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Úrvacsora i beszédek. l 
Jrta Derzsi Károly, budapesti unitárius lelkész. 
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L 

J~arE~iosor:l.]1C:Or.**, 

I. 

, H ol van a zsiddknak szMetett királya, med lát
Ink az ó' csillagát napkeleten, és jöttti1ik, hogy neki 
tiszteletet tegyünk.-'· E szavakat adja a k~resztény 
vil ág legendája a keleti bölcsek ajkaira: -- Es bár az 
idézett szavak a költői képzelődés birodalmába tartoz
nak, ámde azért magasabb szellemi értelemben véve 
mégis igazak , tanulságosok s méltók, hogy az emléke
zet asztalánál mi is hangoztassuk. Igen, mert való
ban királ y volt ő, erkölcsileg oly nagy király, hogy 
nem csoda, ha a szeretet phantaziája már születését is 
rendkivüli fénynyel s mélységes meghódohíssal vesz i 
körül. Kidtly vo lt ő, és szellemével az ma is, nem 
egy népé, hanem a nagy keresztény világé, _ _ o nenl 
e~y nemzeté, hanem az egész emberiségé Király, kinek 
hodolatot hoztak a lefolyt századok; király, kinek nagy 
élete és szelleme újjá sziilte a halni indult vil ágo t, új 

*) A hallgatók kidn:lt:ira kiaJ\':1 . D. K . 
• *) Ily :11\';':\ lmi beszéll \'3 U még : u nit. Kis Kö ny\'t:i.r XY , fii zct. 
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irányt tiizött ki a haladás és miiveWdés számára, új s 
maaasabb mezőt jelölt az emberi gondolkozás s tevé-

. ke ll~ség kifejthetésére. Király, állva az e rények és az 
elérhető tökély magaslatán, valódi emberi nagyságban. 
Király, kiről alig tudnók eldönteni - hol s mikor volt 
nagyobb. - Akkor-e, a midőn az önmegpróbálás pusz
táján ellene áll a kisértés hatalmának, vagy tán 
akkor, midőn a zsinagógában a köny vet felnyitva, 
Ézsaiás szavait olvassa: ,az Urnak lelke étwajtam, a 
miért fölkent engemet, Itogyaz evangdiltmot 1,i1-dessem; 
Itog)' megg)'ógyitsam a töredelmes szivlieket; ltOg)' hir
dessek a foglyoknak szabadulást, a vakoknak szanök 
meo"1l),ilását; ltOg)' fölemeljem a8 elesetteket, és ltirdes-

b , 

sem az Ur kedves esztendejét, < és a midőn a hall-
gatók szemüket reá függesztve, álmélkodva kérdik : 
ltOnJlan ebben e bölcseség és ez erők?,I Hol, mikor 
volt nagyobb ? Akkor-e, a midőn halászokhoz s vám
szedőkhez e pár szót intézi: kövessetek engem, s azok 
odahag yva hálót S asztalt, követik őt ellenállhatla
nul, -- vagy tán akkor, midőn nemes haragra gyu~ 
ladva, a templomból kiüzi a pénzváltóka t és az áruso
kat, mert meg vagyon irva: az éll I,ázam imádságnak 
Itáza? I Hol, mikor volt nagyobb i Akkor-e, a midőn 
az ártatlan kisdedeket magához bocsátva, kezét gyön
gédséggel rájok tevé és megáldá őket, mert zlyeké az 
Iste'ft országa, vagy tán akkor, midőn a gonosz 
vezetők ellen lángoló szavakban kitör : jaj "éktek irás
tudók és farizeusok, képmutatók, kik a me"'t)'ek".k 
országát bezárjátok az emberek előtt, mert ti be "em 
mentek s másokat is be nem bocsátotok / ? Akkor-e, 
a midőn az ember és a természet nagy képeit össze
haso nhtva, példázatokban sz6 l, mint so/ta ember nem 
szóloIt) vagy tán akkor, midőn a világirodalomban 
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páratlanul álló hegyi beszéde t hirdeti, fejtegetve, hogy 
kik a boldog-ok,J / _ . Akkor-e, a midőn a tanitványok
tól hozott jó hir ha lla tára lelkében ö,-ve1ldez vala, _ 
vagy tán, midőn a szent város felett, annak bekövet
kezendő pusztulását elgondolva, kÖ1lll)'ekre fakada;/
Akkor-e, a midőn a nép , IIOZsá1t1ta< szóval üdvözli, 
vagy tán, midőn az O laj ták:hegyén veriték közt imád
kozik: Atyám, ha leltetségn, muljek el e poltár tőlem; 
de /tellt az én akaratom, lta1tem a lied leg-)'e" m eg-i! 
A kkor-e, a midőn tanitványi előtt a hegytetőn lelki
fényben ragyog, vagy tán amaz utolsó imában : 
AlJ/dm, a - te kezeidbe ajd/tlom lelkemet?! Hol, mi
kor volt nagyobb l ! -- Mindig és mindenütt nagy 
volt. É le te egy tökéletes egészet alkotott ; jelleme egy 
teljes összhangba olvadott. -- És ha napkeletnek 
e fé n y lő csi llagá t, az e rkölcsi s lelki élet e dicső kirá-
lyát a századok s a nép milliói a királytól a koldu-
s ig, a bölcsektől a tuda tlan okig ma is hódolattal 
és tiszte lettel ünneplik ; ha a költők magasz tos 
ódákban dicsőitik, - ha a festők müvészileg illusztrál
j ák, s a zenészek sz i vemelő dallamok ban magasztalj ák 
a nagy Mestert, a Messiást és tetteit ; ha kezükben a 
toll az ihle tés eszközévé, az ecset varázs-vesszővé s az 
akkordok egy menn yei khorus által zengett hallel u
jává változnak : akkor valjon mi is, mint tanit
ványai, ne járulnánk-e lélekkel e szép s méltó tisztelet
hez; ne szánnánk-e emlékezetének eg-y-egy gonelűla
tot'! - Valjon ha-jóltevőinket és rerormátorainkat, a 
nag y eszmék hirdető i t s megtestesíLő it, és azoknak 
születése avagy halá la emlékét ma is készséggel meg
ünnepeljük : valjon nem méltó bban ünnepelhetjiik-e 
an a legnag)'obbat, ki az egész embe riség jóltevőj e s 
reformátora vo lt r ! Va lj on, ha tisztelettel aelózunk 



G 
a föld és a haza egyes nagy királyainak: ne 
adóznánk-e elismerő tisztelettel ama legnagyobbnak, 
ki egy szentebb haza, egy magasabb lelki világ szen
tebb törvényire, nemesebb polgárjogai ra tanitott s 
a ki a szabadság, testvériség és igazságosság örök 
elveire irányozta figyelrnünket, hová törekedve, már 
itt e földö,) is boldogok lehetünk il Valjon, hogyha 
néha meghódol link annak, a ki az alsóbb emberit, 
a nyers erőt, vak szenvedélyt, ezer élet á rán , győ
zedelemre vezeti: valjon nem sokkal méltóbban 
hódolhatunk·e annak, a . ki önmagát győzve le, az 
emberben rej lő erőket a lehe tő leg magasabb fokig 
kifejtette, vagyis az emberit megisteniesitette)! - -
Tegyük ezt atyámfiai! Hisz nincs az emberi lélek
nek egyetlenegy tulajdona, a melyet Ő valódi szép
ségben s igaz tisztaságban előttünk fel He tárt vo lna; 
nincs az emberi életnek egyetleneg'y mozzanata, a 
melyben ő, ha reá figyelünk, példányképül ne szol
gálna. 

Épen ezért, ha tán olykor, mély bánatban elme
rülve, hallani véltétek : »bo!doo'ok a szomorkodók m er! ft , 

ök megvigasz!afta!1tak;« ha tán olykor a kétségbe
esés hullámain hányattatva, lelketekbe zengett a biz
tató szózat: ,bá!orodjatok fe!, mért féltek kicsút),
Itititek;' - ha tán olykor veszteségtek omladékira 
borulva hallani véltétek : ,1le jélj~ csak Mgy;' mm Italt 
meg, csak a!szik;< - ha tán olykor tévelygéseitek 
közben felétek hangzott az intés, hogy hol s merre 
az tZt] az igazság- és az élet ,. -- ha tein olykor a vjJ~
giasság, a hiúság és gőg alaptalan Jl1agasIatáról 
lebllkva, hallani véltétek : ,taltuljdtok me<~' éntö!em, 
!toC)' én szelid s alázatos szivlt vagyok;« ha tán olykor 
az elkövetett bUn után a megtérés szent pi llanatá-
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ban egy titkos hang azt slIsogta: .,bizzál fla1Jz, a te 
hited lIIc,gla1'/o/t tégedet, eredj et és többé Ite vét/<cz-
2él,.< avagy, ha tán jártatok a te rmészetnek nao-y 
kebelén és ott ellestétek az isteni gondviselés örök n.:li
ködését ; ha jártatok olykor-olykor az emberek között 
segitve, jóttéve, gyógyítva és vigasztalva; hogyha 
á ldoztato k olykor a szeretet, a hit s az igazság 
o ltárain, szóval, hogyha a jézus i erényeket oly
kor-olykor gyakorolni, az ő sze ll eméből erőt nyerni 
s a magasabb kötelességeket, mint ő, végezni igye
keztetek : akkor, - mert kinek ne lettek 
volna valaha ilyesete i, - akko r, im itt az alkalom, 
jertek, tegyúttk tiszteletet mi is, j ertek emlékezzünk 
mi is; akkor, jertek s tegyünk szent fogadást és 
erős e lhatározás t, hogy a le lk i élet e csillagának 
pályáját ezután még mélyebb figyelemmel kisérjük, 
s e nagy kirá ly, ez eszményi ember példaadását a 
jövőben még nemesebb törekvéssel és hiiséggel kö
vetni próbáljuk. 

Ez elgondolással, e visszaemlékezéssel, e hódoló 
tisztelettel, ez erős elhatározással, jertek, járuljunk 
a szere tet és emlékeze t asz talához. Mi ndenek e lőtt 
azOnban imádkozzunk ! 

2. 

Ha valaki szomj1tltOzik, jöjjön éll hozzám, és 
igyék! Bethlehemből, hol bölcsőjét hiába keres
tük, fel a szent városba; Názárethbő l , hol kicsiny 
családi körben gyennekjátéka it boldogan lejátszá, s 
hol ifju fogékony lelke a gondolatok és eszmék ezer 
változatát ölelte magába, fel Jeruzsálembe vezet· 
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nek e szavak, afi ai ! Ott találjuk őtet életének delén, 
munkássága magasla tán, Ott látjuk őt a templomban, 
méltósáaos alakjával, fenséges tekintetével, ünnepélye, 
maaata~ásával , És ott halljuk, midőn a hit ere jé től , a 
lellciismeret tisztaságától, az igazság é rzeté tő l báto
ritva, az öntudat és bizalom emelkedett hangján kiált: 
ha valaki szomjulwzik közliletek, jö;iÖ1t éJt lLOzzám és 
igyék! Mily erős szavai az önbizalomnak, az önisme
retnek ! Mily erős kifejezése a lélek emelkede ttségé
nek, a hit és szeretet hata lmának ! Midőn a költő a 
lelkesül és megszentelt pillanatában eszmét talál, s azt 
szavakba önti, ugy, hog y azok másokban is a rokon 
érzelmek hurját rögtön megérintik és rezgésbe hozzák ; 
midőn a művész egy magasztos eszményt teremt és 
ecseteli azt ugy, hogy abban az eszményi szépség, az 
eszményi h űség, a természetesség, és az erkölcsi igaz
ság, mint egy égi zene, tiszta összhangban egyesül s 
varázsával elbájo lja elragadja a szemlél ő t ; vagy midőn 
a honfi, a hős, a hazaszere te t tü zé tő l lángolva, magasra 
tartja a zászlót, a melynek jelszava : sza badság és test
vé nség, és tettre int és d icsőségre hiv: mind
ezek tán ily pillanatokban némileg megközelitik azt a 
lelk, magasztosult állapotot, a melyben a nagy Mester 
volt, midőn a templom csarnokán megáll va kiá ltá': Ita 
valaki szomjuhozik, jöjjö" éJt Itozzám, és igyék! - -
És a sokaság, ki véve annak farizeusait, képmuta~ 
tóit, irigye it, önzőit és álnokai t, ak ik minden jóval, 
s~éppel és igazzal szemben ma is titkon avagy nyil vá n 
foltámadnak, a sokasáO' mely ha szive n van érintve • :";l j , 

ma IS be nső leg megindul, mely a szépben ma is 
gyönyörködik, me1y a nao-yért és io-azért ma is föl
lelkesLll a sokasábg el ragadtatással mO!1chi: 
>bi:;o1lJ'ára ez ama prój é/tt,« J'::; a .lírisztus, « a kit 
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vártunk ; sőt még a szo lgák is ámulattal vallották 
meg: »solla Clltbc1''' igy 1tel1t szólott, 1Jlt."1tt ez az ember l « 
(J áll . 7·) Mit is tehettek volna mást r mit tehettek 
volna, l11id ő n ily megragadó erővel a holdoO"sáo·nak 
forrásá t, az életnek vizét fölajánlva látták és h~lIo~ták[ 
Hiszen vo lt-e valaha sziv, melynek vágyai ne lettek 
volna; volt-e kebel, melyne k reményei hi ányoztak 
volna ; volt-e képzelődés, a l1l t'ly olykor-olykor egy 
szebb jövő, egy boldogabb jóll ét titkos fellegvárát ne 
rajzölta volna; volt·e lé lek, mell' a mulandóság között 
a maradandónak, az örök nek óhajtását, vágyát ne 
ápolta volna ?! A lig ha volt! - S külön ösen akkor, 
Jézus idejében, midőn nemcsak zsidó-ország meghódí
tott és elnyomott népe, de az egész emberiség hasonló 
volt egy kifáradt, eltikkadt vándo rhoz, egy vándor
hoz, ki ai: éle t utainak göröngyeitő l megsebezve, tövi
sei tő l megvérezve, ágaitól megcsapdosva, megszak
gatva, viharaitól sujtolva, bolyo ng, keresve a boldog
ságot; - egy vándorhoz, kinek lelki ruházatát elboritá 
a por, beszenn yezé a megszokás, a szolgaság, a földön
csúszás hatalma, és, kinek eledeléül csak a régi idők 
megaszszott kenyere, italáúl állott, ro mlo tt vize szol
gált, a sokaság, az érző nép, mit is tehetett vo lna 
mást, minthogy az önk ént ajánlott é lő vizet örömmel 
fogadja s attól föleszmélni, gondolkozni, hinni, bizni és 
remélni kezdjen s aztán újra föltámadjon, új életre 
kelljen l? És ig; is tett. És a sza vak habár akkor s 
azután is itt és amott a világi önzés által bedugott 
fülekre meo-keményedett szivekre ta láltak s talál-, '" 
nak, ele azért sehol sem hangzottak el nyo mtalanul, 
miként kiáltó szó a pusztában. S az életnek ama vize 
habár az i elők folyamán az ön kény és k iile rőszak által 
elnyomatva olykor-olyko r miként buvó csermely it 
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föld alatt bujdosott is: - de sohasem veszett el vég
telen ; itt és amott föl szinre tört, virányt fakasztott 

partJ'ain boldoO"sáO"út áraztott mentében. hen, a , ::>. b .... 

naa)l szózat nem hano-zott el nyomtalanul, hanem a 
b b 

M , s fogekony lelke k mélyében mindig visszhangra 
kelt ; az élő viznek folyása nem veszett el végtelenül, 
hanem a történelem mezején az emberiség küzdelmei
ben ujra meg ujra fel fakad t s annak legszebb, , leg
nemesebb mozzanataiban erőre kelt, ápo lt, ne velt és 
éltetett. 19 évszáz folyamában, a nemzetek, ~ társa
qal mak, a családok, az egyesek életében, mindenütt 
a hol a hit, remény és a szere tet, a hol az igazság, a 
lelki nagyság és szabadság a legszentebb harczait har
czolta, legfényesebb győzelmeit vivta: minde nü tt 
e forrás, a Jézus szelle me adott erőt, bátorítást, lelke
sítés t és győzelmet. S ez ad erőt, és győzelmet ma is. 
Igen, mert az emberi természetnek isten ies mélység é
ből fakadt - - és ahoz szól, és oda irányul, an
nak vágyait, szükségeit, hiányait igyekezik kipótol ni, 
betölteni, kielégíteni. 

Jertek azért, ha a külvilág zaj ában a hivó szóza
tot követni tán elfelejtettlik vo lna, jertek most ez 
ün nepélyes alkalommal az emlékezetben lorduljunk e 
nagy, e szép eszményi élethez; jer tek s meritsünk 
annak v izéből ! Egy csepp annak valójából : és 
a lélek oczeánná válik, melynek mélyén kincsek rakod
nak le s tUkörében erry mennyorszáO" füröszti slIO"a-

, b <:"> b 

rat ; - egy csepp az Ő mélységes hitéből : és éle· 
tünk aszszó fája, melyet a kételkedés és hitetlenség 
már-már kidöntéssel, végveszélylyel fe nyegetett, új 
ta vasznak indul, árnyé kában békén pihenünk meg, 

" . 
vlragall1 gyönyörködünk s gyiimölcsein az örök élet-
nek zálogait látjuk ; - egy csepp az ő biza lm ából 
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és remé n )"ségéből: s a csüggedés és a bánat, melyet 
veszteségünk keltett, vigasztaló angyali<i szárn yasu l, 
kebl ünk be költöz ik, s még a sirhantok is csak ecr), , ~ 

l1lao'asabb életnek, csak a halhatatlansáo'nak első lép-
~ ~ 

,csőiiiI emelkednek ; - -- egy csepp az Ő mérhetlen 
sze re tetéből : és a dennedő sz iv zord kietlen fagya 
fölenged, fölhevül , s dobbanásaiban a menn yei A tya 
nagy sz ivének örök dobbanását visszhangozza, - -
egy csepp az ő kötelességek iránti hűségé ből : és 
boldogság á rad reánk, mert érezzük, hogy az Isten 
ö rök tevékenységében méltóan résztvettünk ; -- -
egy csepp az Ő öninegtagadásából : és a zajgó sze l1\'e
délyek tüstént a magasabb czélok, a nemesebb törek
vések engedelmes szolgá ivá válnak ; - egy csepp 
az ő lelk i békéj ébő l : és a vihar, mely bennünk és 
körülöttünk ' zúgott, mintegy fe lsőbb kéz-intésre lecsen
desü l s szeliden megvonul ; - egy csepp az ő jósá
gából és áldozatkészségébő l : és a jótékon yság oltárai 
füstölögni fognak, s körliltök a l épcsőze ten a térdelő 
h,\la öröm-könyeket sir ; -- egy csepp az ő 
lemondásából és önfe láldozásából : és a gyötrelem 
imája »ha lehetséges, muljék el e pohár én tő l em, « 
csakh amar a 111egnyugovás imájává leszen : ) ele ne m 
az én akaraton" hane m a ti éd legyen meg,« mig
nem vég ül ama jobblét jobb s bo ldogabb hazájába 
b epil lantva, egy ll1agasztos hatytyu.dalnak végsóha
jába olvad át: . szere tő szent A tyám, a te kezeidbe 
ajánlom az én lelkemet. « 

Igen, ezek ama lelki tul~jdonok, a melyekkel 
Jézus rendelkezett, s a melyekkel kisebb-nagyobb 
mértékben mi is rendelkezünk. Ezek ama lelki erő k 
és erények, melyeket ő emberileg l ehe tő tökélyr,e 
kifejtett s melyeket ápo lni és kifejteni nekünk IS 
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kötelességlinic Ezekben és ezek által tekintjlik őt 
Mesterünknek, példányképlinknek, tanitónknak és sza
baditónknak. Jertek tehát s itt e komoly pillanatban 
teCYyi.ink eO'y erős focradást, hoo-y mint tanitványok 
~ b b b . 

hozzá hasonlókká lenni és az ő parancsa szennt a 
tökéletességben menn yei Atyánkhoz napról·napra kö
zeled ni igyekezünk. -- E z elhatározással stb. 

I<:a.ráCS01"11'i::or. 

• 3 . 

Ha valaki akar éll utá1lam jőni: tagadja meg' 
-magát, vegJ/e fel keresztiét s kövessen e7tgenut. 

E szavakat a kkor intézte a Mester a ta nitvá nyok
hoz, midőn fel Jeruzsálembe amaz utolsó :utjára, ama 
végső földi szenvedésre indulni készült volt. Munkájá
nak még eddig csak nagyon kevés e redményét látva, 
de elvei jövő győzelmében bizva, teljes nyugodt-O 
sággal, komoly elhatározással készül s indul az önfel
áldozás ösvényén ama magaslatra, honna n többé nin
csen visszatérés, s hol csak egy dolog vár az e mberi 
nagy lelkekre, és ez a szenvedések mág!yájá1l a 
megdicsó·,iles. Jól tudja, hogy mi vár reá; előre látja a 
véget, és mialatt az ő helyén ezrek visszaij ednének 
és a menekülés buvóhelyeit keresnék, _. ő az őtet 

lebeszéini és visszatartani igyekező Péter felé e sza
vakkal fordul: távozz tőlem, Sátá1t, m ert bá1ltásomra 
vagy,' mert 1te1Jt vagy bölcs az isteJtlekbell, IlallC1JZ eSlt

p á1/,. az entberiekbelt. A ki akar é lt utá1la1Jz JÓ'Jti, 
tagadja nug' magát, veg)/t fc! keresztjét s kiivesSC1& 
engemet. 

És ő - mint tucljuk - ?ltelt!; megtag adta magá t, 
fölvette keresztj ét és kö vette a lélek parancsát. Ment, 
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nem azért, hogy keresse a halált, vagy hogy vakon 
beléje rohanjon, hanem hogy elfogadja azt, ha a köte
lesség és igazság utján vele találkozik, mint fogadta 
az életet, hittel, bizalommal, önfeláldozó készséererel. 

I Ő · "" Ment, 10gy meg~y z~e azt, mmt meggyőzte a világot; 
ment, hogy beb.zony.tsa előttünk , hogy ki a lelkiek
ben él : arra nézve ez az élet csak eery bevezetés ' a " , 
halá l csak egy átmenet a halhata tlanság nagy birodal-
mába. Ment, hogy igazolja a saját szavait : Ita valaki 
",egakarja tarta",: az ő életét, elveszti azt,- de a ki 
elvesz~ú életét az igazságért.- az megtalálja azt. 

Es mi tudjuk, hogy beigazoita e szavakat. A 
századok bizonyit ják, hogy ő nem elveszitette, ha
nem épen megtalálta az életét. Bizonyit ják, hogy 
szelleme és példaadása az emberiségben él, hat és 
működ ik. Bizonyit ják, hogy az eszmék s igazságok, 
melyeket hirdete tt, az emberi természet, az emberi 
sziv és lélek mélyéből származnak, s épen ezért él
tetnek és elevenitenek s épen ezért isteniek és 
örökkévalók. A lefolyt évszázak bizonyit ják, hogy 

. . , " . , 
a ml JO, szent es Igaz, a 1111 nemes es luagasztos 
történt a nemzetek életében, a politikai és társa
dalmi téren, vagy az értelmiek és erkölcsiek meze
jén : mindaz az ő szelleméből táplálkozott, az ő szel
leméből nyert erőt és lelkesü lést. Bizonyit ják, hogy 
valóban nagy csak az, a ki az erkölcsiekben és lel
kiekben nag)',- a valódi jellem csak az, a ki a benne 
rej lő istenit, az emberi méltóságot a leh ető tökélyre 
fejleszti; ki a benne rej lő igá testesiti ; ki a benne 
rejlő eszmét vagyis Isten gondolatát s tervét - a 
melyre őt teremtette valósitja, é lővé és látha-

" . tova teszt. 
Igen, Isten gondolatát ő valósitotta, benne az 

• 
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ige testté lett ; nem szU letésekor, hanem isteni élete 
~s halála által. - Ezért méltó, hogya lelk, történe
lem ezen messzi kimagasló alakjának, a tiszta er
kölcs és vall ás ezen fenkölt bajnokának, az ember
ben rej l ő isten-eszme ezen valósitójának s ,ig: "
l ehe tő emberi tökély ezen bámulatos pélclánykepenek 
emlékére olykor-o lykor ünnepet szenteljünk. Ezért 
méltó hoay a szeretet és emlékezet megteritett aszta-, " lánál őreá mint l\ leste rünkre emlékezzünk. 

De méltatIan tanitványok lennénk, ha emlékeze
tlink csak gondolatból állana s aztá,~ nyo mtalanul 
repiilne el. Az ő ránk hagyott végrendelete nem 
csak ez: tegyétek ezt az én emlékezetemre, hanem sok
kal inkább ama másik : im példát adtam tinéktek, 
hogy amint én cselekedtem, ti is ugy cselekedjetek. 

És hogy miként cselekedjünk, erre ismét ott 
az utasitás a sza vak ban: Ita valaki ákar éll utállaIIt 
jőni, tagadja 71ug 111agát, vegye f ei kC1resztjét S kö
vesselt e1tgemet. - .Ez a köte lesség jézusi törvénye ; 
ez az emberi megdicsőü l és útja, feltéte le. Igen, 
megtagadni önmagunkat, azaz le mo ndani az önzés) a 
fö ldi na!l)Tavá!l)'ás, a hiúsáa és aőa csábitásairól . 

"J ~ b b b , 

meghóditani gyarló sze nvedélyeinket, s alárendelni 
magunkat és egész valónkat az Isten akaratának,. 
vagyis engedelmeskedni a lelkiismeret törvényeinek, 
melyek lelki természetünk mélyén la lJpanaana k s 

I . " meg 10dolást követelnek: - im ez a meaclicső-

iHés útja, föltétele. Bármely téren mlí ködjék is: -
csak az lehet valóban uaO)' ki önmaaát meataa adta 

. b' b':::>1:>' 

vagyis Iste nnek adta át magát. 
Vegye fel kel'esztjét - szól tovább az intés. 

Ige n, mindenkinek "- ha jászolban vag y biharban 
szii le tett is - megvan a maga ke resz tje. Ott va Jl -
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nak a megpróbáltatások, a csapások és szerencsét
lenségek, a kínok és szenvedések, a bánatok s csa
lódások keresztjei. Mindenki ismeri egyiket vagy a 
másikat ; - de kérdés az, hogy miként hor
dozza) hogy valjon súlyosbitja-e e keresztek terhét 
zugolódássaI és türe lmetlenséggel, vagy pedig kö
nyiti lemondással, engedelmességgel ? _-\ Meste l
itt is példát ád s int, hogy kövessük őt. 

Igen, kövessük őt tényleg és gyakorlatilag az élet 
utain, s látni fogjuk, hogy az iga könnyü s a 
teher gyön)'ö rüséges. f(öve>'sük őt a ;,itbCJt és 
bizalomball, melylyel a mennyei Atyához a legnehe
zebb viszonyok között is tántorithatlanul ragaszko
dott. Kövessük a szerete/bell, mell' nagy szivébő l szét
áradott s keblére ölelte a rokon embervilágot. Kö
vessük őt a szel idségben és alázatosságban. Köves
sük őt a kötelességek , iránti hűségben, az erkölcsi 
bátorságban és az önfeláldozó készségben - - s 
ekkor mibennünk is testté lesz az ige, ekkor mi ben
nün k is l ehetőleg megvalósu l az Iste nnek gondolata, 
terve és ha nem is leszünk J\lesterünkhez min-, 
clenben hasonlók, de legalább leszünk és lehetünk 
méltó tan; tványolt.. 

E gondolatokkal és elhatározással, stb. 

I~a..1"á.cso1~kor. 

J. 
"ÉJZ azért szfi/et/ellt es azért jollelIt a 'i-1ildgra7 

lto (Yy bizo1lJ1sáoot Leo·'1Iek az i oazsÓ(ryÓI. Vata,kt' tehát 
<:>. , b b./ b. b . «: 

az 19azsag-tól vatt : ItallgafJa az élt beszáleJJut. 
(ján. 18.) 

Nem a bölcső mellő l , nem nyilvános föllépésé-
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nek kezdetén, nem pályafutása alatt, hanem ama 
végső komoly és nel]éz időkben, midőn életének 
llapja vérpirosan immár leáldozóban volt: ekkor hall
«oztatja a nagy Mester e szavakat. Nem a tanitványai
hoz, nem a néphez, a mely elébb rajongásig csüngött 
J-ajta és móst oela hagyta, hanem a föleli biró hoz, 
ki élete vagy halála felélt itélendő vala, ehhez 
intézi az önérzet és öntudat ama határo~ott kifeje
.zéseit. Nem az önnagyzás, nem az önhittség, nem 
.a követelő magatartás, hanem az elhivatás szent
ségének, a szándék nemességének önérzete, -- egy 
rövid, de áldozatkészségben s gyakorlati ember
szeretetben végtelenül gazdag életnek emléke s 
tiszta öntudata adják ajkaira: Te mondád; mert 
Júrály vagyok ,. én azért szülejtem s azért jöttem a 
.zJilágr a, /lOgy bizonyságot tegyek az igazságról. Vala/ú 
azért igazságtól vagyon : l1?egltallgatja az én be
.szédemet ! 

És elhangzo tt akkor, és e lhangzott azóta szün
telen, és elhangzik . ma is a kérdő-fe l elet, melyet a 
g úny, a gőg, a kétkedés, a megvetés és a hitetlenség 
állít elénk: hát, micsoda az igazság!; 

Micsoda az igazság;.. ki mondja meg ? 
Talán nem is tudjuk, csak olykor -olykor érezzük 
Talán, 11Ogyha. érezzük is, vi~zonyaink és he lyzetünk 
miatt elhallgatjuk, mondani nem merészelj ük ! Vagy 
tán tudj· uk, hiszszük hoo-y azoknak lelkében is kik , b J 

.ama kérdést fölteszik meo·van az io-azsáo- érzete 
. ) b b b ) 

sej telme, csak nem nllltatja életét, nem gyakoiolja 
a,atalmát, nem csörteti bilincseit. 

,Micsoda az -igazság-? . ki olondja rneg? Tán 
s en ki sem tudja s mé"is - az adott esetben -. I D 
1111l1 C en ember érzi. Igazság az, a mi szivU nk·lelkünk 
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benső összhangját, békéjét megadja. Igazság az, me
lyet nemcsak a gondolkozás törvénye, hanem lelk i
ismeretünk sugallata is helybehagy. Az igazság 
bennünk az az él'zet, mely az erkölcsi világban töké· 
letes összhangot követel, s mely hullámzik, forrong, 
mozgásba jő s kitör azonnal, mihelyt ez összhang 
megzavartatott. Az i gazs~lg bennünk az a tudat, az 
a meggyőződés, hogy gondolata ink az örökkévaló 
gondolatait követik, s cselekedeteink az ő akaratát 
teljesitik. Az igazság emberi természetünknek isteni 
eleme, mel)' megszentel és felmagasztosit : ép ugy, 
mint annak ellenkezője lealáz és lealjasit. 

S ha az igazság nak ily felfogásával nagy Mes
terünk életé n végig tekintü nk, ki tagaclhatná meg, 
hogy ő mindig és mindenütt bizonyságot tett az igaz
ságról! J Valjon az ő tanitásai, hegyi beszéde, 
példázatai, az Istenrő l és az emberi rendeltetésről 
ado tt felvilágositásai nem örök igazságokat tartal
maznak·e' Valjon az ő egyéni és társadalmi élete, 
melynek minden perczét embertársai boldogitására 
szentelte, midőn körüljárt jót·tevén, gyógyitván 
az erkölcsileg és lelkileg betegeket, fölemelvén az 
elesetteket, Istenhez téritvén az eltévelyedetteket, a 
sziv és lélek ti sztaságára figyelmeztetvén a bünösö
ket, dorgálván az önző istenteleneket -- szóval az 
ő cselekedetei, melyek ma is követendő példák gya
nánt állanak előttünk, valjon nem tanusitják-e, 
hogy Ő mindig b'izo1tyságot tett az 1~gllzsd.!rról ?! - S 
valjon halála, a melylyel elveinek g)"őzelmeért az 
önfeláldozás készségével szembe nézett, mell' álta l 
dicső életét még dicsőbbé tette, s nevét és emlékét 
a nagy időkö n keresztül halhatatlanitotta, - vayoll 
nem ismételik-e a megtérni indult néptömeg nyilat· 

9 
~ 
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ko za tát : bizOlty ez az cInber igaz vala,. Igen, ő igaz 
volt; és az igazságot benne talán csak egy multa 
felül, egy dicső itette és koszoruzta meg és ez az 
eoy : a legszentebb, a legboldog itóbb: a szeretet. -
Az igazság és szeretet egyik a másikkal ölel kez ve, 
eayik a másikat áthatva és megszentelve : ezek alkot
ták lelkének legszebb jellemvonása it . 

De az ige hozzánk is szól. Mi is Isten gyer
mekei vagyunk. Mi is azért születüink és azért jöt
tünk a világra, hogy bizOltJ'ságot te.RJ""tk az ig·azságról. 
S valjon tettük-e ezt? Valj on, ha ama nagy bit-ó, a 
lelkiismeret, Isten helyettese, itt e perczben kérdő " e 
von: tudunk·e felelni, mint Ő, az önérzet hangján, -
te 1IZo1tdád, mert király vagyok?! Valjon megáll · 
tunk·e rendületle n az igazság mellett beszédben és 
cselekedetben egyaránt! ? Valjon fölléptiink-e véde l
mére merészen és rög tön, midőn megtámadva lát
tuk! ? vagy tán elbukni engedüik, s a hizelgés, az 
önzés, a világ ias érdekek és rabszolgai hajlamok 
miatt magunkban ugy mint másokban elfojtottuk, 
elhallgattuk és elpalástoltuk ! i Valószinüleg igy 

.. , 
tortent. 

De ime most, midőn mindezekért gyarlóságaink
kal és gyengeségünkkel védekeznénk, ez asztal arra 
int, hogy ott van előttünk a nagy példaadó, az igaz
ság rendithetetlen bajnoka, és szó l hozzánk: Ita va 
lalei igazságtól vagyon, megltallgatja az én beszédemet. 
E z intést követve -- haIlO'assuk őt tanulJ'unk az ő , ~ , 
példájából, nyerJ'Link erő t támoo'atást az ő szellem é-, ' ~ 
bő l , mely most is él és közöttünk já r sziinte len. E z 
",tést követve járuljunk az emlékezet asztalához erős 
elhatározással, ujjá születésünk reményével, s azzal 
a fogadástétellel, hogy jövőben Mesteriinkhez min-
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denekben hivek lenni igyekezlink. Mindenek előtt 
azo nban imádkozzunk. 

--~ 

Me nnyei Atyánk, Istenünk ! e pillanat szentsé
o-ében tehozzád emelJ'li k szivli nk érzelmeit és lelklink 
" gondolatait. E z linnepen s ez asz talnál visszaemlé-
kez tlink Nagymeste rlink éle tére, ki tanitásai és példa
adása által szerzett dicsősége t a magasságban iste n
nek, terjesz te tt békesége t e fö ldön és jóaka ratot az 
emberek között. Elgo ndoltuk és láttuk őt, ki rövid 
pályája alatt nlÍndig és mindenli tt bizonyságot tett 
az igazságról. De minél tisztábban e!evenitjlik 
fe! az ő képét és életét az emlékezetben : a nn ál 
mélyebben érezzük a sajá t kicsin ységünket és gyarló
ságunkat ; annál mélyebben érezz lik, mily kevéssé 
jártunk az éS ösvénye in : a hit, a szeretet, az igazság 
és önfeláldozás nehéz és göröngyös, de dicső útain , 
és igy, mil y kevéssé voltunk hozzá méltó tanitvá
nyok. 

Atyánk, te vagy a kegyelem és örök sze re tet 
végtelen forrása. Éreztessed, kérünk, velünk e percz
ben is kegyelmedet és atyai jóságodat, Lelked ere
jével tiszti ts d meg szivünket, szenteld meg lelkünket, 
gondolatainkat és érzelmeinket, s cselekedjed, hogy 
méltó vendégei lehessünk az emlékeze t asztalának, 
A men, 

Úrvacsora-osztás után, 

(F 61'11" ku" k.) 
.Ez 'lZ ö,-ök élet Iwov téoedet eo""dül ismer7eNek } .:;,../ b b/ 

le"ui igaz !steltltek, és a k it elbocsdtottdl, a Jézust - 
! (rúztus1lak. Atyánk, vil ágositsd érte!mlinket, e rő 
sitsd aka ratunkat, ihlesd sziviinket lelklinket, hogy 

2* 
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élet ösvényein jóJlétünkben és bánatainkban, 

az I' I küzdelmeinkben és megpróbáltatásainkban, lItte , re-
ménynyel és szeretettel, mindenkoron nagy Mes;er~ink 
nyomdokain járva, napról-napra mll1dJobban es Job · 
ban meO'ismerjünk téged igaz Istenünknek, és a klt 
elbocsát~ttál, a Jézust, Krisz tusunknak, és igy része
sei legyünk az örök életnek. A men. 

(Nőknek.) 

Örülje/ek az U,'ban mindenkor, ismét mondom, 
örüljetek. Atyánk, tőled vannak az életnek örö
mei és bánatai is. Segélj és támogass minket a te 
lelked által, hogy az élet minde n viszonyai közö tt 
tégede t keresve, benned bizva, hozzád ragaszkodva: 
szivünknek tisztaságában, lelkiismeretünk szentségé
ben találjuk meg azt a benső j ézusi örömet és bol
dogságot, melyet csak te adhatsz nekünk, és a me
lyet senki el nem vehet tőlünk. Amen. 

(Fé1'Íiakna Ji .) 

»Arról ismenlek meg titeket. /lOg)' az én t""itvá
?lJ'aim vao'lItok /too'lI/ta e<Y1I1lZást szeretitek« - E szava-hJ , b/ bJ . 

kat mondá egykor Jézus a tanitványoknak. A tyánk, 
a te örök szereteted forrásából tápláld bennünk ama 
legnagyobbat, mell' mindent ma"ában foalal a sze-

b b' 

re tetet ; s cselekedjed, hogy annak hatalma által 
Ihletve, lelkesitve és vezetve csüo'''edetlen bizalom-, "", 
mal, erős hitte l, kitartó hliséO"O"el kölcsönösen mlln~ 
káljuk a saját, az embertársal~,begyházunk, hazánk s 
nemzetUnk J'avát s boldoO"sácrát 1100')1 i er )! cseleke~ . ~ <=>' ;eo:::. ~ 

detell1kben s e" ész életlinkben nao'y Mesterünk hü 
b ~ 
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tanitványainak s a te igaz gyennekeidnek ismertes
sü nic Amen, 

(N öknek.) 
, Dicsőség a mag'asság-ball az Istennek, a jöldön 

békcség és az cmbercklzez jóakarat j < E hymnuszt 
zengette az angyalok kara a Jézus születésekor. 
Atyánk, szenteld meg szivünk érzelmeit, dicsőitsd 
meg ajkunknak dallamát, beszédeinket és cselekede
teinket, hogy amaz angyali kart helyettesitve, nagy 
nevednek dicsőséget, e földön egyházunkban, ha-
zánkban és családunkban békeséget, embertár-
saink irán t jóakaratot hirdessünk, érezzünk és zen
gedezzünk. Amen, 

• 
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