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lMIÁDSÁGOK. 

90 éves évfordulón. 

Életünll adója és megtartója, öröll életii !slen! Szent álmélkodás
sal borulu!lll le nagy hatalmad és végtelen jóságod előtt, Hatalmad mé
reteit emberi el me föl nem foghatja, 

Jóságod mélységes tengerében fürdik lelkünk, Midőn ebbe az 
Óceánba tekirilünll, a magunil arcu lat ját látjull és szégyen érzettel kér
dezzüh, mivel érdemelte, hogy magadhoz hasonlóvá teremtetled az em
bert, Atyánk! 

Nemcsak élővé, hanem teremtóvé, akaralod megvalósítójává tetled őt. 
föl vonu ln all lelki szemeinil előtt a prófétá h, apostolok, az imád· 

o • 

ko zók és szó;zólók seregei. Oll láttak tég ed, Oh haJlottáll hívó szavadat: 
o 

járj én elóttem szűnte l en és légy ahúatos. Oh megértették, hogy azért 
érintetled eleven szénnel ajalwhat, hogy megti sztulj on és szóljon az 
, 

[J rró I csodálatos dolgohat. 
Őll felmentek a Nebo hegyére és betekinteItek az igéret földjére, 
A fellegei! dörgései közben hallottáll hangodat és vil lámaid vilá

gosságánál szemlélték a földet. Arccal leborulánall és imádtáll az örök· 
Ilön örökké élőt, Ilinek itéletei édes bek a méznél. Ürömmel örvendeztek 
imádásod szent hajlél!ában és szűntelenűl imádhoztall I.tenöhnell, llinell 
jósága megmarad mindöröllké, mert tudlál" hogy amely imádság hitből 
vagyon, meggyógyítja a beteget. 

Isteni atyaságodnall legfőhb bizonyságául tekintjül<, hogy nemcsall 
a régieilnek, hanem az utódok nak és a jeleniek neh is gondos llOdtál 
szent áhar~tod hird etőiről , jó pásztorokról, allill életü ltet adják a nyáj ért. 

Teneked köszönjük a legjobbat, alli azt mondta, nincse n több jó, 
hanem csak. e.gy: az lsten; a I~gbö l csebhet, alli meg mlltatta , hogy tíirőké 
es szenvedol!e amennyekorszaga ; aki legjobban tud oli szeretni de azt 
hirdette, hogy te lsten, te vagy a szeretet. ' 

De nelted höszönjüll a mi hitünk sálúrait al<il! e'lol" l t dt / l .. , f ' .-. \I le él él { a 
nya)ert, utottak, de nem fáradtak el' szenvedtel! de boi I I ' 1'1 
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(Ji agu ita t, met! tudták, llOgy az 61, szérivedésUk elenyésző amelleit, amit 
a Te fiad szenvedett. 

Különös és nagy hála fógja el szivünket ebben a pillanatban, mut 
csodálatos dolgot cselekedtél a mi hitünl, főpásztoráva I, megajándél<oz
ván őt a legnagyobb fö ldi I,;nccsel: hosszú életlel. 

Az ö élete a mienk volt, az ő szeretetét mi élveztük, az ő csele~ 
kedetei és szavai hatalmasah valánal, és édesek, mint a méz. 

Midő n a pusztában viharok és vészel, között jártunh, mi rá tel<in
teltünh, mint világító tíizoszlopra; mikor hajónkat a hullámok elnyelés
sei fenyegettél" ő mútatta meg a I,il,ötót, hol horgonyt vetheténk. 

Most is az ő bátor szíve és tebenned bízó rendíthetetlen hite bíz
tat, hogy te Atyánk nem hagysz el minket semmi nem ü veszedelemben. 

Szent hajlél<od magas I,árpitja alatt alázattal meghajolva, a szere
tet ti szteletét rebegi ajk uni, előtted érette és I,érve kérünk, hogy sze
resd öt tovább is, hozzánk való ltegyelmed mútasd meg azzal, hogy éle
téhez életet, napjaihoz napol,at, esztendei hez adj még esztendőitet, hogy 
llecsak hitszerinti híveinek, han em magyar véreinek, e lties Erdély min
den szülöltj ének, e nagy ország l<irályánal, s minden polgárának lellti 
pásztora és pátriárkája lehessen. -Ot pedig tedd boldoggá ebben a pillanatban, hogy mi is az ő bol-
dogságából részesülvén, téged dicsőitsük és magasztaljunl; énelteinkben 
és imádságainkban, hitünkben és cseleltedeteinltben. 

Tartsd meg, Itit éleltársul melléje rendeltél s mindazoitat, akikben 
nel<i gyönyörüsége teliIt : a szép csa ládot, a jó barátoitat, a tisztelőket, 
az ő nyáját, pásztorait és vezetőit, hogy élete további részében is ezelt 
legye nek I,örülötte a szeretet, a gondosság, a gyöngéd figyelem ápolói, 
hogy őt boldogítva boldoguljanak. 

A te szent nad, a mi mest erünl" testyérünlt, a mi hitünk kőszilt-
• 

lája nevében, alti Het, út és igazság, esedezünk hallgass meg. Amen. 

Ujított templomban, 

Dicsőitünk és tisztelünk örölt lsten tégedet, mert kezünk munltá
jában, lelltünlt vágyódása ban, megdic"őitelted magadat. Te atyank vagy 
jó lsten, mi gyermekeid. Az atya al,arata ölt testet a gyermekeh mun
I,ajában, mert a te aharatod néll,ül egy hajszál sem eshetilt le fejünk
ről, semmi gondolat nem száll el elménhből. Te lsten teremtesz világo
ltat es azoltllak rendjet megmútatod, útait Itij elölöd. Te minl,et, embere
ket, elhelyeztél e Itih"l! bolygó testén, hogy titltalt földerítsük, törve' 
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nyeil megismerjiÍk és .zoh szerint éljünk, fe bele lehelteci bölcseséged 
ihletét mindenbe, amit emberi szem lát és mindenbe, amit sok ezer vi
lágban te magadnak halmoztál föl, talán azért, hogy az ember mindig 
legyen újabbnál , újabb dologra vágyó, de sohase mindentudó, 

Aggódva kérdezzük, vajjon tetszésed szerint van-e, hogy mi, em
berek mindig téged I!erestünl! és ma is I!eresünk, A próféta intését 
meghallgattul! : járj én előttem szűntelen és légy alázatos, A te szent 
fiad Jézus mondotta, az én atyám háza imádkozásnak hajléka és mi ide 
vágyódunk, mert szívünl! óhajt megfürödn i a te szentlelked mérhetetlen 
tengerében. 

Midőn bánat árnya száll lelkünl"e és meghalljuk a harang hivó 
szavát, hozzád sietünk, mert itt talál a fáradt test a boldogság enyhet 
adó forrására. lia a mindennapi élet sok gondjában elmerülni érezzük 
magunkat, ide sietünk, mint a tengeri hajós, a bízt os révparthoz s itt 
új erőt ad a biztonság, mert atyai ölelő karod erejét, melegét meg
érezzük. 

lia a betegség aggasztó fájdalmai elmúlnal, ide vonz szívünk, hogy 
hálát mondjunk a szabadulásért. lia munkánk után megjön az áldás, 
ha kérésünk meghallgattatván, ránk száll a családi 'boldogság angyala, 
ide sietünk hálaáldozatunkkal. Az életnell minden gondja, minden java, 
a sírás és az örvendezés csak itt válil, igazán javunkra. 

liála, hála, ezerszer is hála neked jó lsten, hogy őseinket megse
gítetted, hogy építsenel! nekünk templomot. liála jó Atyánk, hogy min' 
ket fiakat és lányokat, unokál!at és dédunokákat megs egítettél, hogy 
munltájok gyümölcsét megtartván, megerősíthettül" ünneplő ruhába öl
töztethettük. Köszönet atyai Itezed segítéséért, köszönet buzgó gyerme
I!eid átdozatáért, köszönet a munl,ás kézért és felügyelő gondért, de I,ü
lönösen köszönet az örv,endezésnek ezért a szent órájáért, melyben egybe 
gyüjtöttél minl!et, közelieket és távoliakat, hogy részesüljlink testvéreink 
b?ldogságában é~ példát vegyünl! tőlük, mil,éppen kell végeznünk a l 
rank bizottakat. Aid meg a hűséges sáfárokat, szenteld meg a te háza
dat az állandóság, a tisztaság, a kegyesség, a jó illatú lellii áldozatfüst
jével. A te szent fiad hűséges követői, a te evangeliumod áhitatot hir
detői ez az egész gyűlekezet legyen kedves te előtted , Ámen, 

Tanévet megnyitó. 
Imára ny ílil! ajt,"nt! Is tenünk. Imára hiv az alkalom . d ' t I ' I I 

I t ' t ' llk ' ' , Inla e et a me y a e IS ent e ed sugallatától vár erőt lij él t t I I '. .. ' 
támadást , jövőbe látást, bátorítást. ,e e , la ottalbol fol-
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Mi, a tanítványai, sol,aságából kivált, elszánt és isteni szolgátatra 
I,ész ifjat,. óhajtolOnl, az apostolságra. Keressük a Mester nyomdol,ait 
a mindennapi élet pusztá in, hol a por s a homok elfedi még a S7.entek 
útját is. Mi, ha kell új útat törni is készel, vagyunk, mert a vágy űz, 
hajt, hogy betekinthessünk az igéret földére, hol a Jézus igéi kész fü
lel"e találnal .. Mi készel<nek érezzük magunkat arra is, hogy ha szük
ség föivegyül' vállunl"a a I,eresztet s saruinkat levetve igyekezzünk a 
te országod, a mennyország felé. Bátorság nem hiányzik szivünl,böl, 
hogy példái lehessünl, az (,j ország épitőinek, mert tudjuk atyánk, hogy 
mil,ént megújúl minden reggellel a természet temploma, ép úgy meg 
kell újítanunk a te szent telllplomaid hangját, zsolozsmáját, ,"oltárát, 
igehirdetését és szent beszédét. 

Érezzül, bölcs lsten, mily hosszú az út 5 mily csekély az emberi 
erő, mely a nagy apostoli föladat megoldására nekünk adatott, 

Ha beletekin lünk a múlt idő sötét oceánjába és meggondoljuk, 
'hogy nel,ünk éhségünket és szomjuságunkat csal, a' nagy lell,ek ihletése 
oltja el, ha elmerüllel!,ünk abban a gondolatban, hogy Atyánk a Te tökéle
tességed mélységeit és magasságai t a mi gyenge és gyarló lell,ünk szár
nyain kell bejárn unk, erőnk csüggedezni kezd, de midőn halljuk az evan
geliumi biztatá.t: jól van jó és hiv szolgám, l<evesen hű voltál, többre 
biziai, ezután; erőnk visszatér 5 mintha szárnyunl, támadna, futunk és 
nem fáradunk el, mert minden pillanat jobban érezteti a te atyai áldó 
I,özel ségedet. ' 

Óhajtozva várjuk Istenünk szent lelked ihletését, hogy akaratunk 
megszilárdúlva keresse a te törvényed parancsait, melyek a szivek táb
lájára vannal, irva. Mi szivünk érzéseit bele visszül, a hit igazságaiba 
és a tudás bölcseségét fontolóra véve akarjuk, mert szeretnől, hitünk 
lell<es hirdetőivé növeini magunkat. 

Erre segits, ezért imádltozunk és egyben I,érünk, áldd meg:intéze
tünket, légy segítségül a mi lellti vezéreinknek, hogy a beállott (lj esz
tendőnk órái és napjai szűntelen gyarapodásunkra legyenel" hogy igy 
ama nemes harcot megharcolhassuk a te dicsőségedre és Jézusuni. 

• • 
evangelium;\nak diadalára. Amen. 

, 

Dr. Boros György, 
leol. tanár. 

, 
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Lelkészköri gyülésen. 

Atyánl" jó Istenünl, ! Ili örök szeretelii jóság vagy mind~_n _ mun
I,ádban és kijelentésedben, ki meghallod a kis madár csicserg? en:ket: . 
megérzed az útszélén támolygó nyomorgó Iwldusnal, szive soh_aJat, kl 
szeretettel fogadod boldogol' és kesergől' lélel,ből származó ahltatos 
imádkozását," mi a Te szent tellinteteden csüngő gyermelleid is - az 
Áron fiai - k il, sol,szor prófétai lélekkel kell, hogy hirdess,ik országifd 
dicsőségét s mindennapon apostoli buzgalommal l<ell, hogy terjesszük' 
a világosság szellemét : alázattal állunk meg elötted, hogy dicsőitsünl,' 
és magasztaljunk, tiszteljünk és imádjunk, midön a nagy munl,amezö
ről a te vezetéseddel egybegyültünk ezen a - nagyol, szellemétől meg
szentelt - munkára lelkesHö helyen. Hozzád emellledünk Atyánk! Hi
szen Te láttad föképen, hogy mennyit fáradoztunk csak egy esztendő 
óta is a reánkbízottak elvégzésében, mennyi megpróbáltatásnal, voltunk 
kitéve hivatásunk teljesítéséhen s a nel,ünk adott erö értél<esítésében. 

Itt a hitetlenség átkos dudváit kellett gyomlálgatnunl, az emberi 
kebel azép virágos l<ertjéból, ott a tudatlanság és sötétség felhőjétől 
kellett megtisztítanunk a világosság után szomjuhozó elsötétült lelllet· 
Most az önzés és önérdel, ellen l<ellett felemelnünk tiltallOzó szavunk, 
majd az igazságtalanság és békétlenség szelleme ellen kellett nehéz harcba 
szállnunk. Egyszer a fájdalom rémes tangerében fuldollió embertest vér 
betegágya hívott, hogy a sajgó szívsebre jézusi részvéttel csepegtessül, 
al örök élet hűsítő italát és a csüggedés helyébe föltámass lUl, a ré
ménység szép és ékes szivárványát; máskor a Iwporoó mellé állitott a 
végzet, hogy együtt sirjunk a sírókl,al s zokogó jajgatásolt közben is 
kovácsoljuk az egymást szerető szivek széttörhetetlen kapcsát. Sol,szor 
• szép múltnal, hagyományos é;tékei, drága kincsei megmentésére hi. 
vott el a lelkIIsmeret parancsolo szava, midőn megnehezült a 'd"I"-

- fitt·· l l d' z I o, Ja rasa e e un, ; gya IIan pe 19 egy biztató jövendö homál - t 't k l 
l t '1- - k -f-t· " yos ual e-et megvl agltanun pro e al eronk napsúgarflval es szell .. k f- , 

l - - t' 1"1 .. l h l d' b- emun enye-ve IT3ny je o nun t a a a as Izonytalanságában, 
Igen, Te tudod főképen öröllSzeretetü Atyánl, a I ' 'óf ' . . , 

k f 'l - -t T' d" nt PI etol hlvata-sun ezer e esege; e Ismere Igazan a te országod dO ". .. . 
sített apostoli munkánk értékét. Te, ki adtad nek" Ilcsosegeert telle

un t az Ihletettséget 
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ha a hit és tudás magvait ültetgcthettült híveinit ozivébe; s szerezted a 
bátorságot, ha a közérdek fejlödését és a jog uralmát ahartuk biztosí
tani I ki nyújtotta d az erőt, ha megtört szivvel Iwporsólt mellett szólot
tunk ; s ébren tartottad bennünlt a bízalwdás tüzét, ha látnohi szemek
Itel szép jövendőt jósoltullk. Szivünk hálája, lelltünk áhitatos Itöszönete, 
üzó keblünlt megszentelődött egész világa legyen tiéd jó Istenünit a tő
led nyert .ihletettség"rt és bátorságért, a te lelltedból tápl állwzott eróért 
és bizalwdás tüzéért. 

Midón minden ajándéhaidért hozzád emell\edilt gyermeiti szívünlt 
halás, meleg, forró köszönete - mint a tévedéseiért édes anyja l\ebelén 
zokogó gyermek - elismerjük mi is, minden látó jó Istenünit , hogy le' 
hettelt pillanatolt a mi nagy hivalásunk teljesitésében, milwr gyengéIt
neit bizonyúltunit, holott erőseimeit kellett volna lennünle Lehettelt vá
doló alItaimait, milwr gyenge nádszálként hajladoztunk, . noha rendithe
tetlen Itő_zildának ltellelt volna lennünl" Lehet, hogy minden jóahara
tunlt mellett is tudatlanok voltunk egy és más dolgokban akkor, amilwr 
tudásunit fényére lett volna szültsége a reánk bízott nyájnal .. És miért 
tagadnók, hiszen úgy is tudod, ' hogy olykor· olykor talán elveszíteltük a 
solt útvesltő Itözött azt a helyes ösvényt, melyen egyházunit felvirágoz
tatására, a köznelt javára és a híveimeit boldogulására a leglerméhe
nyebben munkállwdhatunk volna. De légy elnéző jó Istenünit e gyönge
ségeinltért, hiszen éppen azért gyűltünk egybe a jelen alkalommal is, 
hogy tanácslwzásaink és beszélgetéseink általiteressük és megtaláljuk 
azokat az útakat és módokat, melyeken célunlt;,t leginl,ább megközelíthetjül .. 

Evégből áldd meg Atyánit, jó Istenünk mostani egybegyülésünitet 
és tanács lwzásainltat a te lellted tiszta fényével. Jelöld meg újból az 
el érendő célt a te szellemed ragyogó világosságával. Mútasd meg ismét 
az ahoz vezető útat a te tudásod tündöldő fényözön éve!. Tárd föl előt
tiink - a Te oltáraidnál foglalatoslwdó szolgáid előtt - a jövendőneit 
integetó szép és virágos mezejét. Emeld föl hitünkel a gyarlóságok és 
kételltedéselt világából oda a jézusi magasztos hitnelt bízakodó szikla
várába, honnan majd áldásosan szórhatjult annalt fényét és melegét a 
csüggedő és Itételltedó emberi heblekbe. Erősíts meg a kitartásban, a 
tudás és hit szentségében, hogy lehessünk prófétáit, apostololt azon a 
nagy munkamezőn, melyre egytwr apostoli lelltesedéssel "állalkoztu'nl .. 
És segélj, hogy lehessünk hív szolgái szeretett egyházunk érdekeinek, 
boldogítói népünkneit, terjesztői a béltesség evangeliumánalt és munká
sai mindöröltlté a te országodnal .. Hallgass meg jó IItyánll, jó Istenünit· 
Ámen. 

,-

Bálint Ödön, 
kaTácsonyfalvi lelkész. 
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Böjti. , 

Szent áhitafIai és mély alázattal borulunk le a Te színed előtt 
mindenható lsten, mennyei édes Atyánl! ! Eljöttünl! e szent helyre, hogy 
felemeljük szívünl<et Hozzád, s hogy elmerüljünk a te végtelen nagysá
god szemléletében. Végtelen vagy te és örökl!évaló, megtestesülése min
den tökéletességnek. Az emberi elme korlátoltsága nem tud Téged fel
fogni soha, de látja, mert látnia l<ell nap-nap után a Te végtelen hatal· 
madnak és legyőzhetetlen erődnel! fenséges hizonyságait. 

Nemcsal! a nagy dolgokban vagy Te hatalmas, nemcsak a csodá
latos és titokzatos eseményehben nyilatllOzil! meg a Te erőd, hanem a 
legkisebb és a legjelentéktelenebb dolgokban is láthatjuk a Te munká· 
dat, ha képesek vagyunk hozzád emelkedni. 

Túl vagy a tudás határán s az igazi tudás mégis alázatos szivvel 
ismeri, fel lépten-nyomon a Te kezed munkáját. Nem tuduni! bizonyitékat 
találni a Te létezés.dre, de nem is keresünh, mert Te vagy mindenneit 
végső bizonysága s te lábaid zsámolyán épül föl a mérl1etetlen világ. 
S mert gyarló eszünkl<el téged felfogni nem tudunk. lelkünkbe oltád a 
lélek legszebb virágát: a hitet, hogy ne Itelljen téged heresnünlt a messze 
távolban. hanem találjunl! meg saját lelkünkben, 

S ha igy szemben találjuk ami gyarlóságunkat a Te tökéletessé
geddel, elszorul szívünk. Elszorul szívünl!, hogy legalább nem igyekez
tünk a Te szent céljaidat szolgálni és a Te útaidon járni. Jól ismerjük a 
Te törvényeidet és parancsolataidat s mégis saját lelkünh gyöngesége 
Itövetheztében gyakran megszegjük. Gyengéi! vagyunk a kisértésel!kel 
szemben, melyeket a világ romlottsága előnltbe tár. Solt6zor megfeled
kezünk a Te végtelen szentséged értéiteiről s odadobjuk hitvány földi 
javakért. Zúgolódunl<, ha rosszul megy sorunk s merünk hibáztatni té
ged, hogy megfeledkeztél rólunk, mert nem elég erős a mi hitiink vég
telen jóságodban. 

Szent lsten, mennyei édes Atyánk! Mi tudjul!, hogy Te nemcsalt 
az. erő .és hatalom meg~~s~esülése. vagy, hanem a szeretet és jóság Istene 
M! tudjuk, hogya Te Josagod merhetetlen, mely erejével összetartja és 
kormányozza a mindenséget. 

Mély alázattal kérünl< azért, hogy bocsásd meg a mi gyarlóságnn' 
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kat. Ne 11agyj el bennünket, az Uldözésetl és megaláztatások között, mint 
ahogy nem hagytad el a Te szent fiadat sem amaz utolsó napon, miltor 
mindenki elhagyta. 

emeld fel szivünllet és értelmünkrt a Te lényednek tiszta és igaz 
megismeréséhez. erősítsd hitünket és bíza Im unkat, hogy egy percig se 
habozzunll, ha leJltiismeretünk tisztaságáról és nemes életeszményeink 
megvalósításáról van szó, hogy még gondolatban se csúfoljuk meg azt 
az ideált, melyrt Jézus tett előttünk ismertté. Vezérelj, hogy szilárd 
léptellkel haladhassunk .az általa megjelölt úton a Te tölléletességed felé 
most és mindörökké Amen . 

• 
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Dr. Varga Béla, 
teol. tanár. 
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