mélyen lel
künkbe, jó Isten, édes Atyánk! hogy megőrizve a te parancsolati
dat, mi is megőrizve legyünk azok által. Add , hogy e nap emléke, 
ennek fölemelő érzései, mint egy szent árnyék, átkisérjenel\ az 
életen s avval fL nyugodt lélekkel, avval fL bensö örömmel és bol
dogsági öntudattal állhassunk meg elő tted e szent asztalnál nún· 
dig, a melytől most sÚ',ünk és lelkünk át van hatva. Amen. 

A gyüle k ezet imája. 

Isten, szerető Atyánk ! ki soha el nem fáradsz gondviselésed 
szent munkájában! L égy sz ivből magasztalva e gyülekezettöl-, 
melyet ma e kis ifju sereggel m egszapol'itottál. Te örködtél bölcső· 
jök felett, augya,laid vigyáztak álmaikl'a és játélmikra; te gyujtot
t ad meg bennök az értelem világát. Oh kire bizhatnók őket most 
is, mint rád s végnélküli szeretetedre? 

A régi patriál'kák és kegyes lelkek bizalmával kér ünk ftzért , 
vedd oltalmadbn" vedel atyai szárnyaid alá ezután is öket , B~nj 
velök ugy, mint a m i gyermekinkkel, de a te vál ilsz tottiddal. Ök 
ismernek már téged, ök vallást tettek szen t nevedről. I smerik ::l Z 

Ul' J ézust, a te szent Fiadat s magokat az ö példája követésére 
elbatá.rozták . E végre éltek most legelőször uri szent vacsorával. 
Ob el'ösi tsd meg öket a hitben; neveld keblökben az erény és igft,z· 
ság szeretetét; tedd rendületlen né ben nök az isteni félelmet, ft, 
.mennyei gonclviselésben való bizalmat, hogy igy az élet minden 
körülményei l,özött boldogok lehessenek. L áttass velök jó nnpolmL 
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világolj előttök a te szent Lelkeddel, hogy soba el ne tévelyedjenek , 
szivök tisztaságát és ártatlanságát megőrizhessék, Nevelj bennök 
egybáz unknak buzgó tagokat. Testi és lelki áldásod legyen rajtok 
most és mindörökké. Mi Atyánk stb. 

Bezár ó beszéd. 

A jó Isten, a mi mennyei Atyánk áldása legyen és maradjon 
e gyülekezeten ; legyen és mQ.l'adjon közelebbről rajtatok apya
szentegybázunk ifju seregén. Tartsátok meg a fogadást, a melyet 
ma tettetek, hogy istenfélő, kegyes és jámbor keresztények fogtok 
lenni. Legyen világitó szövétneli:etek az élet útain a K.risztus szel· 
lerue. Őt kövessétek, hogy boldogok legyetek itt és az örök életben. 
Amen, 

XI. 

Betegnél. 

( lia többcn 1.:annak, a hclyzethez alkalmazható .) 

~Jöjjetck én hozzám, 'Jninclnylijan , kik mcgjá.1'adtatok és mcgtel'--hcltettetek és én megnyugosztlak titeket., II Igy szól az Ur Jézus, a 
szenvedök barátja, a betegek orvosa, a megfáradtaknak és megter
beltetteknek bátoritója és vigasztalója. E szavakat intézem én is 
hozzád, szenvedö Atyámfia! Oh mert azok fájdalmas-igazán talál
nak R te helyzetec1hez! Az életllek ugyRIl számtalan bajai és terhei 
vannak, s alig hiszem, hogy akadna ember, még a világ szerint 
legboldogabbak között is, a kinek valami panasza, valami fájdalma 
ne volna; mindazáltal tagadhatlan, hogy a betegség egyike fl. leg. 
sulyosabb kereszteknek, melyeket Isten ottan-ottan vállainkra 
tesz; mert a mig más bajainkban és llyomoruságail1kban legalább 
küzdhetünk, hogy azokat legyözzük és elháritsuk magunItról, itt 
rendesen a néma szenvedésre, a csendes béketürésre vagyunk 
útalva. 

Igen, fl. betegségben a valódi erő leginkább fl. türelemben, a 
felgyógyulás reményében nyilatkozik, melyek még fl. gyógyszerek 
hatását is fokozzák. De kérdem, lehet-e csak gondolni is türelmet 
másnál, mint a kinek keblében él a hit és Istenben való bizalom! 
mint a ki meg van győződve arról, hogy ha Jézus tudományá boz 
folyamodik, aggódó lelkének erőt és nyugalmat talál benne? Innen 



van, hogy a beteg oly örömest foglalkozik a vallással , oly bizalom_ 
mal veszi ajkára Isten nevét s jól esik lelkének, ha szenvedéseiben 
a legnagyobb szenvedő emlékével vigasztalhatja magát, ha az uri 
szent VMsorával élhet, melyet it halálhoz készülö Jézus az övéi 
iránti szeretetből élete utolsó estvéjén szerzett s osztott ki búsongó 
tanitványainak. 

Ime, a te óhajMsodra, én is azért vagyok betegágyadnál, 
szenvedő Atyámfia! bogy tisztem szel'int az ul'i szent vacsorában 
részesitselek, Oh vajha igy szólhatnék hozzád az én Urammal és 
Mesteremmel : (I Vedil fel a te nyoszolyádat és jiÍ1j.' ~ Vajha hatalmam 
volna arra, hogy fájdalmidat egy intéssel megsziintessem s vissza
adjalak it munka.körnel" melyben te oly szorgalmas szoktál lenni ; 
c·saládodnak, mely könyezve áll betegágyad körül s ~ggódva vii'aszt 
álmatlan éjjeid felett! De ha ezt nem is tehetem, bátran biztatni mer
lek a·szent ü·óval : ~Nefélj , mert az Ur, cl, ki előtted megyen, veled 
lesz és nem hagy el tégeil, sem el nem mamil te tőleib . Benne, az élő 
Istenben keresem én is bizalmam forrását s hiszem, hogy az ö 
jóvoltából könyör ülni fog rajtad és tieiden, kik buzgó imádság
gal fohászkodnak életedért; az élő Istenbe vessed te is remény
ségedet s ő a halál völgyének árnyékában is meg fogja világitni 
lelked bús éjjelét. 

E bittel és bizalommal készülj immár a szent vendégséghez; 
mielőtt azonban az uri szent vacsorában részt ,"ennél, emlékezzél 
meg a te fogyatl\Ozásidról, melyek által a jó Istent megbánthattad, 
Oh mert a gyarló ember még boldog és szerencsés állapotában is 
oly hamar és könnyen teremtője ellen támad, mennyivel inl,ább 
az, a ki szenved, a kit az Ul' nyomol'l1sággaJ látogat meg s beteg
séggel ostoroz! Emlékezzél vissza, ba vajjon fájdalma.id között 
nem feledkeztél-e meg Istenről, nem báutottncl-e meg nzokat, a 
kiket szeretsz, és aztán jer, nyugtasd meg lelkedet az imádság által, 
mely megtisztitja szivedet, megerösiti reményedet s igy méltóvá 
tesz ana, hogy ell~észülve vehess részt Jézus Krisztus utolsó VRCSO -, 
rájában . E n ajkaidra adom a szót, imádkozván, mondjuk ezeket : 

A mélységb61 kiált hozzád , oh UI·am ! fl. te szenvedő szolgád (szol 
gl'i'}ó leányod), kit fl. reggel búvall,öszöllt és az estve filjdalolD közt titMl. 
A betegség, ~ melynek t erhe al att nyögök, megfogyllszhí az én er6met s 
már-már haJlandó vagyoli felkiáltani; .1'.'/~!J immár fl:: én "Ietel/u . 

~.zollban bár su]yos fl, kereszt, It melyet liordozni kénytelen vttg~'ok, 
nem csuggedek cl, mert bizom benned é!:l a te szabaditásodb21tl , erőnel, 

• 
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és kegyelemnek Istene! E hit és bizalo.lll i,ndit most is arra , hogy meg
lljitso.m lelkemben aDnak, emlé~ét, rt ~1 meg hahl.Jaban is téged dicsöi 
tett s akinos keresztfa,n IS kezeIdbe RJánlotta lelkét. 

Uram ! támogass szelIt szn.ndékoroball erósitö Lelkeddel. Igazsá
gammal nem dicsekszem, mert .. ~udo~ •. hogy b(ínös vagyok s uyomoru
sngimban nem egyszer panasz Jott. I\Jkallllra, melylyel megbántbattam 
azokat kik roeJlettem szeretettel vrrnsztanak és megbá.nthattalak tége
det, ki ' tán it faszat is le,l ki ~a:vam él'dekéb~ll bocs.~tod ,rám. Oh felejtsd 
el ezeket, mint én elfeleJteDllgyekszem e pIllanat udveert, melyben veled 
szen t Fiad által egyesülök, minden kinaimat és gyötrelmimet. Egyedül 
te vagy most lelkem előtt, egyedül szent Fiadra gondolok, midőn az 
:tltala szereztetett uri szent vacsorlÍval kivánok élni. Fogadd kegyelem
mel megtörődött szivem buzgó imlÍját. Oh hallgass meg, adj erőt és éle
tet. l\li Atyánk stb. 

U rv acso rav éte l után. 

l! Légy hiv mind halál-ig 8 nekecl adom a·z élet kOl'onújút . ~) Ez 
intés és biztn.tás talá.ljon viszbangra a te lelkedben, szenvedö 
Atyámfin. ! S miután teljesitbetted kebled buzgó óhaját, részt vevén 
nz uri szent vacsoniban, adj hálát Istennek, hozzá igy imádkozván: 

Isten, ki nem hagyod el ft benned bizókat s még az elesettet is 
fölemeled : légy dicsőitve szenvedő szolgádtól (szolgáló leányodtól), hogy 
ké t'ését meghallgattad s mire lelke vágyott, hogy szent Fiad asztnJánalt 
áldásait élvezhesse, beteljesitetted, 

~ Oh Uram! mivel köszönj em llleg neked jóvoltodat, melyet életem 
minden idejében s most betegségemben is tanusítottál irántam? Érzem, 
hogy erőtlenebb vagyok, mintsem ezt meghálálbassam. Vajha a szeu
yedésekben is, a. melyekkel megllttogattál, a te atyai keze(u-e ismernék ! 
V ujha egy pillanatl:a se esném kétségbe a te gondviselésed felől! 

Hozzác} fordulok azért ismét kérésemlllel: cseleJ,edd, hogy a szent 
jelekkel élés szolgáljon hitem erősbitéséJ:e . 

Szent I st enem! nem volnék méltó a.z életre, ha azt mondanám, 
hogy azt nem szeretem s nem óhajtanám tovább e földön mru:adni a 
magam tökélyesbitéseért , azoknak támogatásáért, a kiknek gondját rám 
biztad. Ezért bizalommal kérlek, hogy muljék el én tölem e keserü 
pohár . De mftsfe161nem volnék hii Irövct6je szent Fiadnak, ha nem 
tl~dnék "ele igy imádkozni: «Icm/en mc!/ ct tc szent ak(tratod!~ Teljes 
bIzalommal teszem le azért kezeidbe az én SOl'somat, Oh vedd kedvesen 
fá.jdalmas foh{lszkoclásimat. l\Ii Atylink stb. 

Bez áró ·beszéd . 

A mindenható Istennek, ft. mi gondviselő AtyánknaIc oltal
mába ajánlak immár szenvedő Atyámfia! Légy jó reménynyel 8 ne 
veszitsd el fL türelmet, mely o. hitnek gyümölcse. (("Se félj, mert az 
Ur nem hagyj(t el az 6véit. 1I 
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XIr. 

Raboknál. 

~A1enj el, menj be a foglyok közé, ([, te népecl .fiaihoz és szólj 
nekik . .,., Az Ur lelke által Ezékiel prófétának adott ez intést követve 
jöttem én bozzátok, szerencsétlen embertársim, kik a törvényt 
megsérh:e s ft társadalmat megbántva, e börtön sötét falai közt 
tölti tek napjaitokat. Szamaru áUapot, a lllelyben ti vagytok s még 
szomorubb, ha nem érzitek annak jogos·voltát, ha megáta.lkodot
tan, megtérés és javulás szán~éka nélkül várjátok az időt, melyben 
tán megnyilnak bőrtönötök ajtai s ti ismét szabadok lesztek. Miről 
szólhatnék azért elöttetek ez alkalommal méltóbban, mint a meg
térésről, bűneitek megbánásáról vagy az irás szavai szerint a meg
igazulásl'óI? Ez szándékom. Fogadjátok beszédemet avval a jó
akarattal, melyengem abban vezet, ki bennetek most is nem az 
embert, de a hünt llem szeretem s nem tőletek, hanem elkövetett 
gonosz cselekedeteitekt61 fordulok el fájdalommal és szá.nakozó 
részvéttel. 

Isten az embert szabadságra. teremtette s ezt ti is tudjátok, 
hiszen élveztétek azt. S kérelem, nem voltatok-e boldogok, mig
szabadon jártatok-keltetek az emberek között, mig munkálkodta
tok s evvel megszerezhettétek magatoknak a mindennapi kenyeret, 
melyet tán egy szeretö család közepette vidáman és békével köl
töttetek el? Oh miért mondottatok le e szabadságról? Miért hall
gattatok a bűn csábitó szavaira" mely foglyul ejtett s megfosztott 
az eddig élvezett örömtől és boldogságtól? 

Igen, mert nem akkor lettetek ti foglyok, midön e börtön 
falai közé zártak, hanem a mikor bünbe estetek és gonosz csele
kedetelue vetemedtetek. E börtön inkább iskola rátok nézve, hol 
mebrt kell tanulnotok azt-' az iaazsácrot hoaby az embernek a maga 

b 1::)' • 

szabadságát csak ugy lehet és csak ugy szabad élvezni, hogya y,al 
másnak, a társadalomnak kárt ne csináljon, ezeknek nyugalmát, 
békéjét fel ne dulja, meg ne háboritsa. S higyjétek meg, hogy nem 
akkor lesztek ti szabadok, a mikor innen kimentek, hanem a mikor 
megmenekültök gonosz vágyaitoktól és szellvedélyeitektől, a melyek 
bünre csábitottalL 

Mindenekelőtt tehfit ismerjétek el és bánjátok meg biilleite-

-
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ket, mely 11éllüil ~ javuliis lehetetlen . É n nem kérdem: mit vét 
keztetek? Az a körülmény, hogy itt vagytok, jele bogy ti méltók 
vílortok az itéletre. Voltak ugyan idők, midőn az ár tatlanokat is o. 
börtönbe, sőt máglyára és vérpadra hurczolták . Hiti.ink első bajno
kai, az apostolok majdnem mind igy vesztették el életöket. Maga 
az idvezi tö ártatlanul szenvedett kinas b alál t a keresztfán s bizony 
ma is megesi l{ , hogy a nagyobb gonosztevők bántatlanul üzik 
embertelen tetteiket, mig nem egyszer az igaz és becsilletes szen
ved. S én csak Öl'őmömllek tar tanám, ha ti is avval vigasztalhatnátok 
magatokat, hogy ártatlanul szenvedtek; mert én nem a fogságél't 
szá.llJak titeket, melyre, ha gonoszt cselekedtetek, valóban ti maga· 
tok tettétek magatokat méltóvá; hanem "az elkövetett bünökért, 
melyek által meghomályositottátok magatokon az Isten képét s 
lehetlenné tettétek azt, hogyembertársaitokkal együtt éljetek, 
családotokért vele együtt munkálkodjatok és együtt imádkozzatok. 

Azonban midőn igy magatokat megvizsgáljátok s számot vet
tek eltölt életetekkel : vigyázzatok, ne csaljátok meg magatokat, ne· 
hogy a második tévelygés nagyobb legyen az elsőnél. Az ember haj
landó a maga tetteit szepitgetni s gyakran a bünös is erenyesnek 
szereti magát nézni es hirdetni. L egyetek inkább szigol'uak magatok
hoz, mint engedékenyek. Ha valahol, itt van alkalmatok lelketekbe 
szállni . S ha vétkeiteket megismerve és megbánva, készek vagytok 
megjavulni, ha it menekülés óráját nem azért várjátok, hogy a sza· 
badsággal élést ott és ugy kezdjétek, a hol és miként végeztétek s 
rövid időn ismét felhivjátok magatok ellen a törvény szigorát: higy· 
jétek meg, áldani fogjátok a börtönt, mely titeket visszaadott az 
emberi társaságnak, a melynek különösen napjainkban nem any· 
nyira büntetés, mint inkább javitás aczélja. 

Valóban, alig van a társadalomban intézmény, a melyen 
inkább meglátsz anék korunk nemes, emberies gondolkozásmódja, 
mint a börtönrendszeren. Hol eddig az elesett emberek csak kin· 
zással, veréssel találkoztak, ott most szelid, emberséges bánásmód· 
ban részesülnek. Ezt látva és tapasztalva nem indnl·e meg szive· 
tek, bogy ti iB nemeBebben gondolkozzatok az életről és annak 
kötelességeiről, mint eddig tettétek? 

De vessetek komolyan számot lelketekkel kiilönösen most, 
midőn Jézusnak, az igazság nagy mesterének emlékvacsorájában 
való részvétre hivlak fel titeket. Im e megtel'itett asztal, melymin. 
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ket az ő halálára emlékeztet, melyen a }{enyér és bor az ö ártat
lanul roegtöretett testét és ártatlanul kiontatott vérét áhrázolják, 
azt követeli, hogyigazáll mepl'óbáljátok magatokat. Bűnösök vagy
tok, de ba bűneitek emléke Dell ugy áll f;'! löttetek, mint egy oltúr, 
mely előtt még most is kedvteléssel hajolto~ meg, hanem mint 
egy hamis bálvány. fL melyet már lelketekben széttöl'tetek, ha 
készek vagytok a multat igaz bfinattal szivből megsiratni , hogya 
jelen űdvadó pillanatát élvezbessétek és a jövőnek még örvendhe!';
setek is, ha le tudjátok vetkezni az ó embert az ö gonoszságaivrd 
és fel tudjátok öltözni az új embert az ö jóindulatával, szÓ"vaI: h.-\, 
nem a megátalkodottság, hanem a megtérés foglalko ztatja lelkete
ket -- oh akkor nem rettegek biztatni titeket az Isten irgalmának 
és kegyelmének igéretével ; akkor ha nem is hirdethetek nektek 
testi szabadulást, de hirdethetem a lelki szabadulást, mint édes 
idvezitőnk birdeté a melléje feszitett egyik megtérő gonosztevőnek: 
1\ Te ?lUf, vele1n leszesz a paradicsombarn .' I) Igen, igen; nektek méltó 
okotok van megdöbbenni e szent a~ztal közelében, hol még a leg
ádatlanabbnak is eszébe jut a nagy mester önvallolllása, midőn 
igy szólott egyik tanitványftnak, ki őt jónak nevezé; I.dlliért mon

dasz engenI< jónak? Nincs jó más 1stenen kiviil!» s én mégis bünei 
tek megbánása, az erkölcsi javulásra való magatok elhatározása. 
reménye mellett nem vonakodom kiosztani közöttetek az uri szent 
vacsorát. Oh engedjétek hinnem, hogy ti szavaimat IeJketekhez 
engedtétek jutni; engedjétek hinnem, hogy ti nem vagytok teljesen 
megromol va, hogy lelketekben még van egy sziJu'a az égi tüzből, 

mely nem engedi, hogya bün örök éjjele boruljon rátok; engedjé
tek hinnem, hogy ti vágytok még a,z Istenhez, a ki gyönyörködik 
a megtérő bünösökben, vágytok az üdv után, mely Jézus tudomá
nyában vau letéve számunkra, de a melynek űditö szent forrásából 
csak az ihatik, a ki parancsait megtartja, az erényt 'szereti, igazság
ban él s ha a vétek útjára tántorodott is, de egészen el nem esett, 
vagy ba elesett, van ereje fölkelni, hogy éljen nem a bünnek, hanem 
az Istennek, 

• 
Es most mielőtt már e szent asztal áldásaiban részesüln étek, 

boruljatok le én velem az irgalom Istenének zsámolyához töredel
mesen s imádkozzatok ekképen: 

Irgalomnak Istene! szereté: Atyánk! Félve veszszül, aj~tlilll{l .. a 
a te nevedet, mert elTe csak azok méltók, fL kik útaidon j:b-nnk, tlsztelJk 

i 
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és megtartják tÖI'\'ényidet, mi peclig azokat mcgvetettük, áthárrtuk és 
megta})ostuk. Im ezért vagyunk e Uörtönben, elszakitva családll~lk tarr
jaitól, }üzo.rva az emberi társaságból, megfosztva attól az örömtől 6H 
boldogságtól, hogy szen t Ju\.zadbfl. léphessünk s hitünk sorsosival il. gyli 
lekezetbell együtt imádJwzhassunk. 

Uram! te rég megmondottad, hogy a ki szelet vet, vihart urat no 
bíin büntetlenül nem marad , s mi zugólódás nélkül hordozzuk békóillk~t 
mert érdemesek vagyunk arra, hogy vétkeinkért lakoljunk. De ez a~ 
öllmegadás nem a megátalkodottsngnak bűnös, hanem a ll1egtél'és várryá_ 
nak nemes gyümölcse, melyet bűnbánólag mutatunk be e16ttecl, o 

Oh I stenünk! mi ly h serü emlékek háborgatják lelkünket , ha a 
IDultra visszagondolunk ! Mint útj sziviinknek, hogy annyi gonof<zt cse
lekedtünk , m(>gbán~va e~ által embertársainkat és megbántva tégedet, 
ki az élettel nem nzert aJándékozM.1 meg, hogy másoknak terhére és a 
társadalomnak veszedelmére legyünk, hanem hogy azoknak jóllétét e16-
mozditsuk s magunk is nal)l·61napra. tökélyesbiiljiink. 

De im megtör6dve biineink sulya alatt, újra éledni kezd beuniiuk 
a relllény, bogy még van út fl. mellekvésre s te a megtér6t égi kegyel
meddel támogatod. 

Uram! mi megtérni, megjavulni vágyunk; tedd e pillanatot üdv· 
luló"á ránk nézve. Bocsánatodat sem mernók kérni , ba llem éreznénk 
vágyat keblünkben fi megjavulásra. E vágygyallépünk az előttünk meg· 
teritett szent nsztalhoz is, hol idvezit6nket véljük állani , ki it. bűnös 
llUblikállusokkal is együt t vacsorált. Hallnsd velünk is az ő biztató igé
retét: drgalmasságot akaro/,; és nem áldozatot; mert nem jöttem , hOf!!! az 
iga::akat hiu-ná 11/, hanem. a bíínösöket a l/Iegtirésre. y Irgalmazz és gylÍmoli ts, 
biztass és bátori ts . Mi Atyánk stb. 

U r vacso r avéte l u tán. 

~Je1·tek el, térjünk vissza az U1'hoz, mert ő szaggatott meg é8 ő 
gyógyit meg mil/ket; megvc1't és beköti a mi 8ebeinket. » Im e prófé
tai intést , éljük hallani e pillanatban, szent Istenünk! Oh csele
kedd, bogy azt meg is tar tsuk. Cselekedd, hogy ne csak külsőleg, 

de bensőleg és lélekben is hozzád térjünk és egészen megigazul
junk. Amen. 

Szeretem hinni , szerencsétlen embertársaim! h ogy megtö
rődve és igaz lelki bánattal éltetek az uri szent yacsorával. l\Iielőtt 

itt bagynálak. jertek, kebletek fölserkent jobb érzelméről még 
egyszer tegyetek yallomást Isten előtt s imiidkozváu, mondjátok 
ezeket: • 

Isten! irgalom s jósá« Atyja 1 HáJávn.l bOl'Ulul1k le e16tted, hogy 
nem nézve biÍllöS-\'oltunkt1t~ szent Fiad asztalánakvendégei,-é méltattál; 
Légy áldott, hogy börtönünk falai közt is megluutattacl hozz~nk at.,yal 
kegyelmedet, hogy szent igéid Mtal is megenyhithessük szomJu lelkull
ket. Vajha szüntelen rajtad és ft, te törvényielen csiingne It mi elménl;: ! 

• 



128 

Vajha ezután megjobbulva szenvednók fi, ránk mért büntetést s elég erő
sek maradnánk arra, hogy többé ne vétkezzi:ink ! 

E végre állj mellénk, Uram I te is fi, te segedelmeddel. A mint most 
irgalmasságot cselekedtél velünk, légy velünk állandóan jóra. vezérl6 
szent Lelkeddel. Újitsd meg elménkben gyakran a te szent Fiad paran
csolatait, hogy szeressünk téged és szeressük felebarátainkat s a jöv6ben 
erkölcsös magaviselet által tegyük jóvá fi, multban elkövetett rosz 
tetteinket. 

Uram! széles út, fi, mely gonoszságra vi sz s mi eddig azon jártunk: 
mutasd meg nekünk ama keskeny ösvényt, mely igazságra és idvességre 
vezérel. Oh hallgass meg minket könyörgésünkben . Amen. 

Bezáró besz é d. 

A könyörülö Istennek kegyelme és áldása maradjon immár 
veletek eltántOl'odott embertársaim! Én távozom s itt hagylak 
titeket a megbánás érzései között. Szerencsésnek mondanám ma-

o glllnat, ba szavaim nem hullottak volna terméketlen kősziklára. 

Az Istenért, kinek szent nevét ajkaitokra vettétek, a Krisztusért, 
kinek utolsó vacsorájában részt vettetek, az emberiségért, a mely
hez tartoztok és saját lelketek nyugalmáért és üdveért kérlek, 
engedjétek meglágyu1ni sziveteket lli.'isztus szolgájának beszédi 
által. A mit fogadtatok, tartsátok meg, hogy ti is megtartassatok. 
Amen. o 
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