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Karácson-ünnepi istentisztelet.
( U e szé d és " g en da.) •

D erz s i K á rolyt ó l.
--%-

Egyházi beszéd.
Alapige: Luk . II. 10 -11.

És monda az angyal a pásztoroknak:
"Ne féljetek; mert ime hirdetek néktek nagy
örömet, mel y az egész népnek öröme lészen;
mert szül e tett néktek ma Üdvözitö."

A felol va~ott alapigék et, k eleties k öltői kifej ezésmódot
használva, az U l' angyalának ajkaira adj a az evangelista. És
méltan; mert valóban ang-yali ha\1gok is azok! E gy evangelium, egy öröm-izenet, mi nőt az U r az éj ő rei n ek elküldeni
szokott! . . . Mint a természetben, ugy az emberiség életében
is a nappal és az éj, világosság és sötétség egymást felvált"a
követi. Most fényes és derült, majd felhő s és borus nappal ;
most holdas és csillagos éj, majd ij esz tő sötet viszik az uraImat. Az egyik kor a mási knak adja át lámpáj át, illiként a
régi görögök éj szak ai versenyj átékain, most lángolva égve,
majd haloványan pislogva, majd teljesen kialudva, melyet
csak egy égi tüztől lehet újra meggyuj tani. De miként II természetben, éj szakáink daczára is, a nap örök fény ben ragyog
s az elfordult föld lakóit új hajll alról biztositja : ép ugy az elllber! élet és a lelki világ felett is örökké,él, uralkod,k s ragY01;
~ Z ~l et és világosság végtelen forrása. E l és ragyog, s sugarai

atvlllannak itt és amott az emberi tudatlanság, tévelygés 6s
*
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bün homályán . EI és ragyog, és áthatja. RZ egyesek lelkiismeretét, fölkelti isten tudatát, megvi lágitj a értelmüket, ápolj a. szivük reményét, s azoknak, kik az emberiség jövője felől agrród ni kezdenek, ama. pásztorok nak , kik a hosszu éjben kifá~adva, töpl'enkedve új hajnalért esengendl..:, - biztatva szól s
szólott mindig: ",ne féljetek f '" - "Ne féljetek!" nem mennyei
szózat-e ez?! Kinek 110m hangzott valaha ez angyali izenet?! l\fidön a sziv a megpJ'óbáltatások közö tt összetörni készül; midőn az értelem a lét nehéz kérdései mi att elfárad, elborul; midőn a lélek a küzdelmek tengerén bánykodik s mindenütt csak
vihaT, mindenfelől homály, de sehol kikötő, sehol mentő cs6nak; midőn a kebel az aggodalmak s elv esztett remények
kinai közt a bánat és k eserv mélységébe meriiI - - ily körülmények közt ki ne tapasztalta volna - bárhonnan s bármikép j ött is - hogy mily mennyei It szózat: ne féljetek!? Igen, az Isten től j ön az; I sten küldi a biztall\st. lIfidőn a sziv
utols6 hÚlja is elpattanni indul: I sten van ott, hogy megerő 
sitse s az élet zen~j ét ismét felhangolja ; midőn fi hit a kételkedés kopár talajában mármár végleg megsemmisül: I sten
van ott, hogy gyökerének az utolsó de még él ő szálát megeleyenitse, ápolja cs új hajtásra bilja ; midőn fiZ ész a természet
müködése s a létel nagy problemái megfejtésél;e roppant fáradsággal alkotott rendszerét egy percz alatt sem mivé téve, öszszeomolva látj a : Isten van ott, hogy a romok között megmutaSA" a valódi szegletkövet egy új épülethez, -- Igen, Isten
van jelen az egyesek lelkével, s midőn fi nehéz viszonyok s
vitlságok közepett az életnek m élységéből hozzá kiáltanak, Ö
szól biztatólag : ne féljetek!
De Isten volt és van j elen az egésznek életében, az öszszes emberiségnek lelki történelmében is. ~fidőn egész nem zetek a zsarnokság hatalma alatt nyögnek; m időn néposztályok
fi rabszolgaság békóit hOI'dozzák; midőn eg-y felsőbb rend a
tudományt s miveltséget monopolizálja s a sötétben tartott
n~gy tö megnek tudatlanságán élődik; midőn az erkölcstelenseg es bün elemei it szétrobbanásig összehalmozócltak; midőn
3. vallá.s, e legszentebb és mindenekkel közös érzelem, egyesek
önzése s visszaélései miatt már elv esz ite éltető hatásl:ít, meg ·
~' ,.6dolt

mindanny iszor szólott az
Ul' ama kevés jobbalmak lelkében, kik őrköd tek, kik hitüket
:1

nyeJ's szenvedélyeknek _
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remény ük et még el nem vesztették, szólott: ne réljetek ! mert
ime hú'deiek néktek nagy ö,'ömel, mely az pgész népnek ö,'ömé,'e
lészen, -mert seidetett néktek Szabaditó. Szólott, s szava mindanny iszor beteljes ült; igéje alakot öltött; I sten j elent meg
testben, vagyis az emberben rej l ő isteni szikra új erő re ébred t,
új lángra gyult az em ber lelkében, megti sz~itva s megszentelve
abban az I sten temp!omút. Szólott, és II népnek örömére mindannyiszo r egy-egy llleg\túlt6 született. Szólott s gondv iselő
jclenlétét ny il vánitlL itt egy hősben, ki eln yomott hazáj át, nemzetét fölszabaditá; ott egy mély re-látó észben, a ki a term észet és abban az I sten törvény ét belát va, t\ századok tével:-·
o-ését, bahouáját Ol egszUnteté ; itt egy geniuszban, egy mU~észbell vagy kö l tőb en) it ki fenn költ szellemével a szivek C't
megi nditá, it szenvedélyek viharát - dúló csaták után csendes medrükbe száll itá; ott egy profétában, a ki az igazság
szavát rendithetlen bátorsággal hangoztatá; itt egy erkölcstan itó ban, ki az emberi j ogokat s ft, lelkiismeJ'et hatalmát új
életre kelté; ott egy vallúshirdetöben, ki az Isten és ember
közötti viszonyt mind mélyebben s tisztában felfogva, a szi,'ekben az jsten- és emberszeretet h4.l'jalt új r ezgésbe hozá, és
ez által az élet dallamát egy szebb összhangzattá, egy szentebb és magaszto8abb dicsérette változtatá.. I gen) I sten
sohasem h:l gyta az emberiséget az ő gondviselése és vezető
nevelö szelleme tall ubi zonyságai nélkül. Midőn az időknek
teljessége eljött, az emberi ész és k edély, sziv és lélek minden
müködési terén mind! g megszül ettek ama nagyok, ama hősö k,
geniuszok , proféták, bajnokok, tani tók, szabaditók, id vezitök
és megvált6k, a kik Isten akaratát, czélját betöltötték, terveit
valósItották, eszméit, gondolatait átél'tették s cselek edeteikben
~~ életükb en többé-kevésbé megtestesitették j a kik egy-egy
uJ k orszakot vezetlek be a népek történetébe, s k ikre az utókor az öröm, a hála es elismerés méltó érzetevel szokott viszszatek i,nteni .
..
Es ha nagyjainknak, fl. haza, a nemzet, fl. tudomány, a
koltészet és müvészet fol kentj einek szül etési ünnepét nemzeti leg, családilag, egyházilag vagy társadalmilaO" örömmel és
háláva l ü n ~l epeljtik meg - men nyivel in kább és méltóbban
UnncpelhetJük meg születési emlékét ama hasonlithatlanul 100"na gyobb nak, amaz utó lérhetetl en embel:bal'átnak} a j ell emti s~.
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tasáo-, az emberszeretet, az önfeláldozás ama kiváló példány·
képének, ama lelki szabáditónak - .- a názárethi J ézus·
Dak!!~

Es habár az ő szUletésének állit61agos csodás k örülményei fejtegetésével, bölcsőj ével , csecsemő-korá.val mint
sokan tán teszik - mi nem fúglalkozhatunk; habár tudjuk,
hogy II két evangelistánál (Máté é. Lukács), egymásnak is
el!entmondólag e l őadott születési tö r ténet nem egyéb, mint
részben köl tői, r észben il, szükség által p:l1'an csolt ö.'5szeállitása
és alkalmazása amaz ó-teBta.mentumi jövendölésekn ek , melyek
egy eJjövendő 1\1:essiásl'a, a zsidó nemzet politikai szabaditójára
vonatkoztak i szóval, habál' szü l etésérő l semmi bizonyos t nem
tudunk - ámde ismmjük életét, ismerjük j ellemét, tanitásait,
lelkének fennségét; ismeljük ez élet e lélek hatását, s mind·
eze kből tnqjuk és örömmel lsmeljük el, hogy ő - az ember
J ézus Krisztus - az emberiségnek üdvözitőj e, legnagyobb
szabaditója volt s szellemével az még ma is.
Az alapigékhez ragaszkodva, tehát, tegy ük föl a kér·
dést: mik ént es mennyiben szabaditónk, üdvözitőnk Jézus? *
A fel~let egyszer ü és magasztos. Jézus a legnagyobb
szabadi tó. Ó jött, hogy az emberi lelket felszabadits•. Jött,
hogy az emberi ter mészetnek szabadságot acUon, aUllak érzelmei, tehetségei, egész lénye és rendeltetése terén. - Lássuk
ezt kissé részletesebben:
1. Jézus jött, bogy szabaddá tegye az értelmet; bogy
szabadságot adjon a gondolatnak, s összetölje az előitél e tek,
hagyomá nyok, babonák és külső tekintélyek ama bi lincseit,
~n~lyekben -az ész fogva tartatott volt; jött, hogy az igazság
ll'ant komoly szeretetet ébl'eszszen s annak nyilt, sZ~lbad és
elfog ulatlan keresésére buzditson. Igen., a kri sztusi k er esztény
vallús az értelmi szabadság nagy oklevele, a mely minden embert felhatalmaz és ösztönöz arra' hoO')'
szabadon használ)'a
a
.
h
te. etségeit
az igazság s különösen a vallás jO'azsáff'a
i föif'edeé
o
o
zes re. E szabadsáO' a O'yökel'e minden más szabadságnak s
elkerülhetetlen föltétele ~z emberi lélek növekedésé nek és fejlödésének, Ámde a kel'. viláO' e szabaclsáO"ot maig sem becs iÚi
kellőleg. E szabadság ma is ~lllyomva \·a~. Az emberek nagy
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többsége részint félelen:béí l, részi nt gondolkozási I'cstségből,
részint önérdek ből , ma 13 il. bahonának, iL megszokásnak, a.z
előitéletek nek láncznit hordozza. Gondolkozásuk nak nincs sza·
bad és fuggetlen j átéka. A legtöbb helyen ma is büntetéE:,
p..'yanusitás, ki gunyoltatás, sértegetés, ki átkozús és hoszn sujtja
azokat, kik il. h itnek, vagy inkább a hi szék cnységnek vert
ösvény i ről letérni mcrészel nek. Igy van ez nemcsak iL pogányscí.gba u, nemcsak ll. mohumedanisll1usban, hanem il. k eresztény
vilácr j6 nagy r észében is. A gondolat és lelk iismeret szabads!lg{~nak mindenutt megvanlluk lánczai, habá r itt és amott
valamivel könny ebbek és hordozhatóbb.k is. E tekintetben
haziLnk vallás-szabadság~t is inkáb b csa k névleges, s alig egyéb
mint a. törveny á ltal elismer t felel~eze tek k özötti kölcsönös
k eser ü türelem a béke l( edveél't. E lanny ira, hogy fl. ki egy
jobb meggyőződését nyilvánosan hirdetn i s a nép k özött taní tani mern é : az félhet, bogy izgatónak, csábitónak bélyegezik j
s a ki lelkétől vezetve egy tisztább, szabadabb s j ózanabb
r észhez csatlakozik: az bizonyos lehet, hogyel itéltetik, nem
ugyan amaz örök biró úHa l, hanem az elfogultakon kivül ama
pásztor ok által, kiknek nyája SZálpát - s igy hasz nát is meg kisebbitette.
P edig ott van a j éz usi parancs : mindeneket megvizsgáljatok, s a mi jó azt megtartsátok! Jézus tisztán megjelölte az
ész hi vatását, t. i. hogy kutasso n és vizsgálj on mind ent, még
az istenség mélységeit is. - Az ész az igazságok v6gtelen k e,
resésére van teremtv e. Term6szete oly telj edék eny, mint a lég,
melyet beszivunk , s oly sugá rzó, mint a világosság, mely a világot áthatja. Czélja, hivatása: mind 'elébbre m en ni, s az I stenről , az ő müveiről, a te l'm észet ről é.s önönmao'úl'ól mind magasabb, te1:iedtebb s tis·ztu lt.abb felfogást alk;tni. - De épen
mert a.z ész tel'mé~zet? ilyen, biznunk lehet, hogy mint egyébü tt,
ugy a vallás teren IS lassanként lerázza az elavult dogmák,
~ I,tl~etet~ en tanok s balvélemények bék6it, vi.sszakö'·eteli a sa·
Já.t .Jo~alt, é,s a vi lág egyko r valóban átlátni, á.téJ'ezn i s llléltá·
nyolnl fOgja a J éz us által hirdetett gondolat · ·szabads~íg
mérhetetlen ~ecsét s fon tosságát. _
2. D e Jézus jött, hogy felszabaditsa nemcsak az értelmet, hanem az el nyomott lelkiismeretet is. J ött II000y összetö lj C
a fSzenvedélyek hatalmát j hogy Yi s8zahelyezz~ az "Oerl.:ölcsi erőt

8

az emberi természet tl'ónj á,'a ; hogy új é letet adj on II kö l elessé.q
törvényének; hogy a valódi jóságnak és lelki nagyságnak oly
szép s di cső eszményét tüntesse előnkbe , min o rő l ez a világi
erkölcs, fi hasznosság és eszély esség divatos e rk ölcs tana, soha
sem álmodott.
.
l\findnYl\ jan tudjuk , hogy van az e mberi természetb en
cO'y elv, egy tuladdoll, a mely gyönyö rködik a h ősi erényb~n ; mely bámulja és tiszteli az önfelá ld9zást, a k ötelességek
iránti hűséget s a nemes önzetlenséget. El'czzük hogy ez eré-

•

nyek h őseivel melegen rokonszellvezünk, s magunk is ez erényelo 'e vágy unk. - J éz us j ött, hogya saj át j elleme, példáj a
és befolyása által e vágyat bennünk éleszsze, a sziv és akarat
erej ét szilál'ditsa, lL lelkii smeretet mély itse, s az emberi törekvést egy magasabb j óság és tök.életesség felé irányozza és
bllzdit ..,,,
3. D e nem csak ezek ért; J éz us j ött, hogy szabaddá
tegye az emberi szeretet erély ét. - A z ember szeretetre van
ter emtve, s~eretet által él, abban és annak kal:jain rin g, tá pláltatik, növekedik. Ez ér zelem azoban a saj át term észeténél
fogva a családon kivü l is kitmj ed, s mind nagyobb és nagyo bb
kört ölel á t, mig v égül az egész emberiséget beözönlik a rokonszenv és szeretet hullámai. - J ézus j ött, h ogy az egyéni
önzés és szükkeblüség által emelt falakat lerontva, szabad
folyamatot nyisson az emberi szeretetn ek; hogy vezesse s terj eszs ze azt a llie!lnyei Aty a s az ő gyermekei roppant nagy .
bi rodalmába; j ött, hogy öszlönözzön, hogy a saját j óllétünk et
az emberiség k öz-javának haladásával azonositsuk ; hogy minden állap ot, r end és osztály boldogsága eszkö zlésé ben r észt vegy ünk ; hogy a szánalom, a j 61tevés, a rész vé t, it b izalom, a
r okonszenv és egy közös r emény biven áp olt érzelmei ál tal
magán é letünket az egész faj éle tével egyesi tsük. - Igen, az
emberi egyéni természet e kibővi tését, a Jzeretet e határtalan
ki te,j esztését a J ézusnak köszönbetjük. O ebben is példányképünk, ez által is szabad itónk, üdv özi tő nk .
.
4. D e ez még nem minden. - J ézus j ött, hogy ki szaba(hts~ a lelk et a teremtett véges dolgok kö tel ék eiből , és közl~
kedesbe, k özvetlen öss zek öttetésbe hozza magá val a te l'emto,'el, az Istennel. _ E gy mélységes és magasz tos érze lem rejlik
az embcri lélckb en, és ez : a "ágy a végtelen utá n, a tÖ l'ek vés

•

az örök jó felé. 1I1aga it, teremtő ébreszti fel s élénkiti olykor a.
lélek e l egbenső bb lényegét, e vágyat, melynek tárgya: Ist-en,

a

vé~telen

tökély. - J ézus jött, hogy a földi, a láthat6, a változó ~nyHgi világ hatalmától it lelk et megszabaditva, utat TI4'isson annak it mennyei Atya felé, hogy 'őt keresve s bizalommal"
luíla-telt örömmel hoz zá emelkedve, találja meg benne leg szentebb szeretetének, ohajának legmagasabb tál'gyát, isme!.'je meg-

czéljait és ak"ratát, s ezt követve töltse be rendeltetését.
5. De még egyet meg kell emlitenünk. - J ézus jött,
hogy szabaddá tegye a keresztény rell1énys~g·n ek legyőzheti en
elvét; azt

it

reménységet, mely az emberi szivböl fáradh atat-

lanul mindig tovább, elébbre tör; mely a jövő bizonytalan távol ába, a homályon áthatolva, szebb képeket rajzol. - A
remény, azonban, mely csak a jelen világra szól, bezárva.
érezi magat; csak a síri g szárnyal, és azon túl mindent gyászos hom'ályball hagy. - De J ézus jött, hogyeluzze e homályt,
e sötétséget, s hogy egy örök dicsőségnek határtalan birodalmát tálja fel a remény előtt. -: Minő üdvözit"s! Jlfinő s;>labaditás ! - Menten lenni a halálnak félelmétől; reménykedni
végtelen időkről; tudni, hogy e rövid élet csak k ezdete egy
folytonos haladásnak, s hogy rendeltetésünk nem · megsemmisülés, hanem örök élet és halhatatlanság! Minő szabaditás!! ... _
Igen, méltán elmondhatjuk tehát, hogy J ézus az emberiségnek legnagyobb szabaditója. O jött és élt, hogy átadja
nekünk birtokunkul a világ egyetemet és annak Istenét; bogy
összhangba hozza lelkünket szabadon mind a kettővel; hogy
megismertesse és tejj eszsze köztünk a mennyei Atya .lelkét,.
bölcseségét, szeretetét és örömé t, szentségét s békéjét.
.
Méltó s illő dolog tehát, hogy e nagy szabadi tó nevét
tlsztel et~el emlegessük; méltó, hogy annyi milliókkal együtt az
em~en seg e nagy szülöttj ének születési ünnepét örömmel s
hálava~ megtinn epeljtik; méltó, hogy visszhangozzuk mi is az
a~gya!l h~mnuszt: dicsöség a magassá.Qban az I stennek, e földon bekeseg, és az emberekhez jó aka'r at! Amen.
--~:::Z~ --
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úrvacsora-osztá.s elötti beszéd
. ~:rn.a_
es
Követve az emberi élet vá ltakozó sorsát, hol a lelki gyönyör es it lelki bá.nat, a szív-öröm s 11 mélabú összetalálkozna.k:
fi. születés jóslatos re ményeitől fL meghalás fú,jclahnas emlék e íhez, az örömet hil!ldetö angyaltól a végbúcsut az utolsó talál-

kozá st jelező Jézushoz veze tlek afiai! - A születés kétségkivül ma is örömet szokott hil'detn i s rezgésbe hozza a szivet,
midőn érzi, látja a teremtő egy újabb nyilatkozatát s végtelen
szeretetének egy újabb bi zonyitványát. De a mi a szivet mélységesen megilleti, a mi a lelket egész lényében áthatja, meginditja, megrenditi, a mi az em lékezetbe kitörülh etetl en emlékeket v es be: az, az elbucsuzás, az utolsó találkozás ; az, a
végrendelet, melyet a távozni készülő s ama j obb hazának

örök flmyü nagy feliratait már előre leolvasó lélek hátrahagy,
visszamond.

Ah, minő megható j elenet lehetett ! ! ... Nem iszom többé
velelek e szőlőtőnek nedvél,ől .... szólott s szava hetelj esült ;
jósolt és a jóslat fájdalmasan igaznttk hizonyult. - Nagy lelkek jövőbe látnak; egy magasabb, fennköltebb légkörben, egy
örök vilá gba.n éln ek; mult és j Ö\7Ő egybefolyva alkotj ák meg
j elenj üket i tapasztalataik, em léke ik alapul szolgáln ak J"eme-

nyeiknek, melyen a j övendő épül s alkotásai hom lokzatára
beyesi a feliratút: beteljesült. Az igazság, mint tüz-oszlop j ár
előttük s ennek vi lág~n úl lelkük belát a jövőnek titkaiba, a
dolgok rendjébe s következéseibe, melyek -a gyenge lelkek
el őtt mély homályban lappanganak. _ N em iszom többé veletele, szó l iL mester es szavai k eser ü valót pl'edikálnak, mialatt
az egymásra n é-ző tanitványok t~ kintete elárulja az aggódó
k~J'dé&t, hogy mit jelentsen ez? Ok oly so"kat hn.ll ottak már,
l~l~ket egyelő re nem ~l'tettek! A nagy mester mint egy megfeJthetlen talány állt előttük. Hányszor kértek magyarázatot
beszédei felöl ? Hányszor töp l'cnked tek messiási kul detése fel ~tt, midőn it tények ell ene mondottak gyarló vá.l'n.kozásuknak ?
H ány szor elmélkedtek a szavak értelmén: e7:jőn az óra és mÚ'r
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itt vagyon? Hányszol' várták az Isten országa elközelecIését s
mégis hányszor kell ett hallan iok il. szavakat, hogy, ki azt
hirdeti, az ember fiának, nincsen hová lehn:jtani fejét. Hányszor hallották az ö rvendező tömeget a hozsánn áva. _ ajkain,
üdvözölve a Messiást, mint földi királyát - - és mégis hán yszo r látták őt messzi messzi menekü lni , elvonu ini az ' áradat
elől! ? S most midőn az alkalmas időt elérkezettnek k épzelték,
most is mily váratlanul hangzik el: nem iszom többé veletek,
mind ama napig, melyen úrjat iszom az I stennek országábau. - Mily levcl'ők lehettek n szavak! - Alig egy pár évig
éltek együtt s a m int látszik. mál'is ft végbúcsu küszöbén á llanak! Oh mennyire csüngtek rajta! Nem értették, de él'czték;
nom ismerték., de szerették, s a· szeretet ezer dolgot megmagyaráz. E letüket adták vo ln a érte mindannyian i csak egy a.
tizenkettőböl készül árulásra ! -- De tán ő is ezt csak. egy
mélységes tévedésből teszi; tán csak látni akarta már teljesen
kifejtve iL messiási hatalmat; látni akarta be.telj esülve r eményeit, meggyőzve a világot, bebizonyitva az I sten országának
eljövetelét, a mint azt önző lelkében elképzelte. Ettől s a nyert
szemrehállyástól - te mondád - üzetve, kirohan, hogy elő
idézze a trágedia "ég'ő jelenetét. - - Künn mély csend van;
csend minő a vihart mege l őzni szokta. A sötét éj baljoslólag
nyugoszik a város felett. - Az idő már éjfélbe nyult. Mások boldogan végezték az ünnep-vacsoritt. Csak il. l\Iestel'
lelkében borong egy néma fájdal om, hogy mu nkáját be nem
v égezheté j csak ott ül meg a k inos sejtelem, mely már tudattá
vált, hogy a vég elközeledett; mialatt a tanitványok lelke
töprengve tétováz iL bekö\"etkezendő dolgok felett. Már
lefolyt az alázatosság és testvériesség utobó ténye is az intéssel:
a miként én cselekedtem, ti is 'u,gy cselekedjetek. Elhaugzottak,a
szavak is: tegyétek ezt mindannyiszo'r az én emlékezetemre. Es
a )<is társaság k öveti mestet"ét a Kedron völgyén át HZ Olajf~ík
nak hegyére, a hol a próféták porai nyugosznak. - Aztáu
tudju k II többit is; láttuk, mutatta a müvész,·;':' miként állt
bil'6ja elött, mint ma.ga a megtestesült igazság és ártatlanság;
láttuk, mutatta a müvész a szavakna k mély,"e ható j elentését :
consummatum. est = elvégeztetett. - Igen, ő megba.lt, hogy
*

MunkáCSy.

...........-------------------------------------,2

szép s di cső életét az jgazság miatt artatlanul el~,zenvedett halállal megkoronázza. O meghalt, cle szelleme él. O meghalt ....
és a tanitványok előtt a nagy talány megfejtve lőn. Amaz utolsó
jelenet ~S annak meglepő mozzanatai, mély benyomásai alatt
és után ft tanitványok lassanként mind jobban és jobban megérték a Mester czélját, szándékát és cselekedeteit. Megértették,
és egy hű képet alkottak maguknak az ö j elleméböl, tanitá·
saiból és életéből, s e képpel lelkükben kiindulva meghóditák
it vilagot j végezték azt, mit mesterük el nem végezhetett. E kép kell, hogy éljen ma is minden hü és igaz
tanitvány lelkében; ez kell hogy megelevenüljön minden alkalommal, midőn az emlékezet asztalához járulni készülünk.
E kép a tőkélctes ember képe, a mely magán bordja az emberi
lélek összes vonásait, nemes és szent tnlajdonait, együtt ama.
fennséges részekkel, melyek annak isteni eredetét és örök
rendeltetését bizonyitják. Ott ragyognak rajta: a sziv tisztasága, it lelkiismeret szentsége, a kötelességek iránti hűség, a
jónak és az igaznak szeretete, a szenvedélyek legyőzése, az
önmegtagadás, a lemondás, az önfeláldozás i ott van a szánalom, a részvét, a rokonszenv, fi. jóltevés, az emberszeretet;
ott van a hála, az imádkozás, az Istennel való járás, s a menynyei:Atya szeretete. ~rindezen vonások a maguk teljességükben
s az egésznek összhangjában alkotják e képet, all<o~ják amaz
emberi lelki eszményt, a melyen bizton csiinghetünk, s a
melyhez mint a való élet közpon~jához új erőért, biztatásért
bátran fordnlhatunk.
Oh, jertek afiai! ha e képről, ez eszményről olykor tán
elfeledkeztünk, itt az idő, hog-y rá emlékezzünk; ha attól tán
messzi eltávoztunk: im itt a perez, hogy újolag visszatéljünk ;
~a igaz tanitványi érzetiinket olykor elveszitve tévelyegtünk:
lill, a Mester újra felénk nyujtja kezét; ragadj uk meg megbánással, de csüggedés nélkül. Ha az élet utain elfáradtunk:
emlékezzünk meg, bogy csak itt őnála találunk lelki nyugalillat s csak az ő vezetését követve élünk, tlLn szenvedésekkel
tel:jes:, de istennek tetsző életet. Fogadjuk be ez eszményképe t
s~rv:ünk bensejébe, s ott őriz zük meg azt; Zál:juk ki onnan a jndasl elemet, hogy lakozZ<:tnak abban zavartalanul a tiszta szerete~, a teljes bizalom s az önfeláldozó lemondás és hüség. E képpel
sZIvünkben, ily gondolatokkal, ily emlékezéssel és ily elhatá.-
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l'ozftssal lelkünkben, járuljunk az emlékezet asztalához) de
mielőtt ezt tennők, jertek imádkozzunk J ezeket mondván:

Ima.

•

. Atyánk, Istenünk! mielőtt e komoly és ünuepélyes pillanatban a szeretet és emlékezet asztálához járulnánk, hozzád
emeljük szivünket és érzelmeinket, lelkünket és gondolatainkat. Oh, mert elmélkedtünk a te szent fiadról, ama nagy szabaditóról, ki az emberi · természetet s annak isteni elemét a
földiség bilincseiből kiragadva, magasztos rendeltetésére, dicső
elhivatására buzditotta, és ez elhivatás hü és igaz teljesitésére
útmutatást, példát adott. Elmélkedtünk, és itt ez asztalnál
elgondoltuk lelkének nagyságát., jelleme szépségét, életének
tisztaságát es dicső halálát. De midőn e képet, ,a tökéletes ember ez eszményét emlékünkben felújitva önmagunkat meg'
vizsgáljuk: érezzük gyengeségünket; érezzük, hogy alig
vagyunk meltók a nagy névhez, a mely után keresztényeknek mondatunk ; érezzük, hogy gyakran visszaéltünk a te
.atyai jóságoddal, mely életünk ösvényén vezéreket, szabaditókat és profétákat támasztott, kiket követve, a haladás végtelen útján, feléd a végtelen tökélyhez mindinkább közeledhetnénk. El'ezzük, hogy gyakran eltévesztettük amaz eszményképet, melyet lelki szemeink elé állitottál ; ,hogy gyakran
futottunk csalékony álmok és ködképek után. Erezzük, hogy
a világi érdekek által elvonva, gyakran elveszitettük hitünket,
melyet fogadtunk volt; megtagadtnk Ilfesterünket, kiért életlinket is od'adni igértük volt. De ime ez órában lelkiismeretünk kiáltó sz6zat" emlékeztet a megtagadásra, és li mi megbá.
nás érzetével közeledünk hozzád. Atyánk, te vagy egyedül a
sziveknek vizsgál6ja; nálad a kegyelem és a megbocsátás.
Töredelemmel kérünk, éreztesd velünk e kegyelmet, tisztitsd
meg lelkünket, szenteld meg gondolatainkat és érzelmeinket,
hogy méltó vendégei lehessünk az emlékezet ezen asztalának .
Amen,

•
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a.

( Úrvacsora-osztás után.)

Ne fé(ietek; inle hirdetek nektek nagy örömet, mely az
egész népnek örömére leszen - igy szólott az angyal a Jézus
születésekor a pásztoroknak. - Atyánk, midőn az éji homály.
ban, az élet megpróbáltatásai és küzdelmei között új hajnalra
várva tehozzád kiáltunk: küldd el mihozzánk is a te angyalaidat, küldd el lelki szózatodat biztatással : ne féljetek! küldd el
örömhirrel, hogy te megmentesz minket; bátOl'its, biztosits,
hogy h", nagy mesterünk példáját követjük, s ha, miként Ő, a
kötelességek hu teljesitése közben mindig csak tebenned bizunk és remélünk: akkor bizonyára megtartatuilk, élni fogunk és boldogok leszünk. Amen.

