MÁTIIP... 10,32: V:llaki valllÍ!.1
tesze n én rólam :Il cmht;rck
elötl, én i ~ vallást Icsl. ... k arról
:lZ én mCIII1)' cI Atyám chilt.
ll . KOlt. 4. 1.'1: Mi is 111szUnk (:5
al.érl szól unk.'

,

A mi C pillanatban IcJkcl11bcll végbemegy,
szavakban kifejezni alig birom. A lilit cz
igék felidéznck, a legátfogóbb és a legragyogóbb kifejezésekbe is, melyeket emberi nyelv
ismer, befoglalni alig tudom. És ah, vállalkozhalnám-c arra, hogy il mit bell Ilete k c Ilap
jelent ősége felkelt, a legékesebb beszédben
is kifej ezésre jutlathatolll; válJalkozhat'lálll -c
arra, hogy mindazt az érdeklődés i , melylyel
e l ődeitek

az emberiség nagy kérdései iránt

, Mondatott a kolozsvári temploll1 és torony megújitJsakor.

,
vi.'>C:'lll'ttck, mindazt a lelkesülést, melyet szivokben hordozlak és gyülekezetileg is felszinre hoztak, közös langga oh"asztoltak és

I

a mi ennek szemléletén !elkelekben tamad
és a mi azutan együllesen belőletek is közös
lángként fellobog, vállalkozhalnám-e arra,
hogy mindezt én szavakba Onlhetném?! Targyam terjedelme megdObbentő, nagyszerüsége örOnlrt' és hódolatra késztö. Emez igtlk
jelentése és e nap jelentősége! E lelmagasztosulWog, a hih·allAs eme dicsfénye, az istenesnlés annyi csodás nagy jelenete; e szellemiség, mely az 6százak ormain ragyog,
mely tartalomma110Iti bé üré! az időnek, e
szellemiség, mely korszakokat ir, melyből
új idők szüleinek; e lelkesülés, mely a százévek völgyein mint folyam hömpolyOg s mély
tengerré szélesedve érkezik le hozzánk, mely
lelell a mi örOmünk s bámulatunk Dnnepel
s melyhe a mi lelkesDI6;Dnk is belészakad
_ ez emez igék és e nap.

A Krisztu~ról való vallástNel a ke~tény
múlt nagysága és a jelen dicsősége I A Krisztu~ról való vallásiéleI - ennek nagy~zer!lsé
gében, az azon való emelkedet! érzelemben
Dnnepeljuk e napol, kOzelebbről vizsgálva e
vallásIételt módjaiban, a keresztény valla.:.
hirdetésére szenteli e hajlékban, rnegújiloll
szé p templomunkban.

I

I.
A Kri"zlusról való \·all.1slélel mindenekelőlt, a mil Pál apostol li)' fejez ki; .hiszünk
és azén szólnnk" ; II Kri~ztusról való \allástétcl tehát mindenekelőII; hinni és szólani.
A fehnagasztosirltságnak, mely előllllnk
megjelen, a nagyszernségnek. mely bámu·
latra 6 hódolatra kbzt. a hil a forrása, a
hlthatatlan, az OrOkkévaló dolgokban, a szellemi iga~gokban ~aló hit, beM meglO'ö-

"

'"
zödés. E magasttos átszrllemüllségen a hit
fénye ég. A keresztéllY vallástétel hinni II
Krisztus evangeliumában, ez evangelium fensége," igaz..;jgaiban. el evanj;t:elium szabadító
erejében, szellemi hatahnában hiuni. E szent
lelkrsGlfségbc a hit nagy rlcje bOCSlilja a
folyamot, az árt A kcresltény val1ástétcl
hinni a Krisztus cI'angeliumának igazságlIt
s IldvOzilő voltát iltérel11i. Sdzél'ek hil'őin
világosll, világol a keresztény hit, y.ázcl'ek
gyülekezetcin ül elő a krisztusi szellem, az
isteni erö. Felséges már magában szemlélni
c sok ezer hivő arczot, I'égiglekinlni a hittől
telült keresztény ~vszázakat. ol:! a mi titeket,
s engemel méj;t: inkább megragad, a mi
minket csodálatra ragad, mikor c hit teljes
nagyszcnlségében lép cJ6, mikor e hit
slÓlni kezd. A kerCSlt~ny vallá.:;tétel: hinni
és szólni; hinni a Krisztusban és ö róla
s.zólani ... , . Szólani c VárOSOkban, melyek
b~fogadn!lk, készörömcst kaput nyítnak és

V~Ll.ÁSTt.T1!l ~ 1\~'S1:TUSRÓL.

(' ~!irosokball,

melyek

'"

zárkóznak, melyek

gymOlségcsek; s7.ólani c 131vakbal1, hol az

apostolnak elébe mennek és azokban, melyek
vaksággal verettek meg; szólani szabat! he-

lyeken, hol nem hallszik bilincsek c:sOrgése,
cs

II

IOrvénys<:ékck birói elöli, hol viid zúg

:lIna gyfllckclctckbcn, hol fenyeget megostorozás; slólani népnek, Illcly üdvöt kiált

6;

és slólaui kormányzók rs királyok eleibe
viletve, kiknek ítélete börtönnel, vérpaddal
az életre slijllla! Jc. Szólani békében és
flldölcsbcn, cserl/lcsségbcn és h:iboruságban,

bizto;; létb<!u és vC>J!edclcrnbcll, dicsértelésben
cs III ('ga lá7Ia(~~b:lIl, im IIrp<!I1N6 kO~1 (il :lIkak

özöne alaIt, szól:lI1i a íclrnaga~la lás emeln'.
Ilyen és a meggyalázás félchnclcs vesztőhe
lyén, slólani öt, szólani II Krisllu~t ....
Ölt c liii, c slóMsok. c vall~slcle1ck l . ,
... N~lZélek Pélert lo'ingoló nrczClal Jerul>alel1l piaczán !lI1uyi i(Jcgeu nernzeHJÖI laló nep
düt1, annyi ellenség kő/epell Krlsllu~róJ. rz

u·

'"
1~ll'nt,j1

1t>,';

kOldet!: l! férfill T,I]

m,1~1IHtu..~

iUUl17 iIP{~~ t(}lt, kin"k \ ,\\I :ht,'lck e l (}r$l ~ g hiln

\ ;,11"

II k ('n::>l tclly!<t.'~ m e~ lI i l1 ,\:>j ll .l k LI, lend UIdet ndo lt . klll ek \ n \l ~~l c lde "z ()IH~g h.lt1
('ler l 'S ('l\'r :lj" kr.\1 \ i:>lSdlUt1 gLOII. u 1 iShl,\
hlll :\~ IIIUI1 1111111 lesz bm'" eh)1I u sOkl bö r.
lö nn el H t'ml){' t1 i~. me l~nek ajl,\j ~ t nd l1lM-:I
má r nyill ~ k , il l alo ig,.! Kn sztus IIIt'lICII. 1I1t111
az el ső "álunn illlO~tolok . ~ld ~ 1 ~ Idol l'il feJ.
bilOny:t.1go1. Es nhzé t"k 1'1I1t' löbhi nl'l e~
é~ uti< teku I'lötkildil'l, (' fé rfi .• kut és nllkct,
kik ~orra jőut'k ké l ~l41 1'\ nJ clOz6e illult
M lor l'lIl1 :I ~ lé l ('lnkh'l II l{rtSll!l$ lUeltt'U és

m.ht ll'\ I'. ~ rUt' I(''' 01. ki II "FÜli kn~l'S

felhOlI 4lmrnt, ntl' !y Iflzii Il'Ik(' b<l1 hogy sztlll
a hit lal. liliI} g)UJIO szol.bok. 1.lngató b.ltOT
l allO llulsok II lUcIIcIIli Kn~l lU ~ rtil I.'lc k, ml"
lyr kN :u athruat'i miH'l!{'k s II gilld a~ l.;t~rt's ·
" edO korinllm~i n.:: p t'lou C~ 111UI;\11 II hll t.l·
lommaI sz('mbCII R,lmn circlls.:,.á b:1II IIZ \'):0
oszlopon, mt'ly icstd IzenkéII! egcti. lesZ.
Nézzétek 3nH\ hi tjll lflóL ki \ i l ~ griszckcn
hatalmas ~szár s f~ ny('s bitOO31m i rendek
e1611 félelem néllall ~ 11. s Ul cgylllh rom lolt.
s.1gl. ('1faj ú l~~1 kilzrlK'lt szólja u' ndlc zhö
hit en,'Jéből ürOkké cnMkczcli::s SZ31.lkh:'It1 il
ki'tl"l'lten} b ll0IlysJ~Tid(' II ....

& nézz.'!l.'k

apostoll, ki rz orsttl,:::
fejedel me és ne mes rendjei szine elölI, ki c
\~rOi\ polg~ml lijjonj:ló ön1me s finnCI)lésc
1.0z0u lesz Isteu szab,ld egc aluli, eme tágas'
köztéren, 11 piaczon az egész közö nséget
magál al r.Jb'1Hló lisz I:. keTt'szlcny \ :llIol1l!h l ;

:1 hOSlsZII ..1\1 feldl r~)' n u oly ft' nles SO,I
nikOInIIk , , .
Qh {' h;l. c bálor slólMök, c fcuk Oh
\ alt;htctcl" k l
t\ Krisz lu~ró l lalO 1:l11I\<Iél('1 hUlli; és

:LlIlll Z

szólnn;'
I

Ök lIiIlek

(Is

szóloUnk . ..

",
Mi b hiszünk és luért szólunk. Hiszünk.
Hl,zílnk a Krisztusban, az ö va!l:l,a CI ncm
homályositható örök i!!als.:tgaiban. Hiszllnk a
krisztusi krreszt~nység. II tiszta evangéli II nma k
minden más "a!l:ls IcleUllensöbbs~g~ben, hi·
HOl1k e kereszt~1l )'Ség (Id,'oz{tő erejében. II iszOnk és azén szólunk, azért hirdet jok a keresztény cvangeliluno1. És a hitnek lényámmába, mely azelmlilt száz6'ekböJ ömlik,azelő
dok lelki világábóllátásIInk elé özönlik, bécll'
gedjük s mienket; az ö ihlelOk, lelkc.~iiltségOk
lolyamába, a mi a mi keblOnket, IcikUnkel áthalja; az ö hitokkcl és sz6lásukkaJ egyesítjok
a mi hitonkel, cgyesítjOk a lui sz6lásunkat,
hogya mi nemzcdékOuktöl is nŐI'eil"e ,ltdljon
tovább ama Slcllemi halalol1l, a hil s II mi
lallástételOnk i~ legyen bizonyságot ö mellettI', ki a hitnek lejedehue, ki 3 Krisztus.

'"
II.

ts II Krisztusról való valláslétcl hinni és
áldozni. A Krisztusról való valláslé!!'1 hinni

nemcsak II szellemi igazságokban, mini olyakban, hanem hinni cz igaZSágoknak terméke-

,

••

nyitó nagy erejében, csodálatos halás!lban is.
Minde jóindulatnak, II luely cl6Ullnk

mcgjelt'n. minde jóltevő szándéknak, mcly
csodálatra indít, a ilii a forrása. Nemcsak az
értelmi fénycn, hanem e jóindulalOI1 is a
hit ragyog. A keresztény \'all~slétcl hinni a
Krisztus ~lcllcllli igazsAgainak jóindulatot
éh rC~l tő erejében. a Krisz tus vulláSlluak jóltevő

kész,,'gct felkeltö, jóltC\'Ó kC~Ngct folyton tápláló hathatós.1gáb:lr1. E fclbuzdlilt.sban.
C csod:b lI1rgind1il~gban II 1111 ('rejl' mozog.
A ke röllény vallásIétel hinni (\ Krisztus
cI'angeliurminak igazs!lgát es cz evangeliumnak lcremtö hatalmát Ezerck, u<'prk lötbul-

,..
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a kere~ztényi indulal1ól tIIhatolI eme hil,j

jobb é~ legnemesebb tettel; áldozni, hol a
~o k~~~gon végig futhat, ha lát nagyslcrüCI,
Mmulalost, az áh!!at és a hol szorong 3Z
érz~s, mert II néppel szemben 011, I11c1y m.

cwportokat, I'égigtekinteni a felbuzdlllflsban

11thet, llZ élesre fent kivont kard, c fOjlani.

lijra :;zlllemlö eme keresztény él"százakat.

De II mi titeket, engemet méginkább meg-

tiprani kesz fcgy\'eTc~ had. Áldozni fllggctlcn.
~labad nép országában s méginkább a jajj-

ragad, II tui titeket, engemet l'I II csodá!atig

kiálláslól hangzó, sajgó

r:l~ad,

ntott hazában; áldozni dicséret. magasztalás
közl s még inkább II szidalmak, gyalázol
sulya alatt; áldozni a dicsőség halmán dlszes
illatozó virngkoszortlk közepett es II legdrágább kenettel áldozui II 001go13 tövist'S kereszttel megrakOlI lit ján; ~I II világ dicsé-

dfll:\s..111 jelenik me~ o krbzlu,i hatalom.
ezerek, néjlck fölbu zdlllllsfln

II

tercmtö, újjá-

~lllJij hit" Ah, felséges látni e tnegindültságot,

a mikor a hil"ök felbllzdíllts!iga teljes

nagyszeríiségében lép

elő,

felb ll zdillt~ga jóltel'é~re,

mikor a hil'ók

áldozni indúl. A

kelCSltény l"allasietel hinn; és áldozni! " . "
Áldozni e l"áIOSOkban, hol 32 áldozainak harwn~katfunak és e \,~f()sokban, hol az áldozo
lelere kcnköl'es esőt és tIl zei szórnak; e
fali akban, hol kegyeleles tisztelel és hála
kÖI'el 6 amazokban, hol szemedély és harag
földig rombolja le a jóHel ö házat; áldozn;,
hol az elllncrek a szabadság lelegöjéncn
élnek s szabadon és nag)"ot mil'elhetnek és
a hoJ a z~moks!Jg bünnek bélyegzi a leg-

•

sebektől VeTtŐ

elnyo-

retél nClIl is keresvc áldozn; II Krisztusért,
az Ö cl'angcliumáért. vllgyonból áldozni a
kereszténységért ...
Qh c hil, cl :\ld02alok, e \'alla5tdl'lek!
. " . " Nézzétek eme népe! :1 kere;;:ztény hil
II:1jn:1lha~adtában, nézzétek az első keresztényeket e csaknem ulólérheletlen felbuzdult-

on

l ii!

"lIgban, hogy vagyonukból nemcsak adva,
hancm milldcn vagyonukat, minden jószágukat a keresztény községnek odaáldolva
leqnek vallomást a Krisztus mellett" Nézzétek
eme keresztény hivőkel ez il1döztetésekben,
hOlO' mily törhe\len hit. mily mérl'tl vagyonbeh áldozatok, melyeket hoznak, hogy a világ.
hatalmas római birodalom löldjén mindenOtt
gynlekezetekel alkoh"a, a kereszténységnek
lsten imad:ls,ára mindenOtt templomokat
emehc, hitok ('reJé\el és intézményeikkel a
kereszténységet mindenOlt dicső gyözelernre,
mindenIItt diadalra vive, tesznek u egész
villig elölt bizonyságot a Krisztusról. Nézzétek
eme k('rcsztcnyeket a szellcmi megújhodilS,
a hitujita~ kor~bal1, c fejedelmeket és rrépeket, e kir:llyokat és nemzeteket a tnegLljüll
hitbeli, lelk~sUIt áldozókészségben, hogy ve~lyek ~ harczok közl egyik ország ntán
a másikban mekkor3 I"agyon és \"éraldozatok,
melyek a keTeSlténység földjét áztatva, f!.lldje

felett gazdagon tennékenyit\"e, mint egy új
történelem, soha nem h31\"An)'úI6 történelem
jőnek az emberek emlékezetére lény~ \"allom~stéte1íi\ a Krisztus mellett"" "És néuétek
a h itiJjilás szellem icIóha ladAsAbnn elődeiteket,
e né pet és fejedelmei az llj hilszÖI"élnck láng"
jában , c népet és fejedelmet, kiknek lelbuzdIlltsága egyik helyről a másra lerjed ve be·
tOlli az országol s áldozataival megalapítja
a megLljitott kereszténységben is új CJ!YháUI.
nézzétek ('lödeitekel, a kik egyszerre
elvesztik azt, mit az ő elődeik Imisfélsl!lz
eszt('ndörőJ rájuk hagywk, amaz elődökel,
kik saját hazájukban, kik e I"arosban, honn8n
az iJj kcre~7,\ény egyh;iz a \iJágos;;ájt sug:1fait
~1.Órta Hél az országra és :tnuyi di C:Söséget
hozatt a I"lirosra, ki" az általu" I<'nynycl, h(rrel, diC$Öséggcl Ő\"Nett \"árasban egy hasZ'ZLI
szliz él"cn ál mint honla1a1l liak lJolyOllgnak,
minI oldözött mostohákjárjil" a Sl1313g :.-o1~1
éjsnkdjilt; amaz clódökel, kik polgári jogok-

.:s
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'"
tól

mCJtfO$zh'3, ~Hami ál1:!sokból kizárva.

anya~iakban
mt~i$

1~l'lcn·nyomon

mcgrOvidjl~C,

cl nem a;oggcdnck, szenvcdésben cJ

!lern szakadnak a Krisztustól, hanem A százév

alkának n yom ~ sál végig kiállva, mikor a
1;:)'0101('1, a nyornaszló előítélet enged, 5(I]Y3
aló] szabad!!1 a nemzet, mikor nyilik az

alkalom - hitbnzgalrnuk, áldozatkészségnk
csodál min'], milyent ritkán lát a világ,
azt a csodát. a melyet láttok, k('zelekkel
tapinthallok, alkotAsában gyönyöriiséggel ba-

mulhattok - cz oldözött, vagyoni gyaralXldAsban mc~zoritol\ és szcgényit<'lt, dc hitét,
honslcrclmét cl nem vesztett, meg ncm taga·
dott nép

előhozza

minden kincsét és fölé·

piti, fölemeli c hatalmas alkotlnányl, flllcrncli

c fenséges templomot, a mclybcn vagytok,
mclybcn a KriSllus, a kereszténység igéit
hallgatjátok ...
Ah e hit, el .tldozatok, e kőbe irt, eszi.
lárdltoll keresztény vallomások, e uagy vallás.

tételek I Ah e magas, felséges O/izlopok, e
merész Iv, ez égre hasonlító boltozat, ah ez
éplllct, a melynek minden köve a ICllsz.tr·
nyaló hitnek, elragadó illletnek, hiobuzgó
<'lldoza tkészségnek drága emléke,all e haladó,
hivő egész keresztény gyDlekclctnek hatalll\a~
vallástéteic!
A Krisztusról való vallástétel hinni és
áldozni.
Ok hHtek és áldoztak ...

Mi is hiS1.nnk és azén <'lIdozunk l HiszDnk.
I ' isznnk a Krisztusban, az ó evangélult119
ha tó erejébeIt. Hisznnk a kereszténység ne·
mesUó volt:íball, :IZ emberi keblct jú és
nemes érzehnekkel megtcrrnékellyltő, ~S mi·
nél tisztultabb, annál tisztább é~ nemesebb
érzelmekkel term ékenyitó 1131<'ls:lb~n. Hi·
szDnk jóindulatot, áldozatkészséget eló·
hOIÓ, közösséget fentartó halhalóSSllg~b311.
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US1TARIUS IIUESZTt."ys tO .
•

H isziInk CS azüt mi is áldozunk. És ~ hitből
áradt ama fclbuzdíllásba, mcly az elmúlt
:;.zázévckről jOn le a Illi korunkra, mely az
elődök tőrténclmébfil száll hozzánk, belebOC".:>átjuk amicnket ; az fi hitbuzgalmuk
folyumába alll~ lorr~sokat, melyckct a hil a
mi kebllInkben fakaszthat ; az fi hitbuzgó
cselckedcteik, az ö áldoza ta ik hOSZSZli fényes
lánczsorába belckapcsoljuk a Illi c:;elekcdeIcinket, a mi áldozatainka!; az ö hilOkkel,
~ldozalkcszscgllkkcl egp.'5ítjflk ti mi hilllnkct,
áldozatkészségilnkct, hogy a mi ncmzcdckOnktfil crősítvc, a mi ncmzcdék(lnktől megszcpihC, öTöklödjék tovább e len~cges alkotás, c ma is és örökké bámilla!os lallástéiel
u Krisztus mellett. az fi \"allástctcluk és a
mi vaUástéleHlnkl
Hogy az Istennck, a mi Atyánknak kcgyelmc és átdása s a mi Urunk KTisztu~nak
szcretcte legyen és ma radjolI ;l gyatckeleten
31 legyen úgy, úgy légyen! Amen.
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