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A létezés örök ; az id ő végtelen A napok és 
évek, a föld naphoz va ló viszonyának kis tünemé
nyei, az id őben valójában nem léteznek. Csak az 
ember számlá lja azokat s méri velök véges létét. 
Csak az ember irja bennök történeimét ; csak ő 
köti egy-egy nevezetes n10zzanathoz, kimagasló 
ese ményhez emlékezetét a multban, s csak ő bo
csátja ~ szárnyak ra re ményeit a bizonytalan j övőbe n . 

Es, az ember, e látszólagos véges lény, bá r 
végtelen i dőben él, mégis, egy bizonyos értelemben, 
miként Isten, felüláll az i dőn. Két vi lágban élünk; 
véges és végtelen találkozi k bennünk. :\1indegy 
hogyan r mikép ~ .. A kár, mint az anyag legmaga
sabb szülöttei, keblünkben égi sz ik rával ; akár mint 
a szellemviláo' leO'csekélyebb cs illao-ai vonzat va s 
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vitetve az örök nap Isten - ál ta l. A fejlődés 
á!ta!dnos és lolyloltos; az· út határtalan ; aczél 
a tö kéletesség csak keresve, be nem érve ... 
ott a messziséo-ben. ._ Io-az,... a föld i lét leköt, 
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az anyag el foglal és magához IánczoJ, a testiség 
szá mos követelményével az életre nehezedik ... de 
méQ"is töJLin k [Uo'o' ho o")' mindezek et is csa k eszk ö-
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zökül használjuk eg)' sze IIt !elki haladásra, l épcsőze
tül magasabb emelkedésre, s tényezőkU l egy dicsőbb 
és boldolrabb J· övő re. Csak tőlünk fueY')" s a 
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ké rdés az: földhöz tapadottan maradunk-e folyton , 
száll1 lálgatva parányait, - Yag y föl fel é emelkedünk 
olykor, , mint égbe szálló gondolat, kibont'·a lelkünk 
szárnyait :< :\ kérdés az, bezá rjuk-e szivünk
nek ablakát, lelkünknek tárházát, avagy kitárjuk 
azt, készenlétben várva az ég fu\·almára, midőn 
közeledik, mint zúgó szél árja' I A kérdés az, 
tél!;)II, némán maradunk-e a bánat yölg yein, borong'·a. 
szemlélve az élet bajait, vagy olykor szivünk 
lángra g yul, s életjelt ád a tűz, mit az ihletés per-, 
czein lsten ajkunkra tüz : I Es hog y miként tehetjük 
ezt, arra ez ünnep megfelel. ~[eg, mert a győzelem 
ünnepe ez, - a győzelemé, a midő n az elnyomott 
igazság összetöri bilincseit s magasra emeli szentelt 
lobogóját; győzelemé, midőn a félénkség és gyáva
ság kitöröli nevét az embersziv szótárából, és az 
erkölcsi bátorság a nyilt mezőre lép ; győzelemé, 

midőn a sejtelem hitté, a ké tkedés bizalommá dlik, 
s czéljára küzd ,-e tör ; győzelemé, midőn az ég 
figyelmezte ti a földet nagyobb csillagokra és Isten 
az embert magasabb elhi,-atásra. Győzelem ünnepe, 
a nap győzelméé, midőn a jézusi eszmék, ihletett 
ajkakon kifejezést lelve, szétáradtak s a szivekben 
megvalósulni kezdettek; a nap győzelmeé, nemcsak 
mert e napon a szent könyviink szerint ezrek ke
resztelked tek meg és szülöttek újra a lélek hatása 
alalt szent örömmel és reménynyel néz\-e a jö
\"őbe, - hanem, mert e naphoz s ennek emlékéhez 
csatlakozott már azóta csaknem 19 század s annak 
annyi milliói, résztvéve az eszmék kU zdelmében, az 
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;crazsáo'ok harczában, s áldásaiban is. - Oh, való
b::::>an) : szentkönyvi pLinköst leirása csodásnak tUnik 
f el ele valjon nem teremtett-e mindig S nem 

' . . teremt· e ma IS csodákat a szeretet és a hIt ; nem 
é bresz t-e bámulatot és elragadtatást a meggyőződés 
-és iO'"azsácr önérzetes szava ; nem buzcIit-e Iá nQ"ra az " " ~ jge, az eszme, mel)' 3 Z emberiség szivét. középen 
találja l - Nem mutat-e legalább megközeJitő pél
<Iákat a történelem , Nem volt-e minden nemzet
Jl ek, nem volt·e nekiink ' is nagy pünköstiink, midőn 
eoy oonclolat villanyzott át millióknak agyán, egy 
" " . érzemény dobogott fel milliók szivében ; midőn az 

jgazsáo' maoasra emelte a szabadsá\!: s testvérisé\!: 
bo bo ~-' <.J 

szent zászlóját ... s győzö tt. .. vagy... elbukot t, 
<Ie csak azért, hogy újra támadjon ; ! . . . Igen, lenni 
szokott egy-egy szent nap egy-egy pünköst minden 
e mbernek, minden nemzetnek s a nagy emberi ség-
11ek is életében, mikor meg-megzendiil az ég s zengé
sé től a 'sz iv rezgésbe jő, légköre meg tisztul, s lelki 
szemeinkel új világot látunk. Szentelje meg e nap
nak emlékét minden ember egyénileg, nlinden 
nemzet nemzetileg, és az en1beriség őszinte barátja 
szentelje meg a humanitás nevében az általános 
haladás örömére és dicsőségére . Azt mondják, 
hogy az eszmék, melyek az emberiséget elébb
elébb viszik, az időknek s koroknak szüleményei. Az 
meglehet; .. . vagy tán inkább egy fe nsőbb ország
ból a szellemvilágból szállanak ránk alá, mint hulló 
<csi llagok, s aztán szétoszolnak szivek léo·körében. 

" D e tény az, hogy minden eszmének és igazságnak 
_"ószólója vagy profétája va n, ki szavával annak 
llangot, és a mi főbb: éle tével élete t ad. . . 
E gy ily profétai életre emlékeztet itt minke t ez az 
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asztal, s ez éle t a nagy Mesteré, a Jézusé. Nagy 
em berek megelőzik s még is túlélik korukat . É le
tü ket méri, nem az idő az években, hanem a hatás. 
az öröklétben ; nem a mennyiség, hanem a minőség ~ 
nem a tetteknek halmaza, hanem azoknak lényege. -
Io'Y focrva fel : valóban na"y s dicső élet volt az övé 
~ ~ ~ 7 

a melynek hatása most is ott hullámzik az emberi-
ség nek örök-mozgó oceánján. Nagy hóditók dicső
sége velök együtt a sirba vész, s csak a történelem 
ő ri z i meg s újitja fel olykor tanuságul a késő 
i d ők n ek, bizonyságul a nyers erő hóditása mulandó
ságának. De a kik a lélek világában, a vallás és 
erkölcs megszentelt mezején sz ivvel lélekkel müköd
nek, s kik itt új eszméket és igazságokat hirdetnek: 
és valósitnak, azok hatása és szelleme él, s méltó 
hogy emléküke t a követők felú jitsák s szell emükből 
biztatást és erőt meritsenek. És már, a mint 
tudjuk, il yen volt ő a nagy Meste r, legméltóbb a. 
méltók közö tt, a legnagyobb bajnok a lelki élet 
küzdterén, a leghivebb munkás a vallás mezejé", 
l egki emelkedőbb az e mberi tökély magasla tán. 
Szükségtelen bővebben leirno m .. . ismerjük életét 
s annak bámulatos nag y munkáját ; ismerj lik jeII e
mét s annak tisztaság át, ragyogó szép vonásait; 
ismerjük nagy szivét, lelkét és ezek kincseit, a. 
melyeket őmaga szerzett s bőségesen osztogatott ;
ism<; rj lik mély hitét, rendithetlen bizodalmát, az. 
Isten és emberek iránti mérll etetlen sze retetét, ön
odaadását, lemondását s áldozatkészségét, - és 
ismerjük mindezeknek végbizonyitékát : önfeláldozó 
halálát. 

Igy tudva és ismerve ő t, é3 igy visszaemlékezve 
az ő pélclaadására - jertek, járuljunk e szent asztal-
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hoz; de tegyük ez t azzal az e lható:i.rozással, hogy, mint 
ta nitványo k, mi is, ő t követni s hozzá méltó k le nn i 

igyekezünk " 
iV/indenekelott azo nban imádkozzunk 

Pi..\1"1J.:östh:::or. 

2. 

JÖJ/etek élt /wzzdm, h 'k 1lIegjdradtatok s meg 
, 'agJ,tok te,-hctve: éi, megnyugiattak ti teket. E felh i,'ó 
szózat hangzo tt el egykoron a nagy Mester ajkairól 
az élet küzdelmeiben kifáradott s a n)'ugarmat hőn 
ó haj tó sokasághoz. E szózat hangzik hozzánk is, Inint 
ta nitványo khoz, az élet útain, s élénk visszhangra kél 
b ennünk komolyabb és megszente ltebb pillanataink
ban. E szózatot hallva s visszhangja által vezetve, 

jövünk ez asztalhoz, hogy itt fölkeress;; k 's megtalál
juk a lélek békéjét, a sziv nyugodalmát ; hogy itt 
erősitsük az akarat-erő t, a kötelességek hatalmát, a 
s zeretet érzelmeit, az önfeláldozó készséget, s a le lk i
ismeret tisz taságát és szentségét. Jövünk, hogy itt 
-együttesen emlékezzünk, ünnepeljünk s lelkesüljünk. 

Igen, mert bár ott kiinn az éle tnek közö nségej 
mezején is olykor-olykor á térezziik s tapasz ta ljuk, 
'hogy az egye temes örök szellem á ltal, mi nt a tanit
ványok az e l ső pii nköst ünnepén, lntll tegy elt-agad va 

"V onzatva vitellink " habár az életnek mélvséo'e i s biz-
o " 

de1 mei közt is, mint sebes s'zél zendülése, izenete t, 
bátoritást, örö mhirt kiild néha az ég ; habár olykor 
meg-meg mozdul a hel)' s szeItI lélek által be te l ve, pr6-
b álunk szólni nyelveken hircletJ'iik az ia a zsá O"ot e rő· , " " vel és báto rsáo-o-al ,' habá r ol "kor 1Ilé<rlelik könt/tl," k 
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.Ll. ház s kebeliinkben tiszta fényben lIszik az isten-
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temploma de mily ri tkák az il yen esetek! 
mily ritkán van a szivnek ün nepe, mil y ri tkán 
derliI fel a lélek pü nköstje l -- :,Tennyivel gyak rab
ban s tá n mélyebben is érezzük, hogy csak gyarl ó 
kisé ,-ő i vagyunk egy nagyobb csillagnal- viteNe.. "
bujdosó föld határa in ; meml'l'iver gyakrabban érez
zük, hogy csak a: csüggedés, a nyugtalanság, a leve rt
ség, a sze lll-edés vagy a halál hervasztó szele zúg 
felé nk, öröm helyett bána tot hordva magával ; me ny
nyivel gyakrabban érezzük, hogy nyelvii nkön, lá ngoló 
szó helyett csak egy jobb-Iét szomjának tüze ii i ; s 
hogy ke blünk te mploma, fényét elveszitve, sötét kun y
hóvá változott, vagy ta i,ln éppen rom má lett, buvó
helyet adva rémes kisértetnek! Hányszor é rezziik , 
hogy lelkünk, magasztos szárnyalásából, a melyre 
kiindu lt, az élet ter hei á ltal vo nza tva, bágyadtan föld re 
hull !? __ 

1':s ily körülménye k között, hán yszo ,- kereslink 
támaszt, nyugvó pontot, a honnan, új erő t nyerve, 
újra e melkedjiink !? És mily vigasz taló meglelni 
azt! Mily jól esik rokon-lélekre találni, a ki e föl
d iség vo nzerején által tör ve, a magasban ne m szé
diilve, útat jelölt ég s fö ld közö tt, irányt adott a 
léleknek I ! 

Il y nyugvó- pont e hely, ez asztal, és az ál ta la 
keltett gondolatok és érzelmek, melyek vigasztalna k, 
bá toritnak, enyhitenek s fölemelnek. Il y rokon-lélek 
a Jézus, a nagy e mberbará t, a kinek e ll1léké t e percz
ben is fölelevenitjii k. 

Emlitsem-e az életet, mely alig egy pár év alatt 
az emberiség ezredéveinek Ine r t a tisz ta ember· 
ségnek - hii életét élte !? Emlitsem-e, mily szép s 
di cső volt ez élet a lelki dolgokban !? 
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l\fások is szül e tnek nagynak ; minden té rnek és 
nlinden foglalk ozásnak megvallnak hőse i . D e ezek 
többnyire csak egyoldalúak, egy tére n mozognak, az 
emberi tehetségeknek csak egy bizonyos részét fejtik 
ki és emel ik fel bámulatos mao·aslatra. De ő a na"y 
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Mester, az emberi rernlészet összes lelki tulajdonait, 
annak szép, jó, igaz és ne mes vonásait tLintette fet 
és valósitotta, s mindezt eszményi szépségben. Ama 
vonásokat, melyek isteni eredetre vallanak, Isten lel
kétő l nyernek fén)"t s vi lágosságot, és a melyek 
mégis minden emberrel közösek, minde n emberi lélek
ben több-kevesebb fényben, vag)" talán homályban, ott 
rejlenek. Ama vonásokat, melyek az embert ember
társával s Istenével - mint mennyei jó A tyával -
összekötik, és a melyek az ember végczélját, rendelte
tését nem csupán e földi élet ha tárai ra szoritják, hanem 
az örökk évalóságba, a végtelenségbe is átv iszik. Ezeket 
tüntette fel Ő, 111egvalósit va az igazi ember-esz
ményt, megjelölve az igaz életnek módját és útait, 
melyek jeleniinkben földi menyországot, a jövőben 
halhatatlanságot biztositani képesek. És valóban, 
mil y szép volt ~z ő élete. Eszmékért élt, és mégis 
gyakorlati volt. Almodott, s mégis ébren vol t. Eszmék
ben élt, »mik zencrő sorokban Mozdulnak önként; mint "', 
éber madár, mel)" Ejente dall, s sötétes néma á rny-
nyal Borit ja énekét« E szmékben élt, leolvasva az ese
ményekbő l , a kiiltermészetből és annak miiködéséből 
az örök é lő ész nagy gondolatait, czélját, akaratát, -
s a hová tisztán belátott, az ember-sziv mélyébő l fe l
hozva egy jobb s szentebb élet vágyait, ohajtásait. 
Eszmékben élt nemcsak hanem eszméket élt testesitett. , " , 
Elete m II nka vo 1 t a jel ige alatt: aB élt Atyállt 11t'Útrl1~.~·1Jt7tIt -
kd!kodik S én is l1Z1",kál/wdom,- a szeretet élete volt, mell' 
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szétáradt boldogitni a rokon-emberiséget; a hité, me1y 
Istenéhez emelkedett ; a bizalomé, a me1y meg nem 
rendült; a reménységé, 111ely el nenl csüggedet; a 
le mondásé, amely millclig remélt ; az igazságé, me1y 
sohasem ingadozott ; a részvété, a szánakozásé és 
jóltevésé, mely csak önmagáról, de másokról soha meg 
nem feledkezett . De ki tudná leirni e szép éle te t, mely 
bebizonyitá, hogy az életnek érdeme, méltósága és 
nagyság'a nem az évek számától függ, s nem is csupán 
a munkától, a melyet végeztünk, hanem a lé lektő l , melyet 
munkáinkba átöntöttünk ! Ki tudná leirni e nagy élete t 
és a halált, mell' amazt még nagyobbá s dicsőbbé 

tette !: Nem, ez életet nem rajzolni, de élni kell. Az 
önérzet s lelkesültség magaslatán ő méltán mond hatá: 
á l ,,'agJ'ok az tit, az zgazság és az élet. !(övessiik ez 
útat, keressük ez igazságot, meritsünk e nagy é letbő l, 
a mely minél to vább me ríttetik, annál bővebb, annál 
szebb lesz. 

Jöjjlink hozzá, életünknek minden körülménye i 
közt. Jöjjü"k hozzá, hogy ha csüggedezünk, s példa
adásából merítsünk bizalmat s új erőt. Jöjjünk hozzá, 
ha sziv ünk hánykodik: s keressünk őnála békét és 
nyugalmat. Jöjjünk hozzá, ha szenved ünk, s tanuljuk 
meg, hogy alegkomolyabb életekben is vannak borus 
napok, midőn sem nap, sem hold, sem csillagok nem 
vetnek fénysugárt nehéz ösvényünkre, de a ki hG 
s alázatos, az a mult emlékeiből s a jövő reményeiből 
b oru ban is táplálkozik. Jöjjünk hozzá, ha bánkodunk s 
tanuljuk meO", hoO"y bá r olykor hosszú-hosszú néma 
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perczek vannak lelkünk világában az óra ütései közt -
de e mély némaságban is jelen van az Isten és folya 
lélek ll1unkáJ'a s ki io-az.:Íll hi szen és io-azán bizik: "azt 
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az óralités, a hasadó hajnal éberen találja. « 
4 

• 
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Jöjjünk hozzá az emlékezetben, jöjjünk ide a 

szeretet asztalához Istenben helyezett hittel, ember
szeretettel, mély hálaérzettel, és azzal a nemes elhatá
rozással, hogy mi nagy Mesterünk példáját követni, 
az ő szellemében élni, járni s cselekedni mindenkoron 
irryekezünk. Jöjjünk ide Isten szent lelkének ihletésétől 
vi::>ezetve, mint egykor a tanitványok, ősz inte egyetér
tésseI, valódi lelkesedéssel, bizonyítva, hogy mi Meste
rünkért, vallásunkért, embertársainkért, egyházunkért 
és hazánkért tenni és áldozni, lelkesülni és küzdeni 
mindenkoron készek vagyunk. . 

Ily érzelmek és gondolatok közt, ily lelkesüléssel 
és elhatározással járuljunk e szt. asztalhoz, a melynek 
hogy méltóbb vendégei legyünk, imádkozzunk. 

Pii.:rl..lcös tlit:or. 

il. 

Ott valánk a nagy ·ünnepen; gondolatainkban 
visszaszálltunk az első pünköstre és annak történe
tére, a mely egy új világ ösvényét nyitá meg, egy 
írj és magasabb élet hajnalának · jósló sugarait szórá 
az emberiségnek borult égboltjára. Láttuk a tanít
vá nyokat egy szent kiindulás előérzetében, egy 
ösztön ző benső szózat sugalmában, egy tettekre 
hivó .Iélek hánykodása közben elmélkedve imád
kozni, - és láttuk, hogy az ihletés, Mely a sziv 
erét lüktet i, ) Szállott lelkükre mint az áldás, Mely 
a könyörgést követi; < És hallottuk a szélzúgást, 
Mely után az áram kitör És megújul fuvallatán, A 
tikkadó bágyadt légkör; Majd ama lelki zendiilést, 
Melytől a gondolat fakad, ,Mint felhőből nyári 
zapor, Vagy mint szemből a könypatak. « És 
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láttuk, hogy miként állt:lk elő, beszélve a hatás 
alatt hirdetve amaz örök Lélek eo-yetemesséo-ét a , b b , 

ki kitölt önmagából minden testre; a ki ihlet min-
den JeIket ; az igazság és szabadság ugyanazon 
vágyát, érzetét kelti fel minden szivben, amely 
kitárul előtte. Láttuk, tudjuk, mint gyujtott az eszme, 
mikép terjedt a rokon lelkekbe, mikép lelkesültek , 
e melkedte k, s az emelkedettség e pillanatában miké p 
tértek s keresztelkedtek meg többen mint 30oo-e n 
nemcsak vizzel, ha nem tiizzel, szent lélekkel. Láttuk, 
tudjuk, mikép öltött · alakot az ige a történelem 
fo lyamán, mikép áradott szét az új vallásirány, mi
kép ütközött meg itt és amott ama második ter
mészet a megszokás, a régi hez ragaszkodás ódon 
e mlékein, mohosult bástyái n ; tudjuk, Inikép küzdött 
és kü zd ma is az előitéle t, a babona és önérdek 
hatalmai ellen ; mikép vész el olykor útja a világi 
ö nzés, a közöny és lelketlenség posványában ; mikép 
zavarja meg tisztaságát az álszenteskedő k ravasz
sága; és mikép homályosul el erede ti fénye és vilá
gossága a sötéts&g barátai által mesterségesen ter~ 

jeszte tt ködben és tudatlanságban ! T udjuk mind
ezt és látjuk napjainkban is. D e azért a z eszmék 
a melyeknek io-azsáo-a örök melyek az e mberi ter-o b , ,} 

mészet lényegéből . fol ynak az eszmék élnek s 
meg nem halnak soha. Isten , a ki a külmindenség
ben folyton tovább-tovább realizálja gondolatait és 
kifejezi azokat a szépség és a rend összhangzó 
működésében, ő .küldi el amaz örök eszméket 
is, melyek nyomá n az emberiség halad e melkedik, 
az Ő o-o ndolataiból állna k e lő és azo kból táplálkozva 
hatnak és élnek ezek is. - Ily örök eszméket · hir
detett Jézus is. Az ember történelmében ·a haladás 

4* 
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és fejlődés folytán sok oly mozzanattal, eseménynyel 
találkozunk, melyek új korszakot, uj irányt jelölnek, 
de eCYy sincs oly fontos, oly kiemelkedő s oly örök 
időkr~ szóló, mint a ker. vallás megalapulása ; s 
ama nagyok között, kik az ily k orszakok meg indí
tásában, az ily mozzanatok lé trejövésében szóval, 
tettel, értelemmel, gondolattal közrehatottak és 
kiknek nevéhez az uj irány csatolva van: ezek 
között egy sincs nagyobb, magasabb és dicsőbb, 
mint ama nagy Mester, J ézus. Mialatt más mozgal
maknál s alakulásoknál az eszmét mintegy az idők 
szülik és annak dicsőségében rendese n többen osz
toznak: itt a;:: egész ker. vallás, a nnak 18 és fél
százados történelme a J ézushoz van csatolva, tő l e 
indul, körülötte, benne és á ltala azaz az ő szelle
mében él, Jlat és miíködik. Maguk a pünkösti tan it
ványok is csak a názáre/Jú Jézust, ama férfiút, hirde
tik, kit Isten megbizonyított Krisztusnak lenni. Pál 
a nagy Apostol szerint is: más alapot senki se teltet 
le azoll kivül, a mely letéve vall, s amely 'jézlls fúisz
tus ; de vigyázzo1Z kiki, mikéP épít arra. És valjon 
miért igaz ez ; valjon miért oly központ ő, mel yből 
az ee-ész ker. viláCY kiindul és szétácyazik' miért és 

'-' b ~ , 

mennyiben egy oly tekintély ő, melyhez ragaszkodni, 
melyen csüngeni tartozunk s csalódás nélkül csüng · 
helünk ; miért oly alap ő, melyen bizton megállha
tunk s melyre bátran épithetünk i Erre a felelet 
nem valamely csodás isteni müködés a mint ezt a 
többi egyházak állít ják ; nem, mintha valamely termé
szetfölötti erő, valamely rendkivüli isteni hatalom le tt 
volna átadva neki· nem mintha az iste n Jnacra szállo tt , . " 
volna alá benne - ily felfo CYás a mytholocyiák l) ril11itiv 
k 
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'orába tartozik ; s nléo- ke vésbé mintha éS az I stellséQ" -
,~ , ..... 



nek egy második személye lenne, ki elj ött ho"v vér
,í1dozat legyen s ez által az Atyát az e l";ber~k iránt 
kiengeszteJje, - oh, nem, mindez ellenkezik a józan 
észszel s az ember erkölcsi érzelmeivel ; nem ha
nem egy méltó tekintély Ő, egy rendithetetl en al~p ő 
azért, mert ő a maga is az emberi természet alapján 
ál lott, ennek lényegét, alkotó elemeit, isteni részeit 
vizsgálta, tanulmányozta s mélyreható lelkével az 
e mber és ember s az Isten és ember közötti viszonyt 
belátva, az élet valódi mibe nlétét, czélját, a nemesebb 
vágyakat és érzelmeket föli smerve s átérezve - -_. 
ezekből indult ki, ezekre a lapitá tanitásait, elveit, 
ezekbő l alkotá magasztos eszméit, melyek épen ezért, 
ma radandó k, örökök és elévülhetlenek. Sőt ennél 
is többe t tett; ez eszméket ő nemcsak vallotta, hir
de tte, hanem a mi leglőbb: élte, életével azoknak 
igazságát bebizonyitotta, szépségé t valósitotta, látha
tóvá tette; küzdött és harczolt melle ttük, és a mi leg
dicsőbb : meghalni is kész volt s meg is halt érettük. 
Ezért nagy ő, ezért egyetlen ő, mert életében magát 
a humanitást realizálta, és igy egy oly példát adott, 
m elyet méltán követhetünk, oly utat mutatott, a melyen 
bizton járhatunk. 

Jertek tehát ez asztalnál, e komoly pillanatban 
térjünk vissza mi is, mint a pünkösti tanitványok, Mes
terünkhöz ; térjünk vissza ama nemes és tiszta forrás
hoz, melyből az örök élet eszméi, az igazság a , szabad
sáa és az emberi méltósáa nagy a ondolatal szétaradnak. 
Je~tek s emlékezziink! Gondolj~k el azö I:itét és bizal
mát, melylyel a megpróbáltatások az uldoztetések és 
szenvedések kö zött is ő a bánatok embere, a mennyei 
A tyához tántorithatlan:,l ragaszkodott ; gondoljuk e,1 
szeretetét, a melylyel ő, kinek olykor nem volt hova 
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fejét lehajtani, áldásaiba ölelte a rokon embervilágot ; 
hüs<'gé t és kitartás át a jóban, az igazságban, a melye t 
meg nem renditett az előre lá to tt kereszt, a i elitéltetés, 
a sötét Golgota s a kegyetlen halál kinja. Gondoljuk 
el amaz életszabályokat, mély vallásos e rkölcsi eszmé
ket, miket hátrahagyott szent örökség gyanánt s 
melyeknek követésében a lelki boldogság utait irta le 
az ember számára. Gondoljuk el mindezeket, s aztán 
a saját lefolyt éle tünket is; vizsgáljuk meg, voltunk-e 
hű tanitványok, lelkesültünk-e és hirdettük-e a meg:
győződés e rejével ama szép igazságokat, melyeknek 
szózata olykor lelkünkben megzendült ; megállottunk-e 
küzdve kita rtással a kötelességek mezején, áldoztunk-e 
tiszta szivve l és lélekkel a szeretet oltá ra in ; - - s ha 
e kérdésekre, a mi valósz inü, csak tagadó fele letet 
kapunk ; ha a -történele m és az élet pünköstj ei szél
zugása nyo mtalanul haladott e l lelkünk felett : akkor 
itt ez alkalommal, bününke t megbán va, tegyünk szent 
fogadást, hogy j övőben az Istennek lelkünkben nyilvá
nuló szózatára mind jobban figyelünk, az igaz jézusi 
vallás eszméit mind hivebben éljük, valósítj uk, és 
ez által Mesterünknek mind méltó bb tanitványai lenni 
igyekezünk. 

Ily emlékezéssel, ily gondola tokkal és ily elhatá 
rozással stb. 

• 

Pi:l.1"1J:cöst:I-cco r. 

4. 

H a ti 11le OHlaradtok az én beszédem,belt, bz'zo1t)'ára 
b ~ . , 

az é lt tallitvá1l)!ai1Jz L('sztek . Ej' l1zegi sllteritek az 19azsa -
got, és az igazság szabadok/tá teszelt tzi eket. (Ján. 8·3 " ) 

A nag)' Mester e szava i, a melyeke t egykor hall 
gatóihoz intézett, mély j elentőséget, örök ig azs,igo t 
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foglalnak magokban; igazságot, mely mellett bizonyit 
a keresztény vallás 19 évszázados történelme, és bizo
nyitanak a saját lelki tapasztalataink is. Hogy/ta ?!UO"· 

1Jtaradtok az élt beszédembeJl, biz01zyá,"a a ta1titváu,)'{(,i:t 
lesztek. Ez tehát a tanitványiság feltétele, ez annak 
ismertető jegye és bizonyitéka, t. i. meg maradni az ő 
beszédében. S valjon mi az ő beszéde r Az lélek és élet. 
A szeretettő l dobogó tiszta szivnek önként jövő kifo· 
lyása; a hitben és bizalomban a menyei Atyához emel·· 
kedett léleknek őszinte kijelentése. Emberi tennészeté
nek istenies mélységéből az égi ihletés titkos sugarától 
megérintve, eszméi ön ként támadnak és szállnak szét 
mint hulló csillagok, hog y az emberszivek légkörébe 
bevegyülve hassanak, intsenek, buzdítsanak és lelke· 
sitsenek. Beszédei pünkösti jelenség gyanánt törnek 
elé itt és amott ma is, ezreket inditva olykor, hogy 
jöjjenek ama nagy keresz telőre, mell' történik tüzzel s 
szent lélekkel. Beszédei, melyeket az evangeliumból 
olvashatunk, bizonyit ják ma is az általok egykor elra
gadott hallgatóság önkéntelen megjegyzésé t: soha 
ember igy nem szdlott; bizonyit ják, hogy valóban evan· 
geliumot égi örömizenetet .- hozott s hirdetett ő 
a küzdő emberiségnek. NIert valjon nem örömizenet·e 
a tanitás, hogy Isten nem egy szeszélyes, haragos és 
boszuálló uralkodó, hanem egy menyei jó Atya, kinek 
mindannyian o'yennekei és iO"y eO"ymás testvérei 
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vagyunk ?! Nem örömizenet-e a tanitás, hogya szer
tartások külsőséO"ek áldozatok doO"mák mind hiába· , eo ' 'eo 
valók, sőt fé lrevezetők és veszélyesek, mert az lsten 
léle/t, és eljő az idó', ",idő/l az igaz imádók i/Jtádjdk az 
Atyát lélekbe/l és <R"flsságba/l!? Nem örömizenet·e hal· 
lani, hogy minden lélek az Istené, és ő nem engedI, 
hoery közülök csak err ), is elveszszen, hanem ha egy 

'"' '" 
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eltéveclett, miként a jó pászto r, utána megy 111ignem 
megtaJálja, megtériti, és haza viszi örömmel ? 1 Nem 
evangelilllll-e tuclni, hogy az összes törvény benne fog
laltatik e két nagy parancsolatban : Szeressed az Ísteltt 
teljes súvcdből, lelkedből, és, szenssed felebarátodat, 
1}t~:1tt ihtö·Jtmagadat.l? Ne m ö r öm izenet -e hallani, sőt 
érez ni és tapasztalni is a hegyi beszédnek szép igazsá
gait, t. i. hogy a boldogság nem kulső eszközöktő l függ, 
nem a gazdagság. a rang, az álléls, vagy a hatalom 
birtoklásában áll, hanem a lelki dolgokban, s ép ezé rt 
boldogok a szomorkodók, a szeli dek, az irgalmasok, 
a békeségszerzők, s a kik tiirnek és szenvednek az 
igazságért, mert ezeké a menyek országa} és boldogok 
a tiszta szivlick, "ze,-t ök az !stmt meglátják. .- Nem röl
emel ő, vigasztaló és biztató izenet-e a tanitás, - hogy 
vall jövő élet, van halhatatlanság egy magasabb létben, 
mert a tnmltyei AtyáItak Itázában sok Itajlékok van
nak !? - Ezek és ilyenek az ő beszédei. melyekben 
meg kell maradnunk. De jól j egyez tük meg, e be
szédeket csak ismerni s hallO"ozta tni méO' nem tanit-

" " ványiság. Nem ! mert e beszédeket ő nemcsak szóval 
és szájjal hirdette, hanem élte, életével relmu tatta, be
bizonyitotta ; s ép ezért az ő beszéde tétek és étet. 
Ebben kell há t meamaradn unk hoa)' tanitványoknak 

'" '" bizonyuljunk, t. i. az ő lelkében és életé ben. A puszta 
Ismeret önmagában senkit jóvá nem tesz, a szenvedő· 
leges tudás senkit se boldogit. Csak az igék, a melyek 
testesülésre, csak az eszmék, a melyek valósu lásra 
törek;dnek, csak az elvek, melyek tényleges életben 
nyIi van~Jnak : csak ezek hatnak valóban, csak ezek 
mozgatják az embervilágot, csak ezek eszközlik a 
I;aladást és továbbrej l ődés t; csak e:<ek vezetnek ujabb 
es magasabb elvekre, eszmékre, ezek veze tn ek sze n ~ 



tebb és istenibb igazságo kra, me lyek a rvl ester 
szavai szerint - szabadokká tesznek minket, mert 
széttörik a lelki szolgaság bilincseit, eloszlat ják a 
babona és tudatlanság homályát s uj vi lágosságot 
.élrasztanak a gondolat, a sziv és a lélek országában. -
Megmaradn i tehát Mesterünknek beszédében vagy is 
tanitványai lenni an nyi, mint az ő példáját követni, az 
ő életét élni, az ő szellemében járn i, gondolkozn i, 
érezni és cselekedni. H irdetni az Istent, mint menyei 
Atyát, szóval, - de ugyanekkor az engedelmességben 
az alázatosságban és szere te tb e n Isten igaz gyerme ké
nek bizo nyulni ; hirdetni az ember-szeretetet és test
vériséget szóval, de ugyanekkor tényleg helyrő l -helyre 

járn i jóttévé/t, gyógy/tvá/t, vigasztalvált, föle melvén s 
lelkesitvén mindazokat, kik ezt szükségelik ; hirdetni, 
hogya gazdagok a saj,lt önzésük miatt nehezen men
nek be a menyeknek országába, - de ugyanekkor 
érez ni, hogy az ember fi ának nincsen hová fejét haj
tania, és az e mberfia mégis me nyországot hord magába 
s ép it maga körül ; megbocsátni a megtérő b li nösök
nek e szavakkal : el'edj cl, éj- többé ne vétkezzél, de 
ugyanekkor tényleg oly életet élni, melyben bün nem 
találtatott, mely az e rény, az ig azság és szere tet ut já
ró l le ne m tért ; kiüz ni a pénzváltókat s árusokat a 
te mplomból, me rt megvagyon irva, az én házam imád
ságnak háza, - ámde ugyanakkor bebi zo nyitani, hogy 
minden e mberi lélek az Isten temploma és minden 
tiszta sziv az ő jelenlétének oltára, az ő lakásának 
helye; szembeszállni az irástudókkal és a farizeusok
kal, megdorgál va őket mint képmutatókat, kik meg
adják ugyan a tizedet, de elhanyagolják az igazság
szolgáltatást, az irgaltnass;igot és az emberszere tete t,
feljajd ul ni Jeruzsále m felett, mell' megöli a profétáka t 
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és megkövezi azok:tt, a kik hozzá bocsáttatnak, -
ámde ugyanekkor készen lenni a kinos ha"Ura, mely be
következik, s a keres7.tre; a melyel nem marad: - -
im ez az a jézusi lélek, a melyben járnunk kell, im ez 
az a jézusi éle t, a melyet élniink kell, ha a tanitv,\ nyi 
nevet valóban kiérdemel ni és birni aka rju k. 

Erre int és e rre fi gyelmez tet minket ez asztal is, 
afia i! Jertek azé rt, s e gondolatokkal, e visszaeml ke
zéssel s ugyanekkor é rdemtelen s gyarl ó ta ni tványisá
gunk érze tével, de mégis a zzal az erős elha tározással, 
hogy Mesteriink beszédében, vagyis az ő szellemében 
élni s megmarad ni igyekez ni fogunk , jertek és 
j áruljunk a szeretet és e mlékezet asztalához. 

-

:po Ura..Lc öS tJcor. 

5. 

(Confirmatioval egybekötve.) 

Élt vagyok az 1it, az igazság' és a;; elet " .,'cJt!.:' 
scm mehct az At)láho::, hallc",ha élt általam. E szavak
ban felelt a nagy Meste r a ta ni tványo knak, midő n 
kérdést tettek az út fe l ő l , hOl'á menendő volt, s jelez
ték, hogy nem ismerik ez útat. Merész és hatalmas 
szavak, melyeke t csak oly ember mondhat e l, a ki a 
tiszta önérzet és le lki öntuda t ki váló magaslatára 
emelkedett ; csak oly embe r, a ki érzi e lh ivatása szent
ségét, az emberi természetnek isté niességé t, érzi s lelki 
szemeivel látja az Isten aka ratána k irányát, törvény inck 
örök müködésé t s "Itni vél i a véo-tel nsé,ybcn a ezéit, . o ~ 

az isteni tökély t Csak oly ember mo ndha tja e szava-
kat el, ki a zsenc.re kor haJ"n 31án eo"ykor a teml) lomban 
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a magasabb öntudatra ébredt lélek e r'ejéve l igy szól-
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hatott : l1em tltdjátok-e, !zogy l1ekem azokban kell fogla 
latoskodllom, metyek az étt Atyámnak dolgai .. csak az, 
a ki e jelige a la tt élve, küzdve és harczolva, érez i, 
hoo-y h ű volt önmagához, hű volt Istenéhez s rendel
tetéséhez ; csak az, a ki a végpontnál életének (0/)'«
?ltá1~a visszanézve, s ugyanekkor önönmagába teki ntve, 
sz ivének ti sztaságában, lelki ismerete békéjében meg
törve és visszasugározva látja az egek világosságát, a 
menn yei Atyja örömét és d icsőségé t. 

l;';t vagyok az út, az igazság és az élet .. sellki sem 
me/let az Atyához, hanem/ta élt általam ... merész és 
hatalmas szavak ! Nem csoda, ha a tanitványok nem 
érte tték, ha magyarázatra magyarázatot ki vántak, s 
ha egyikök F ilep végül igy szólt : J/!ftttasd m eg ne/aink 
az AIJ'át, és ez elé/{ nekünk (Ján. 14.) 

Mutasd meg nekünk az Atyát! . . mily régi ohaj
tás, mil y régi kérés ez! Mió ta az ember ön t udatra és 
isten-érzetre ébred t, mióta gondo la ta it kiinn a végte
lenségbe, benn az emberi természet mélysége ibe 
bocsátja: - azóta szüntelen ismételte az óhajtást : 
JJ1ittasd meg nekünk az Atyát, szüntelen Istent 
keresett, szemekkel akarta lá tni a láthata tlant, kézzel 
fogni a megfoghata tl ant. Keres te őt maga körül a he
gyek csúcsain, a völgyek mélyében, a forráso k melle tt, 
a fo lyamok mentén, erdő n , mezőn, ligeteken, szárazo n, 
tengeren s az egek szép boltozatán, és visszajött 
a válaszszal, hogy ott vannak nyo mdokai, ott láthatók 
gondolatainak valósul ásai, o tt van kifejezve hatalma 
és bölcsesége a rendben, tö rvényben, összhangban, 
szél)séO'ben de ő maO'a nem látható, mert elrejti t:> , .,:> 

magát emberi szemeink elő l. - Igen, és im, Jézus 
e l őtt is fe lhangzik a régi ohajtás : 1Im/asd Illeg Ite/ottuk az 
AlJ/át! - de a válasz, melyet a Meste r ád, még meré-
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.szebb s e lső pillanatban megdöbbentőbb : Filep, a ki 
81tg'fJmet lát, az lát/a, az AIJ,át . . . Avagy, llCln Itiszed-e, 
}wf1Y én az AfJ1ába1t vag)'ok, és a z Alj/a ét-tbe111lC1n vatt, 
_" de az Atya 1li!,gyobb mú,t é" . A tanitvány nem 
é rtette, az egyház félreértette. Pedig nincs más mondva, 
mint Pál apostolnak eme szavaiban : Isten nincsen 
111 ess ze miközülünk senkitől sem, Inert Ő benne vag)!1t1l/~J 
.dhi1tk és 1/l. ozg1t1tk , s az ó'sarjadékai, gyerJlzekez' vag)'uuk. 
A tanitván y nem é rtette, az egyház félreértette. De 
eljő az idő s talán már itt vagyon, midőn átérezzük és 
megértjük, hogy a lelki dolgok csak lelki szemekkel 
láttathatnak s lelki tapasztalatokkal sajá tithatók el ; 
eljő az idő, a midőn be lá t juk, mert tapasz taltuk, hogy 
a nagy Mester szava i teljesen te rmészetesek ; elj ő az 
idő, midőn belá t juk, és átérezzük, hogy ő nem mint az 
Istenség egyik egyen lő személye, hanem mint valódi 
e mber, az e mberi természet isteni képessége inek, 
isteni erede tének s rendeltetésének érzetében s mél
tán mondá a szavaka t : a k i engemet ldt, az látja az 
Atyát ,- nem mintha kettős tennészete lett volna, 

• 
-némely dog mák szerin t, hane lll 01ert exy természet~ 
volt, és ez - miként mindnyáj unkba n lényegileg 
valódi emberi, azaz úteni volt. Eljő az id ő, midőn 
I stent nemcsak a multakban s nemcsak klinn a min
denségben keressük s kutat juk l épésrő l lépésre 
nyo mozva, hanem a jelenben lelkünk világá ban, 
-ö nmag unkban keressiik és találjuk Illeg, tudva és 
.érezve, hogya lélek mindnyájunkban az Isten temp
loma s abban a lelkiismeret az ő hirdetője és kijelen
tője. Eljő az idő, midőn elismerj iik, mert tapaszta ltuk, 
a szavaknak ig azságát : ]"(i szerete/belt lakozik) fsteltbe1t 
lakozik, s az /sten őbenne . Eljő az i el ő, m id őn az ember 
nem lesz a bú·u fia az átok ayermeke hanem a nUIl-, " , 
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lottsa:g posványából, melybe az ~~yh á7.ak s~lyesztették, 
szabadulva, éreznI fogp, hogy o a te remtes koronája, 
o-yenneke Istennek, ki őt a maga képére és haso nl a
~sságára tere mtette; érezni fogja a saját méltóséÍgát,.. 
annak isteni jogait, de ugyanekkpr kötelességeit is. 

E méltóság érzetében, e kötelességek te\j esítésé
nek tiszta tudatában mondá Jézus: á, vagyok az út, 
az z'gnzsdg" és az élet ; sc1tlú SC1)Z ute/tet az A lJ/ához,. 
lta1tem ha általam,. s ebben a Meste rnek igaza 
van. Igaza nemcsak az őt valló, de csupán névleg
követő keresztényekre nézve, hanem a ma sokkal több 
mill iókra nézve is, kik fe lő le soha se hallottak, kik az 
Ő eva l)geliumát sohasem olvasták. Azok is, épen ugy 
mint mi, csak á ltala vagyis csak azon az uton, 
melyen ő járt, csak amaz igazság alapján, melyet lj. 

hircletett, csak oly éle t által, milyet ő élt mehetne k 
a mennyei Atyához, de ez uton e szellemben ők is. 
biztosan mehe tnek s mennek. D e mennyivel bizto
sabb lehe t az utazás ránk keresztényekre nézve, kik 
J éZllsban útmutatót, példá nyképet, irány-adót, birun k, 
s kik az ő tanitásait, elveit, igazsága it s bámulatos 
szép életét ismerjük és tudjuk . Es a keresztények közt 
is mennyivel biztosabb ez az út ránk unitáriusokra 
nézve, kik benne nem tökéietes Istent, hanem egy 
l ehető leg tökéletes embert l<Ít unk, a ki maga töreke
dett a tökélyre s nagy klizdelmek árán nyerte meg
azt ; a ki maga nelTI végső ezél, hanen1 út és eszköz,. 
irányadó és vezető a czél felé, Isten felé; embert 
látu nk benne, a ki vérünkbő l való vér, sz ivünkből való 
sziv, l elkünkből való lélek isteniesséo"linkbő l valá-, '" 
lsten fia; embert látunk benne ki eaykor ",i"t o"'e1'-

/. 
" ,~<-",./ 

m e " Jatszott Názáret porában, futkározott, bámult,. 
szemlél ődött a heo'yeken és völayeken aondo lkozo tt 

b ;::. 'b ~,. 
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fiayelt, eszmélt a zsinagogában, érzett és megille
t6dött a nép nyomora látásán s boldogtalanságán; -
aztán ez érzelmeket mélyebbitve, nemesbitve, e 
aondolatokat szélesbítve, eszméit s elveit megérlelve, 
-,"aazsáaairól meaayőződve, mint férfi, föllépett erős 

1"'t ~ öb 

;lhatározással és a mennyei Atyában helyezett rendü-
letlen bizalommal; föll épett, hogy boldogítsa szenvedő 
embertársait, h_ogy terjeszsze köztlik, mit ő már meg
.talált, az Isten országát; fö llépett, és szeretettel járt
kelt, fáradozott, tanitott, vigasztalt, gyógyított, s mint 
Jllinden nagy, minden szent és igaz a világi ö nzés, 
irigység és féltékenység által üldözőbe véve szen
vedett és meghalt ; meghalt, de csak azért, hogy esz
méi és igazságai annál biztosabba n gyözedelmet aras
sanak; meghalt de csak azért, hogy ő maga ott fenn 
és szelleme itt lenn annál biztosabban föltámadjon és 
<it·ökké éljen. Ez és ilyen a mi Krisztusunk, kit 
mint ilyent mi is követhe tünk, s épen azért mondjuk, 
látjuk, hogy általa vagy is az ő utján a mennyei Atya 
fe lé biztosabb és közvetlenebb a mi utazásunk. 

Biztosabb, de nehezebb is. Nehezebb, mert nem 
akarunk lemondani emberi méltós<ÍO"unkról a szabad· " , 
Jágról és a lelki feleló"ség érze/éről, melylyel megálda-
tánk. Nehezebb, mert a mi Isteni.i nk a szeretet, az 
igazság és világosság -+ s ezekben a végtelen töké· 
Jetesség Istenne, ki nem lehet rész rehajló, nem lehet 
szell1élyválógató, nem osztogathat klilönJeges kegye
ket, nem adhat rendkivüli kedvezményeket és kivált
ságokat. Nehezebb, mert tudjuk és érezzük, hogy 
őnll1agunknak kell uO")'anazt a hitet bizodalmat szere-. b , , 

tete~! engedelmességet, alázatosságot, önmegtagadást 
~s onfeláldozó készséget felll1l1tatnllnk, melyeket a 
l\lester felmutatott; mag unknak kell ugyanazon eré-
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nyeket és életet gyakorolnunk, melyeket ő o-yakorolt 
és élt, ha akarjuk, hogy általa az Atyához m~njünk. 

Nehezebb, de ne félje tek, mert boldoo-ítóbb is. 
Avagy van-e, a ki ne · érezte és ne tapaszt~lta volna, 
hogy nincsen édesebb kenyér, mint a melyet mi ma
g unk szereztünk; nincsen édesebb jutalom, mint a 
melyet mi magunk kiérdemeltünk ; nincsen tisztább s 
szentebb lelki öröm, mint a melyet kötelességeink 
teljesítésének érzete nyujt; nincsen boldogítóbb benső 
béke, mint a melyet Isten lelkiismeretünk szózatában 
e szavakkal áraszt reánk: jól vagyon jó és Iul szolgám, 
te Iltl voltál a kevesen, át többre biz/ak ezután. Biz
tosabb hát és nehezebb a mi utunk, -- de boldo
gítóbb is, és e boldogságot senki tőlünk el nem veszi, 
sőt Istenünk az ő lelki örömével többről többre gyara
pítja, öregbiti. Ez volt a nagy Mester útja; ez volt az 
ő dicsősége, boldogsága s csak ez lehet a mienk is. 

És most felhivlak afiai, hogy ezen gondolatokkal, 
az ezekből támadható érzelmekkel és erős elhatáro
zással járuljatok a szeretet s emlékezet asztalához. 

Járuljatok ide ti is, kedves növendékek, kiket a 
keresztség a nagy Mester követői közé már besorozott 
volt ugyan, de a kik csak most jutottatok el oda, hogy 
a tanitványi seregnek öntudatosan gondolkozó és 
érező tagjai közé valóban beléphessetek. Most álltok 
azon a ponton, hogy Istenről tisztább fogalmat alkotva, 
kijelenthetitek, hogy ti benne immár tudatosan hisztek, 
s neki a mennyei jó Atyának nlinden körülmények 
között méltó gyermekei lenni ig yekeztek. Most álltok 
azon a ponton, hogy a Jézus eszméit, elveit, tanitásait 
és életét megismerve és megértve: az ő példája köve-
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Go! 
lésére szent fogadást tehessetek, s ezt egyházi szo
kásaink szerint - ez emlékeztető jelek vétele által 
külsőlecr is kinyil vánitsátök, megerősitsétek Hogy 
ezt teh:ssétek, s bebizonyits<Ítok, hogy ti az Egyetlen
ecry Istent az Atyát hivő és valló, a sziv és ész, a sze
r:tet és világosság vallását, a gonclolat és lelkiismeret 
szabadságát hirdető, és az igazságot egész a végtelen
séo'icr kereső keresztény unitárius eg:yháznak méltó 

:::. b '-' 

tagjai, rendithetlen hivei kivántok lenni : mindenek előtt 
tegyetek itt Ititetekről 1tyilt vallomási s felelj etek ama 
kércléseimre, melyek szent vallásunk főel veit és alap
igazságait foglalják magukban s melyek e lőttetek is 
már ismeretesek 

Hiszitek·e az egyetlenegy Istent, az Atyát, ki vég
telen és mindenütt j e le nlevő hatalmával a mindensé
get, szeretetével az emberi séget á tölelve tartja, vezeti 
és igazgatja, ki Lélek é~, igy lélekben és igazság
ban imádandó:! Hisz itek·e Ot? 

Hiszitek·e az ember Jézus Krisztust, ki az emberi
ségnek legnagyobb profé tája, a vallásnak, az e rk ölcsi
ségnek, az isten- és emberszeretetnek legkiválóbb 
h irdetője, a tiszta humanitásnak valódi példányképe 
volt, s kit mint Mesterünket és utmutatónkat követni 
tartozunk ? Hiszitek-e őt ? 

Hiszitek-e, hogya szent Lélek nem egyéb, mint 
Istennek kiható, ihle tő, erősitő és lelkesitő ereje, mely 
bennünk is munkálkodik, s melyet a szent könyv sze
rint is, lsten kitölt mindenkire, ád és ajándékoz min
denkinek, kik igazán óhaj tják és kérik ) Hiszitek·e ez t i 

Hiszitek-e, hooo)' az e mber ártat lan sáO"ball szii lc-
.\ " " ti " hogy öntudattal, szabad akarattal és lelki ismere ttel 
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bir, S épen ezért tetteiért, életeért személyes fe lel ős
séggel tartozik ? I l-lisz itek-e ezt ? 

Hiszitek-e, hogy az emberi lélek, a teste halál 
után is, a fejl ődés és tökéletesedés végtelen ösvényén 
-- mint ezt a gondo lkozás törvényei követelik s 
vágyaink sugallják, - - utját to vább folytatva él, halad, 
munkálkodik, bi zik, szere t, remél, vagy rö viden 
szólva, hiszitek-e a halhatatlanságot és örök életet l _ 

I-liszitek-e ezt ? 
És most, kél-d em, készek vagy tok-e e hitben, 

mel yről vallomást tevétek, élni, gondolkozni, érezni és 
cseleked ni ? 

E hitben élve, készek vagy tok-e eg yházunknak s 
ugyan ekkor a hazának, a nemzetnek, a családnak .. a 
t{u"sadalomnak, az emberiségnek méltó tagjai, hu, igaz 
és buzgó fi ai és leán yai lenni ) 

V égiil, készek vagy tok-e eze" fú/eteket és elhatá
rozásotokat a J ézus szép életére s halálára emlékeztető 
jelek a kenyér és a bor vétele által is beb izo
nyitani, lnegerős iteni ? ! 

--
Ez iinnepélyes nyilatkozatotok után --- mely vajha 

mint boldogitó, fölemelő s lelkesitő égi zene hangoz
nék sziveitekben az élet utain mos t már örömmel 
bocsátlak az Ur asztalához, örömmel fogadunk mint 
hajdan az apostolok, a szen/ek /á,'sasdgdba, mert meg 
vagytok keresztelve már netTI csupán vízzel, hanem 
tiizzel, szent lélekkel. 

Hogy azonban ezen eljárásunk minél méltóbb 
legye n: je rtek mindannyian imádkozzunk. 

~[ennye i jó Atyánk, Istenünk I Itt ez ünnepélyes 
pillanatban, mi e l ő tt az e mlékezet szt. asztaláhóz jiÍrlll-
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nánk, hozzád emeljük sz ivünket, lelkünket, érzelme in-
ket és gondolatainkat, hozzád IJnádkozunk. 
Tudjuk, hogy végtelen a bölcseség, mel l' által vezé
relsz; érezzük, hogy örök és kifogyha tatlan a szerete t, 
mel l' által meg tartasz. Tudjuk, hogy e bölcseség küld 
ujabb sugarakat, uj vi;ágosságot életünk utam ; é rez
zük ho"" e szeretet ta maszt nagy le lkeket, vezé rszel-, fo ) 

lemeket, ez derit fel megszentelt perczeket, lelke-
s itő pünköstöket haladásunk ösvényein. D e érezzük 
azt is, Atyánk, hogy ne m mindig já runk e világosság
ban, ne m mindig követjük e szere tet atyai intését. 
É rezziik és tudjuk, hógy mily gyakra n tévelyegtünk, 
hogy terólad, törvényidről és kö telességeinkrő l mily 
gyakran megfeledkeztünk. 

Ezért imádkozunk hozzád e perczben is, s jósá
godban és szere te tedben bizva, ezé rt kérünk : tisztitsd 
meg sziveinket ; nyug tasd meg s csillapitsd lelkiismere
tünk hull ámzó tengerét ; erősitsd j obb elhatározásun
kat ; szenteld meg gondolata inkat. Miként eddig 
vezé relted s védelmezted: j övőben is vezéreld, véde l
mezd atyai szeretetedde l azo n gyermeke ide t is, kik 
hitükrő l most ez első alkalommal nyilt vallomás t tet
tek. Erősitsd. őket e hitben, tá mogasd re ndeltetésük
ben, nemesitsd érzelmeikben szenteld me" lelkükben , ~ 

s cselekedd, hogy minda nnyian méltó vendég ei legyünk 
a. szeretet asztalá na k most és egész éle tün kben. 
Amen. 

(COli fil'lIIálólm a k.) 
. Válaszszatok ma magatoknak /stent, a kit tisEtel-

Jelek, én és az élt I,ázam tiszteljük az Urat (Józs. 
24· 14·) Mi tégedet válasz to ttunk és választunk, 
mennyei jó Atyánk ! Tégedet, kine k gond vise lő jóság,ít 
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és szeretetét már eddig is tapasztaltuk sziveinkben. 
kinek jelenlé té t már eddig is éreztük lelkünkben, szó: 
zatát hallottuk lelkiismeretünk szózatában. T éaedet a 
ki rő l tudjuk, hogy habár a különböző népek~ külÖn. 
böző néven, nyelven s felfogások szerint imádnak 
tégedet, ámde azért a te lényed nem változik s a te 
szereteted az emberek fiaihoz és leányaihoz meg nem 
sziillik soha; kiről tudjuk, hogyha nem téged válasz. 
tanánk is, mégis csak te lennél a mi egyedül igaz 
ls~enünk. 

Atyánk, légy és maradj velünk ezután is, vezérelj 
és segélj az éle tnek gö röngyös utain, hogy ma tett 
fogadásu nkhoz hivek maradva, nagy Mesterünk példá· 
ját követve, erényeit gyakorolva: méltó gyerme· 
keid legyünk itt e földön és ott ama más hazában. 
Amen. 

(Fédialmak.) 

A 1.1.01' ?lag y Itirtefcnségg-el tő" az égbó't, millt sebes 
szétnek z1tgdsa, s betölté az egész /,ázat. - Atyánk, 
Istenü nk, á raszd szé t rajtunk is, egyházunkban és 
ottho nainkban, künn a természe tben és benn szivünk 
templomában a te lelkednek e rejét, szózatod hatal· 
.mát hogy annak ha tása alatt élve; járva és cse· 
lekedve hirdessük és a )'akoroIJ'uk mindia és mindenütt , " " vallásunk jézusi elveit és igazságait nemesen és lelke· 
sülten, buzgósággal s áldozatkészséggel, a magunk és 
embertá rsaink boldogitására, nagy neved dicsőségére . 
A men. 

(Nő Iillek.) 

És megtetéllel. mindllyájall szenttólekkel s kezdéllek 
sZdtani, a millt " lélek illdi/á szóllt/oR. Atyánk, Iste· 
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nünk ! tölts be JJúnket is a te szentlelkeddel, hogy attól 
ihletve, vezetve: beszédeink mindig az igaz léleknek 
beszédei, cselekedeteink mindig a tiszta sziv, az isten
és emberszeretet cselekecle tei legyenek, s mint ilyenek 
hirdessék, terjeszszék a te országodat a boldog
s<Íg s lelki béke mennyországát. Amen . 

• 

• 
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