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Tegj'étek ezt mi1ldamtyiszor az élt emlékeze
temre. Emlékezet és halhatatlanság egy
mássa l rokon fogalmak, s reánk emberekre nézve 
együtt alkotják meg az örökkévalóságot. Az egyik
kel vissza megyünk a le folyt id őkre; mag unk elé 
va,·ázsoljuk életünknek, sőt a letiint századoknak 
fontosabb eseményeit; magunk előtt jelenitj ük a mul
takat ; leolvassuk s fölelevenitjük az e mberiség kii z
del méne k, halad~sának és tovább fejlődésé nek s 
ebben az isteni működésnek bámulatos történeI
mét ; a másikkal a j övőbe repülünk át a remény 
szárnyain ; és ott hitünk szent világossága által vezet· 
tetve, lelkünk gondolkozó tehetsége által segittetve 
belátni probáljuk az elj övendőket, kitalálni az Isten
ség tervét, gondolatát, reánk vonatkozó szándékait 
és örök czéljait. És mikor ezt tesszük ; a mikor 
e kettős szellemi tehetség segélyével a köznapi 
életmódból magasan kiemelkedve, lelki szemein kkel 
vissza és előtekintünk : ki mondhatná, hogy legalább 
il y pillanatokban nem vagyunk örökkévalók; ki 
mondhatná, hogy nem vagyunk Isten gyermekei ?! 

*) L . Unit. Kis K öny"t:."Í T XXX Vlll. flizetét is. 
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Az emlékezet és halhatatlanság roko nságát S 

összeköttetését egy ünnep sem tü nteti fel egyhá
zunkban oly élesen, mint a ItIIsvét, Csak ne
hány perczezel ezeiő tt elmélkedtünk a feltámadásról , 
ama hitrő l, s reménységrő l , mell' emberi tenné
szetiinknek e redeti tulajdona ; elmélkedtünk a biztató 
té nyrő l, hogy miként a kiil világban, ugy sőt sokkal 
inkább a lelkiekben is örök én -ény t szerez magának 
a tön-ény, hogy az élet nagyobb, erősebb és hatal
masabb a halálnál s hogy a halál e szerint nem 
egyéb mint az élet egyik titkos fok ozata, szóval, 
elmélkedtünk végtelen jövőnkrő l vagy a halhatat
lanság ró l : -- s 1110St itt vagyunk ez aszta111ál) 
lelkünkkel a multba visszaszálh-a ; sziveink ben egy 
letünt nagy fö ldi élet iránt a kegyelet s ragasz
kodás érzelmeit fölele\'enitve; s ajkainkon a szavak
kal: tegyé/ek e::t milldfl1tll)'is::or az élt emlekeze-
tellwe, S valjon miért mindez, miért ez a hirtelen 
fordulat ? Tán csak azért hogy egy szebb és 
jobb életnek r-:ményein tulságosan el ne ringatól
zunk ; tán csak azért, hogy az örök jövőt S annak 
miben létét, bizzuk az Istenség vezető kezére; tán 
csak azért, hogy kész itsük inkább e jövő alapját; 
hogy ápoljuk, e rősit sük annak biztositékait ; hogy 
először itt e földön teljesitsük a kötelességeinket; 
hogy itt gylij tsünk oly kincseket, melyek maradan
dók, s itt miveljük ama lelki tulajdo nokat, melyek 
eredetükben ugy, mint czélzatukban isteni ek és örök
kévalók. --- - S ha ez igy van, - ha egy szebb 
és jobb jövőnek az alapját már itt le kell raknunk; 
ha a saját halhatatlanságunk útját már itt előre 
kell készitenli nk ; ha örökkévalóságunk történelmé
nek az el ső lapjait vagy beveze tését már itt meg 
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kell irnunk: akkor hová mennénk más útmuta
tásért, ki hez mennénk más példaaclásért, mint a nagy 
Mesterhez, ki meghagyta, hogy a mint ő cselekedett 
mi is akép cselekedjünk, s ki egy d icső pályafutás 
végén végrencleletéül tette: tegy étek ezt az én emlé
keze/emre! Igen, im itt az alkalom, mell' köve
tésére buzdit : im itt az alkalom s ez asztal arra 
in t, hogy mielőtt e jelekkel élnénk, emlékezzünk! -
Emlékezzünk, ne csak a végvacsorá ra, a hol meszszi 
látó lelke, a sziv nehéz bá nata közt, hattyudalát 
zeng te, hanem egész életére, a kötelességek telje
sitésében felmutatott hűségére és az igazságért elszen
vedett halálára. E mlékezzünk, tekintsünk vissza s 
fel az emberiség nek e me kimagasló alakjára, kivel 
bárhol találkozzunk akár a pusztában, midőn 

önmagával küzd és győz; akár a zsinagogákban, 
hol tanit s magyaráz, tekintélylyel mint soha ember 
nán szd/ott ; akár ama hegyen, hol beszél a boldog
ságról és ama l1l ódokról, mely által megszerez hető, 
és a melyek minden emberrel közösek ; akár a ten
geren hol lecsillapitja a megrettent szivek hánykodó 
viharát ; akár a te mplom-tornáczán, a hol lelkesülten 
kiált : én vagyok a feltdmadds és az é/et, ki én bm 
nem Itiszm, /za meg/tal is él az , s k i él és Izisze1z 
én bmnem, az solta meg nem Iza!; akár a Gethse
manéban, akár a kereszten '- . bárhol találkoz
zunk : ugytaláljuk, hogy mindenütt nemes, tiszta, szelIt 
és alázatos, mindenütt tökéletes és mindenütt pél
dányszerü ember. Emlékezzünk, tekintsünk vissza 
s fel, ama szép lélekre ki meo·tanitott arra a ke ttős , '" 
elvre és igazságra, mell' szent vallás unknak alapjául 
tek inthető, s mely nem mds, min t félre ne ért
setek az Isten emberiesséo-e és az ember istenies-

" 
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sége; meg tanitott, más szavakkal, egyfelől arra, hogy 
az Isten nem egy boszuálló zsarnok, nem haragvó 
s engesztelhetlen lény, hanem me nnyei, jó Atya, ki 
örök szent törvény szeri nt te remt, alkot, kormányoz 
és fennta rt, s e törvény, ez erő ugy künn mint 
benn: a szeretet ,. megta nitott másfelő l arra, hogy 
az ember nem puszta föld-szülött, nem porban csuszó 
rabszolga, ne!D az átok és a bün gyennek~ mint 
ezt némely dogmák maig is hirdetik, hanem 
lélek, az Isten temploma, lélek, birva szabadsággal, 
birva az öntudat, a gondolat, a le lkiismeret, az emlé
kezet, a hit, remény 'és a szeretet fö lemelő hatal
mával, istenies örök tulajdonaival, szóval meg
tanitott, hogy az ember az Isten gyermeke, és hogy 
a kötelék, mell' hozzá csatolja, megint csak: szere
tet. E mlékezzünk, tekintsünk vissza s fel a nagy 
szivre, mell' egy egész mennyországot teremtett és 
hordozott magában, melynek szép ne mes kincseit 
teljes készséggel, jósággal és önfeláldozással árasz
totta, s hatásában maig is árasztja az emberiségre. -
Tegyük ezt afiai I Aztán ez emlékezéssel s az 
ez által keltett érzelmekkel, mindenek felett pedig 
azzal az elhatározással, hogy miként ő, mi is tiszták, 
nemesek, alázatosok, hivek és önfeláldozók, hittel · 
reménynyel és szeretettel teljesek lenni igyeke
zünk ez elhatározással járuljunk az emlékezet 
asztalához. 

Mindenek előtt azonban boruljunk le s imád
kozzunk. 
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Hu.s, .... é t:kO.1·. 

2. 

A j övő élete t gondolatban átfutottuk ; jártunk 
az örökkévalóság végtelen utain; bepillantani próbál
tunk a ma más hazába, hová reményünk vonz, 
váo-yaink vezetnek ; hol tisz tább az élet, ze ngőbbek 
adalok ; hol ártatlan öröm és igaz szeretet örök 
fénybe n ragyog. Ringottunk a halhatatlanság szár
nyain, melyeket a lélek ohajai, a le lkiismeret sugal
lata i alkotnak, emelkedve s szállva újra, mint zengő 
madár, mely ösztö nét követve, dalát égbe fúrja. És 
most ... szállj unk vissza az emlékezetben az e lmult 
id őkre; térjünk vissza e földi hazába, mely a 
menyeinek kiinduló pontja, alapja, és fö ltétele;. té r
jünk vissza és itt ez asztalnál, keressünk új erőt 
fáradt gondolatainknak, keressünk új forrást szomjazó 
lelk ün knek, új vi lágosságot homályos sejtelmeinknek. 

Oh, mert ez asztal sokat mond; e jelek sokról 
beszélenele Itt beszél egy földi é let gazdag nagy
szerűségével ; itt beszél a halál fagyasz tó hidegségé
vei, s itt a föltámadás, a halhatatlanság, magasztos 
hitével, biztató reménységével, Melyiket említsem, 
hol volt nagyobb s dicsőbb? Tán életét? ki tudná 
hi ven megirni ? J 8 évszázad s annak keresztény 
vil ága ez éle tet mind irja már s ra jzo lni próbálja, 
de csak halványan sik e:'lil, mert azt nem megirni, 
hanem átél ni kell. Az ő életrajza, hatásában van s 
leszen megirva, miként á ltalában a nagy szelle
meké. Forrás az, a melyből minél többet medtet.
tünk, annál t isztább anná l bővebb leszen. 6 
egy valódi j eltem volt, kiben bGn nem találtatott ; 
emberbarát, ki szeretetébe ölelte az embervilágot 
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nagyjaiban és kicsinye iben ; ki behatolt a lelkek 
titkos mélyébe, fölfedezte azok hiánya it, szükségeit, 
s aztán betöltötte hittel, bizalommal ; fölfedezte a 
sebeket s g yógyítá balzsammal; a szivek bánatát 
enyhité reménynyel, és könyeket törölt egy szeb!:> 
jöv6 vigasztalásával; tanitó volt - 6, fi gyelmeztetve. 
oktatva és neve lve az embereket az élet és köteles
ség magasabb feladataira és igazságaira! Múvó·z 
volt 6, láthatóvá varázsolva a lelki természet elrejtett 
titkait ; föltárva a szépnek, a jónak és az igaznak 
isteni hatalmát. Költő volt 6, prófétai dalnok , ihletve 
az örök geniusztól, s ez ihletés alatt szivtő l szivhez . , . 
szó lva, , Es ajakán meg nem szüne a dal, lenge 
kés6n, zenge viradattal, Hangjain a szellem égbe 
hágott S átteremté e viselt világot. « »Ha pedig 
a boldogságot dallá, A Boldogság maga meg
sokallá : Ismeretlen vágyak keltek · benne, Mintha 
önmagára irigy lenne.« Szóval l:.'ltber volt Ő, valódi 
ember, birva a humanitás nagy szivével, hiven való
sitva az ember lelkében rejl6 isteni eszményt gon
dolatban, beszédben és cselekedetben. Ime, ily 
kimagasló alakra, ily nagy és átható életre emlékez
tet ez asztal, afiai ! De emlékeztet a halálra, a 
földi lét befejezésé re is, -- lVem úzom többé veletek 
e szőlőtőllek nedvéból . .. mily szomoru szavak a 
bucsu-asztalnál I mily mély belátása a bekövetkez6 
eseményeknek; mily fájó biztatás a halni készü16-
nek, mily kétségbeesés a visszamaradó tanítványok
nak! És valóban mivé is Wn a husvéti bárány ' .. -
utolsó vacsora, keserüen füszerezve a hit és félelem, 
a bánat és bizonytalanság, remény és kétségbeesés 
vegyült érzelmei által, Tegyétek ezt millda1t1tyi
szor a ~ én emJékcI'Jzre.. . az utols6 kérő szavak, a 



28 

végső óhaj tás, mély benyomást tesznek. - - Aztán 
tudjuk a tö bbit is, az imádkozást, a veritékezést, az 
-el fogatást, az elitéltetést s az utolsó sóhajt. Látjuk 
a lemondást az önfe láldozási2" emelked ve az ia az 

~ 'b 

-életet a d icső halálig magasztosítva s ezzel koro-
názva. - S ,Elsóhaj t a lágy szél, mell' a tavaszt 
hozza, E lsóhaj t a vizen és a partra téved: Ébredj, 
fű-fa, ébredj, halkan ezt sugdozza, S ime fűben
fába n megmozzan az éle t ; Megmozdul az él'et, fel li l , 
a kopáron, Csak ala nt a sirban örökös az álom. < -

D e 'nem, ő nem halt meg; 18 évszázad és annak 
1<eresz tény vil ága, s annak annyi mill iói b izonyítják, 
hogy él ; nagy gondolatai, eszméi, tanitásai, elvei és 
(:selekedetei, o tt élnek az emberekben, ott hatnak, 
müködnek, küzdenek és győznek , s most is 
»a késő kor, e hálás tanitvány, Nagy e mlékezetét 
iinncppel újitván, Össze-összegyülnek : férfi , nő, 
s a gyermek Olvas ni a kereszt betliin kezdi meg' 
-- De nemcsak itt, de nemcsak igy; nemcsak müvei
ben támadott fel és él, hanem él a ma fensőbb hazá
ban is, hová mao-asabb létre .kelt. F elnleo"lIek az dit 

~ 0/ 

atyám/wz ds a ti at)'átoldtoz, az du Istc1temltcz es f f, 

Ji fstc lIeteldtez, ?lte"t az dit alJ/ám Itázáball sok Itajlé
Jwk va1t1tak. 

Igen, felment a z ő Atyjához és a mi Atyánkhoz, 
az ő Istenéhez és a mi Istenünkhöz, fe lment, elszállt 
a keresztrő l, mint szállhat a lélek a tisztaság' és 
egyszerliség szárnyain fölebb; fölebb. Felment, de 
nem azért, hogy ott trónon ülve té tlenül várja a 
napot, hogy itéljen holtak s elevenek fe lett, -
11iszen maga mondá: az én A tyám mindig mu nká l
kodik, én is munkálkodom. Felment, hogy hasson 
és munkálkodjék tovább Isten akarata szerin t -
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az Atya há zának valamelyik hajlékában, a minden
ség va lamelyik más birodalmában. F elment, hogy 
ott is tanitson, gyógyitson, vigasztaljon, l e1kesits~n. 
F elment, de most is visszaze ng biztató szózata: Ne 
féljetek ; ez a világ nem tdt engcm többé, ti pedig
/lIcgld//ok, mcd élt élck s ti is é/ui fogtok. Visszazeno
az intés: a lIúké"t élt cselekedtem, ti is lIg)' cseleked
jete/.:. Visszazeng az ige: arról ismeritek meg titeket, 
lio,g)' az élt /anitváuyaillt vagytok, /lOgylta egymást 
szeretitek 

Ez igét ez intést követve, jertek és járulj unk 
az e mlékezetne k asz talához, de tegyük ezt azzal 
az e lhatározással, azzal a felfog adással, hogy mint. 
tanitványok :I'Ieste rünkhez hivek lenni igyekezünk. 

Hogy a zonban ez a sztalnak minél méltóbb ven 
dége i lehessünk: b oruljunk le és imádkozzunk. 

3, 

l:.'it vagyok a f eltámadás és az élet, ki éube/tltcII' 
/;l5:;C I/., Ita 1JlcgJ,al ÚJ él az, s a lú él és lúszeJt él/bel/
ne/JI, a z sO/la 111cg 1U.'1}/, hal. 

Talán egy szép tavaszi évszakban, midőn a kül
világ körülötteink té li á lmából föl ébre d ; midőn a te r
mészet a látszólagos hal á lból s annak lá nczaibó l ki
tör és új éle tre kél ; midőn a néma pihenés derm edt. 
szemfödője fokonként szé tfoszlik s a zs ibongó moz
gás titkos eszközévé olvad; midőn a köd homály és. 
fagyos rideo-séo- fö lö tt a napnak iiditő fénye és éle t
adó meleg: g~őzedelmesked ik ; szóval midőn az új 
éle t ezer változatban és alakban jelentkezik, elannyira, 
hogy a látható lé tezés kö rültünk nem egyébb, mint 
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egy hatalmas és egyetemes föltámadás. 
talán e<Yy tavaszi időszakban, Palesztina s a kis 

" Betánia büvös légköré től áthatottan, mondhatta a 
Mester a merész sZ:lvakat: én vagyok a fö!tdmadás 

.ifs az élet, lú én bemzem lzisze.t, Ita megital is, 
éi az. 

A természet ébredése, a lények millióinak életre
kelése tagadhatatlanul mély benyomást tehettek ama 
fogékony lélekre, ki a természeti tiinemények mö
gött az isteni erő titkos jelenlétét tudta és érezte, 
], inek hite szerint az egész mindenség az lsten ha
talmán csüngött, s a ki minden külső jelenséget az 
is'teni gondviselés' örök elve szerint fogott fel és 

, 
magyarazott. 

De még mélyebb hatást gyakorolhatott rá, még 
inkább föllendithette egész belvilágát, a hit és ön
tudat fennséges magaslatára emelhette lelkét a pil-
1anat ünnepélyes komolysága, s a szomoruan meg
'ható, sőt megrenclitő alkalom, mell' ajkait az idézett 
szavakra nyitotta. »Uram! Ita itt tettél vollla, test
vérem 1Iem Italt volna meg. < Igy szól a fi vérét 
vesztett Mártha a közeledő Meste rhez. - _.- Minő 
hatást tehettek e szavak!! , ' , Elgondoln i, hogy a 
szerete tt testvér és szeretett barát meghalt; hogy a 
ki s családnak, mell' őt is a Mestert ' mindanyiszor 
ő rö mmel fogadta szerény hajlékába, egyik tagja 
sőt ép a z oszlopa kidö lt , látni hoay a vesz teség és , , ~ 

-csapás mily sörü sö té t felhőt vont a bánatos test
vérek ' lelkének e<Yére nem e n<Yedve hoay az örök 

b' ~ ,~ I 
é let nagy napjának csak egyetlen sugara is áthato-
Jon ; tudni, hogy a fá jdalom enyhiilés t, a kétségbe' 
esés reményt, a sz iv sebe g y6g-yírt vár, kiván, kŐ,ve· 
tel, és pedig ép tő le a Mes te rtől, ki hozzájok 
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legközelebb állott; érezni és meggyőződve lenni 
a maCTa részéről, hogy a jelen és a jövő élet között 

" . eg)' elszakithatlan vIszony, egy folytonos összeköt-
tetés van; tudni, hogy az Isten nem holtaknak, hanem 
élőknek Istene itt ép ugy mint amott; érezni, hogy 
habár itt a földön, »hol bujdosunk az é let útain, 
könyek borit ják a nyomot s kezünk sajgó szivünkre 
téve untalan, szeretteinket a sir fogja be, « . . . 
ámde azért: »nincsen itten halál, itt csak változás 
van, s a hol mi szenvedünk, látszó elmulásban : elő 
csarnok csupán ;( - tapasztalni, hogya közönséges 
vigasztalásra: »föltámad a te testvéred' csak a 
keserü le mondás ké tes válasza jő: »tudom, ;lOgy 
feltámad a f eltámadáskor az utolsó napolt, 
mindezeknek elgondolása, a vigasztalás szükségessé
gének érzete, a család iránti szeretete, másfelől a 
saját lelkének magasabb öntudata, az örökélet felőli 

hite s a mennyei Atyában helyezett bizalma, valjon 
nem adták-e mintegy önkény telen lil is ajkaira a 
lelki önérzet és felmaO"asz tasultsáO" ~me kitörő szavait: 

, ,,"" 
En vagyok a föltámadás és az élet, ki énbe1tnem 
Iziszen, ha megital is él az, s valaki él és ;tiszelt 
é1tbeltltem, az so;ta meg nem Ital. EJiszed-e ezt? 

É s Ím, a bánat és kételkedés gyász felhője szét
oszlani indul ; a hít és bizalom napja vigasztaló, 
enyhitő s gyógyitó sugarakat lövel a sebzett szivekre, 
és szól az ajk: ;túzek U,-am! ... s e hit szemeivel 
ott látják .maguk közt a föltámadottat az emlékezet.
ben, és ott látják meg nem halva tovább-élni a 
lelkeknek országában. 

De mialatt a szerető szivek igy hisznek és 
látnak, azalatt túl az ellenséo'ek közt a sötét 
. I " tn l ulat, a harau és boszu az iriO"yséO" s féltékenyséu 

;:, J b b b 
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egész vihara tá mad fel az önző lelkekben, s egy 
ái nok gúnymosoly vonu l végig az ajkakon. 

É~ habár ez e ll enséges indulat az ártatlanságra, 
a hitre és igazságra csakhamar keresz thalált mért; 
hahár e gúny még a megfeszitette l szemben is 
él-ez tette mardosó fulá nkját: .ha l sten fia vagy, 
szállj le a ke1'esztről; < ha bár a gonoszság e sötét 
vihara egyszerre elseperni Játszott ama nagy éle t
nek minden ténykedését és hatását : - de mi 
tudj uk, hogy az Iste n vezetése a latt mindez csak 
ideig lenes lehetett, mert ő szükség képen jót hoz e lő 
a roszból is ; tudj uk, hogya halál reá nézve a di
csőség kezdetévé, s a gúny az e lle nségek ben szégyen
érze tté változott; tudjuk, hogy a v ihar után, mely 
önmagát kitombolta, nemsokára új élet és új te nyé
szet indult az e mberiség lelki v il ágának széles nag y 
mezején. Tudjuk, hogy örök érv ényü iga zság rej
lett s nyilatkozo tt e szavakban: h'it vagyok a fel
támadás és az élet, ki éllbelluem Iliszen, lia meg/ial is, 
él /IZ. - Igen, tudju k s hisszük, mert van oku nk 
hinn i, hogy ő a ( eltámadás és az élet. Be nne és 
;\ltala támadtak fel és keltek életre az e mberi ter
mésze tnek amaz Is te ntő l elhintett maO'vai melyek " , 
add ig elfoj tva valának, vagy ha kikeltek is, a 
homályban és sötétben a na!) viláO'át és meleO'séo'ét 

" " " nélkülözve, csak halvá ny s be teges fejl ődést "ye r-
hettek. Benne és á ltala támadtak fel s jöttek erőte ljes 
Il1 lí ködésbe amaz eszmék. e rkölcsi elvek és vall ,lsos 
igazság ok, me lye k az emberis éO" l1e k az összesne k 
é.; egyesek nek lelki fej lesztésér: és boldogitására 
rendel vé k, és arra vannak hi va tva, hog-y ll1 egterell1t~ 
srk és valósítsák már e földön az l ste n orsz;'lgiit. 
Uelll1e és általa t,íllladtak fel a humanitás, a szabad-



sáD" eoO)'enlőség, tes tvériség, az Isten és embersze-:::,J b 

retet megszenteJt eszméi, elvei j tőle ama szentebb 
és magasabb felfogások a valhl.sban az Isten a~ya
s<ígáról, lélekben és igazságban való imádásáról, az 
emberek testvé ri ségérő l , a halhatatlanságról és örök
é letrő l ; szóval benne és általa lett fö lebb támasztva, 
tisztább és Jnagasabb szinvonaIra emelve az erkölcs 
és vallás terén mindaz, a mi jó, a mi szent, igaz 
és nemes ; és a mi több, ő ezeket nemcsak fölebb 
támasztotta és hirdette, hanem élte, életével azok
nak szentségét és magasztosságát bebizonyitotta. 

Méltán hihetjük és hirc1ethetjlik tehát, hogy ő 
it feltámadás és az élet, s méltán állithatjuk folytató-

" lag, hogya ki Obe1t718) vagyis az emberi természet-
nek általa feltlintetett istenies erői ben, képességeibell 
s csaknem határtalan lehetőségeiben !tiszeu, és ki e 
hitben él és munkálkodik, az so!ta nteg- ?tem Ital. 

Most pedig emlékezetünkben e gondolatokkal, 
lelk linkben a jövő iránt egy erős elhatározással, szivlink
ben töredelemmel, jertek és járuljunk stb. 

4. 
Mikor élt e földrő! fölemelte/em, mindeneket ma

gam!toz vOltzok. Szólt, és ugy lett. Jósolt és a jóslat 
beteljesült. Mily profétai messzi-látás s mélységes 
önérzet nyilatkozott e szavakban! Nem jövendőmon. 
dás, hanem a dolgok lényegének, az okok és követ
kezmények összefüO'o'ésének előrelátása, az erkölcsi 

bb . 

törvények hatalmának ismerése adá ajkaira a Mes· 
ternek a szavakat: J1Ji/wr éJt e foldrói jölclltelletem, 
llti1ldeltekct lIlagam/wz vonzok. - És ez igaz 111<:1.5 

., 
o 
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esetekben is. Tapasztala tból is tudjuk, hogy a mikor 
szeretteink, barátaink, s ama rokon-lel kek, kikkel é lő 
összeköttetésben vo ltu nk, e földről fölelJteltetJlek .- nem 
eltasz itanak, nem elidegeni tenek, hane lll vOIlzanak és 
magukhoz csatolnak. Az a benső lelki viszony, mely
ben velök éltünk, ha valódi és igaz volt, nem 
elgyengül, hanem erősbödik , tisz tul, nemesbedik. A 
mit mondott egykor az arcz, a szem, a száj, és 
azokon át a lélek, mi ndaz most ti sztábban é3 
vonzóbban hangzik fe lénk. A mit végzett az ész, a 
sz iv, a kéz, s ezeke n át a szerete t, mindaz most 
fé n y lőbben ragyog, és megragadóbba n tündökl ik 
előttünk. Eme rokon-lelkek nem elszakittattak, nem 
meghaltak, hanem lölebb ·emeltettek, föltámadtak, fö l
magasztosultak, s min t ilyenek élnek, hatnak, buzd i
tanak és vo1tza1lak. 

S ha igaz ez a kisebb körbe n é l őkrő l, ép ugy 
igaz s még láthatóbb és tapasz talhatóbb a nemzetek 
hőse irő l , az emberiség lelki történelmének nagy jairól 
és bajnokairól. É le tükben legtöbb nyire ellenséges 
indu lattal, g unynyal, megvetéssel és üldöz tetéssel ta
lálkoznak; a z ö nzés, az irigység, a féltékenység és 
gyül ölet sötét hatalmaival küzdenek - de mikor 
a fö ld ről fö lemeltetnek, mindeneket 1Jlagllkltoz 
v~1tza1lal(,; az önzés és a gonoszság szégyenkezve 
visszavonul ; az iria yséa és <Y\!ül ölet lassan-lassan a . o b o J 
tisztele t s elismerés érzelmeibe olvad á t. Io-en, a va-
lódi nagysáo- az emlékezetben meo-dicső ül ·" nao·y tet-

<=:> b' b 

tek bajnoka leaendák hőse lesz· az iaazán ember 
• <::> 'b 

megistenül. Ki valódi éle te t élt, az soha meg nem 
hal, és ki dicső n mert az io·azsáo-ért halt meg: 
I ~ " k 1armadnap föltámad és mindörökké él ; él nemcsa ' 
Olt egy mao-asabb létben s n<l o·yobb munkatéren, " ~ 
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han em éI) hat és von z a nagy időkön át az embe~ 

riségben. 
E nagyoknak legnagyobbja a názárethi proféta, 

tanitónk, mesterünk és p éldányképünk, Jézus, kiről 
ez ünnepen s ez asztalnál emlékezünk. Tizennyolcz 
és fél évszázad s annak lelki és erkölcsi történelme 
bizonyit ja, hogy ő halálában föltámadott és mind
örökké él. Tizennyolcz és fél évszázad igazolja, hogy 
ő méltán mondá: mikor én e föld1'ó'l fölemeltetem, 
múulellekct mag<tmlloz vonzok. Eletének s szell emé
nek hatásáról bizonyságot tesz a történelem, s ha 
nem is követjük, vonzását Inagunk is érezzük szün· , 
telen. Es valjon honnan van ez a vonz·erő , mi 
az oka e ragaszkodásunknak, elismerésünknek s 
hodo ló tisztele tlinknek 1 Talán, mint némelyek 
1,;szik, az ő istensége: Oh ne"tn. Oly istennél, ki 
születik, növekedik és fejlődik testben és lélekben; 
o ly istennél ki maga is imádkozik, sir, könyezik, 
szenved és megfeszíttetik, ily istennél nagyobbat, 
végtelellebbet és tökéletesebbet kiván az emberi 
lélek ; az ily isten valójában nem vonz,. ily istennek 
csak a magát s másokat ámító hiszékenység és 
babona indulhat tiszteletére. Görögország istenei, a 
kik olykor-olykor emben alakot öltve - a mytho
logia szerint a földön szét jártak, jót tettek, bün
tettek, izazsáo-ot szolo-áltattak nemde eltüntek ..... b ;:::. . , 

és senkit se vonzanak. Nekünk egy Istenünk van 
az Atya, ki Mesterünknek is Istene volt és van, 
kihez ő is imádkozott. Mi az oka tehát az ő 
vonzdsállak? Oka épen az ő embersége. Oka a tény, 
hogy benne és általa is a mienkhez hasonló emberi, 
tehát rokono, testvé r· lélek nyilatkozott és élt, mlíkö
dött s szenvedett. Oka a tény, hogy ő az emberi 

3* 
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lelki tulajdonokat l ebe tő tökélyre fejlesztette, az 
emberben rej l ő istenies eleme.ket és képességeket a 
maguk fenségében és méltóságában gyakorlatil ag 
felmutatta, s bebizonyitotta. Felmutatta, hogy az 
Istenben helyezett lút csodákat mi vel het, hegyeket 
mozdithat he l yiikből ; hogy tulhat az a földi életen, 
be\epillant az örökkévalóságba s a bizalom ha ngján 
kiált: én vagyok a föltámadás és az élet, 101 élt
bemicm lúszen, Ita meg/lal is, él az. F elmutatta a 
sze/'etet hatalmát, melylyel csüngött a menn yei 
Atyán, s melylyel keblére öle lte a rokon e mber
világot. F elmutatta a szelidség' és alázatosság eré
nyeit, bizonyítva, hogy csak az az élet nyugtat 
meg s boldogít, mell' a törvényeknek vagyis 
az Isten aka ratának és a lelkiis'meret szóza tának 
engedelmeskedik; ni ialatt a világ ias önzés, hiús,lg és 
gőg élete nem egyéb mint nyomorult lé tezés, kín 
és te,her önmagának ép ugy 1l1int l11ásoknak ; meg· 
mutatta ugyanakkor . azt is, hogy ez a sze lidség, 
alázatosság és engedelmesség nell1 a gyávaságba, 
hanem az erkölcsi báto rságba megy át azonna l a 
mih elyt megtámadva és megsértve látja az igaz
ságo/, a szabadságot, a szerete te t és Isten szent· 
ségét s emitt merész szavakkal doro',Hja a kép-

' 1 " mutato <at, amott ostorral üzi ki a p énzvá ltókat és 
árusokat" a kik rablók barl angjává te tték az Isten 
telllplomat. Felmutatta a /eJ7tO'ltdds és ölllltcoia,()add)' 

'" b erényeit, s azt a tán legnehezebbet, az öltjefdldozó 
ldszségd, biwnyítva, hogy az önfelá ldozó élet az 
emberi naQ:ysáo' e<Yy ik feltétele s az ön felá ld ozó 

'-' ~ ::::. J " 

halál : a halhatatlanság bölcsője. Szóval, felmutatta 
a Jellemet, az embert a maO'a lehető tökéletessé,,·é· 

~ ~ 

ben, méltóságában é? isteniességében. E jeltc", az, 
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~ Ill i b~ rn ulatra, tiszte le tre, hódolatra ind it ; e jell em 
az, rt Ill i min len ck t '1J/fTgd/I O,"; 'ZlfI / tZ. 

É már e vonzás arra int, ez ii nnep is) ez 
asztal is arra fi gyelmez tet, hogy ha önmagunkat 
l1l e~'v i zsg'tll v a ugy találjuk, hogy nagy lVlesterU nktő l 
m i1l t köv tÖk s ta nítványok nagyon messze estLi nk : 
itt ez ujab b alka loIllma i tegyünk új fogadást, hogy 
jövőben az Ő nyo mdoka in já rn i, az ő e rényeit g ya
korolni, a z ő je lle mét magunk ba n ll1egvalós(tani, és 
ez:ílta l hogy ha nem is ,"i"dmekd, de legalább a 
köze l roko n lelke ke t mi is mag unkhoz v071zalti 
igyekezünk. 

E f!:o ndolatokka l, e fogadástétellel 
~ 

stb . 

-D. 

A j övő é le trő l a jele n re, a ha lhatatla nság gon
dolatai ról a mulandó lét teen clő i re, a feltá madás 
eszméj érő l a föld i léte l valódiságai ra vezetlék vissza, 
a tyá mfi a i l A szédltő magasból, ho vá keblünk 
" ,igya, le lkünk ohaja e melt volt ; hol, légkör hatá rá n, 
szivü nk gyorsabb dobogása mia tt a lig hallók s t,ín 
képzeltlik csulJ<Ín a sphae rák zenéjét : sliÍlljunk alá 
ide a föld völgye ibe, a hol érthe tő bben zengenek 
a dalok, és a tiszta patak tükörébe n olykor meg
tlirdi k az éo' is. Vite tü nk tá n, alászáll ás közben, 
siva tag' pusztákra, ho ll1ladár ne m dalol, hol forrás 
nem fakad ; de .. ez ne rette ntsen, hisz itt is az a 
nap mele;it, világit, mell' fenn fényt ,h'aszta 
s aztá n ki ne tud ná, mily közel feküszne k, Sion cs 
Golgotha! Száll junk atá a gö röngyök közé, me rt 
hisz azoka t is az az e r6 \ 'O Il Zi:l , ug ya naz a szellem 

• 
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korm ányozza, melyhez. mint kÖZPOllthoz, életiink 
bi zalma, jövőIlk reménysége s hite van csa tolva. -
Szá lljunk alá a halálnak kapujához, honnan multba 
vissza \'isz az emlék eze t, s messzi j övő felé hit rák
ly,lja vezet. SZ<llIju nk alá a végvacsorához, hol méla 
b'ljában el- elmerengve ő, s j övő t be nem látva , 
titkos sejtelemben ii i a tizenkettő_ Szálljunk alá az 
asztalhoz, melyet ___ oh, ha tudták ' -0Ina ~[árth a 

és ~[á ria, kik elébb özönnel ö nték a ke netet, kik
be n, mint tii l., égett áldozat, kegyelet: dúsa n kihime
zett biborteritő,-e l fedték voln' a z asztalt, s kalász 
alatt hajló hósz inii f,ityollal a bort S a ke nyeret;*) 
s tán a mest er ajkán, oly számtalan ut,ín, elhang
zott volna még, melyen táplá lkoznék a sziv s a 
gondolat: egy, akkor utolsó, de időkre szóló, tal áló 
hasonlat. Szálljunk alá a nagy tanitó lábaihoz; 
hallgassu nk e l tő le egy-egy esz mét ; gondoljunk e l 
egy földi életet, s aztán az önfelá ldozást, a halá lt, 
mell' ez életnek koronájává lőn; - I,a csak egy
két sugár csill ámlik is felénk e korona fé nyéből, 
már az is megv ilágitja, bátorit ja s ujra élteti lel
kiinke t. ElevenÍtsiik fel úJ'b ól a mint meo-holt _ - -

" oh, mert nagypénteken, halále ll1l éknapján, ki sem 
kisé rtiik volt. 

A nap már alább a lább hanyatlik s aranyba n 
törik meg Moriah oldalán - menj-etek e l a vá,-osba, . ' . 
es egy ember eo-y korsó vizzel jő e lőtökbe, és 
mOI; cljátok ezt őnéIi: a mester a zt mo ndja tenéked: 
te~lal~d eszem meg a husvé ti bárányt az én tatll ~
Vtt nyllllmal. « S a két tanitvállY Inent, sem ll ll t 

sem o'yanitva Il)'omott léo'ben mel), él vihart J'elzi, --b, ;:-:, J - , 

') "') C~.é l;d,s a 'I:lkab lul i!;k:\ és Ró z:l :illnl ajándékoZOtl 11r:tSztllli ('d· 
II ('C és takaróra, I S8 2·ben: D. K. 
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Kedron patak morajánál meghajló flízágon kis madár 
el·eltikkad,·a baljós dalt ~ nekel , de a két tanitvány, 
ki ün nepre készül, bár ha1lja, nem érti, hogy a vész 
mil y közel. Elmenvé n, ugy találák, amint mondva 
volt, s l11egkésziték a \"acsorát. :-\emsokára megér
keznek, ünnepelni a szent napot, fá radtan, portói 
belep ve, a mester s a tan itványok. S mint hattyúé 
énekelni, ha halála közeledik: ugy nagy szellemek sa· 
játja, mélyre hatva, messze lát"a, ihletetten elbeszélni, 
tanitani, értekezni, .. . mig a perez beteljesedik, mig 
tart a méreg hatása, vagy a hajó megérkezik" ) Igy 
tan it, igy cselekeszik ő is. Meg mossa lábaikat s szól: im, 
példát adtam tinektek, hogy amint én cselt,:kedtem, ti 
is ugy cselekedjetek. Aztán a megszegett kenyér s 
teIetöltött kehe ly k ézrő l kézre járnak, s visszhang
zik a szózat, ajak·érintésre: tegyétek ezt ",,/Idig az 
élt emlékemre ! ) T egyétek ezt mindig az én emlé
kemre, ( ez "olt főpontj a ama bucsu vacsorának, ez 
volt utolsó, de mélyen érzett ohajtása a távoz ni 
k észü lő mesternek. Beszéljük-e to vább a szomoru 
drámát: Oh, hisz mindnyájan jól tudjuk, s méltó is 
tudásra, hogy mikép ment tanitványaival az olajfák 
hegyére; mikép imádkozék ott ujra meg ujra, vér-
veritékezve, arczcza l leborulva, tán a f(í is 
s irva hajlott meg alatta, s fö léje olajfa bár kora: 
tavasz volt hal ványzöld level ét könnyezve hul
latta; tudj uk, mikép érkezett meg az éji homályban 
a felbérdt sereg, mig fen n a fogyó hold, felhők 
mögé buj\"a, tanú lenni félve, titkosan kesereg; tud
juk, mikép hurczolták az ité lőszék elé; láttu k, mikép 
állott magasztos fenségben ott Pi látus e lőtt, -
mutatta a m (ívész, milyen az ember, k i nemes önér-

*) Jézus, Seneca, Sl.Q!;ralé,;F.. 

• 
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zetben, vad boszutól keltett viharral sze mbe néz ; 
tudjuk mint lőn elitélve, s mint roskadt alá útköz
ben a ' keresztnek sulya alatt, s megfeszítve mikép 
a jánlá lelkét a mennyei atya kezébe. 'l.'udjuk mind
ez t. Alljunk meg azért ama főpontnál s emlékez
zü nk ! Olvassuk el szivünk történeimét me rt min
den sziv életrajzát irja s életiratában egy új vo nást 
jegyez minden dobbanása. Vizsgálj uk meg lelklink 
benyomásait, melyeket életünk folyamá n önmagába 
felvett ; kérdezzük meg önmag·unkat: tanitván yai lévén, 
cselekedtünk-e ugy, mint ő cselekedett; imádkoz
tunk-e ugy, mint ő imádkozott; éreztUk-e a hegyi 
beszédnek valamelyik boldogságá t; megtartottuk-e a 
két fő parancso t : szeressed az Isten t, szeressed fele
barátidat, mint önönmagadat ; gyógyítottunk-e sebe
ket ; töröltünk-e könn yeket ; segi tettiik-e a szegényt ; 
áldoztll nk-e a jótéko nyság oltárá n ; leró ttllk-e köte
lessége inket önmag unk, családunk, hazánk, nemze
tünk s eo-),házll nk irá nt · meo-adtuk-e a császá rnak o J ~ J 

a mi a császáré, az istennek, a mi az istené ; 111utat
t unk-e le mondást és önmeo-tao-adást a J'ö vő élet érde-

" " kében; készséo-et meo-haln i az io-azsáo-ért · hordoz-
b b ;::' · 0' 

tuk-e az élet keresztJ'ét t ürelemmel hive n mio- össze , ' " nem roskadánk '! ... J ól tudom, hogy midőn e kérdé -
Sekre válaszolni s ezek által önmao-unkat meo-p ró bálni 
akarjuk, nagyon sok lesz a tagadÓ fe lelet. É~en ezért 
tegyünk egy szent foo-adást hoo-y J'övőben mesterii n-
k h

' :::>, ;:::, 
-et Iven követjük, s ez e mlékezéssél e fo o-adásté-
tellel járuljunk a szent asztalhoz. :Vl ielőt~ azo nban ez t 
tennők, jertek boruljunk le s imádkozzunk ezeket 

d - , mon van: 

,Isten, édes Atyánk! ime e sze nt órában, a fe l tá
madas, a halhatatlanság ünnepén sziveinket fö le melve 
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hozzád imádkoztu nk. E lgondoltuk a jövő életet, melyet 
lelkünk sugall, sziv ünk ,negerősít. Aztán alászáll va, 
elgondoltuk ama nagy Mester éle tét, ki lelkével hozzád 
legközelebb emelkedett s e közelségében lelkesülten 
mondá: »éll va,gyok a feltámadás és az élet, a ki éll 
bem,em /úszeu, Ita meg-Ital is, éI.« Elgondoltuk halálát, 
melyet az önfeláldozás erénye megszentelt, s melynek 
emlékét e perczben kü l ső leg is föleleveniteni akar
juk. Megvizsgáltuk szivü nk. történelmét, ha méltók 
vagyunk-e arra, hogy ez emlékjelekben részt ve
gyünk' oh, de ugy találtuk, hogy nincs elég 
ille ndő menyegzői ruhánk ; ugy találtuk, hogy meste
rünk mellől, mikor veszélyben volt, gyakran meg flltot
tunk; s ha mi vol tunk veszélyben miatta, gyakran 
megtagadtllk, erősen állítva, hogy soha nem ismertük 
az embert. D e e perczben öntudatunk vádol, s lelki
ismeretünk ugy kiált ellenünk ! Egy menedékünk van: 
bününket megbán va, mélyen elismerve, hozzád folya
modni, Atyánk! nálad a kegyelem; áraszd ki azt reán k 
a te jóságod szerint. Nálad a megbocsátás, bocsásd 
meg vétkeinket a te igaz szereteted szerint. Szenteld 
m~g fogadástételLinket, érzelmeinket és gond olatain
kat, s tégy méltó vendégeivé e szen t asztalnak. Amen_ 
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