
ÁGENDÁK. 
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Az Úr asztala mellett. 

I. 

Együtt itt egy asztal körül, körülte, kit más arccal, más 
fejjel, más szinben lát mindenki. Úgy látja mindenki, amint 'az 
övé és csak az övé. Mer! mindenkinek más il Jézusa, más a 
barátja, mégis mindenik csak egy, csak ő, aki szeretett. Mert 
mindenkinek olyan barát kell, aki szeretni tud. Mert minden-

- kinek mindig fáj valahol s úgy szeretne gyógyulni, úgy sze
retne szerettetni tisztán , őszintén. igazán , ahogy csak egyet 
lehet szeretni. Azt. akivel együtt dobban meg a szív, mint 
templom falán a hang, melyet · kiküld ide a letompított orgona 
rezgő hangja. Mert · olyan az, aki emberileg szeret. mint az 

. orgona: hangot ad bármelyik újjal érintik. Ha sirni tudunk, 
velünk sir, s ha szívünk beteg, velünK reszket s mégis mindig , 
vigasztal. 

CSE\k az evangélium hangja ilyen változatos, mer! ő azt 
zengi vissza, amit · bele lehelt ő. aki úgy szeretett, mintha atya 
lett volna, úgy biztatott. mintha testvér lett volna, úgy őrizett. 

mintha pásztor let! volna, úgy aggódott, mintha próféta lett 
volna, úgy vendégelt meg. mintha búcsura hivott volna aszta
lához minket is, másokat is. akik éheztek és szomjuhoztak. 

Milyen felséges érzés Vele lenni, asztala mellett éhesen, 
szomjasan olyan e1edelér! és italért, mely ne(l1 a lestnek, ha
nem az életnek, az örökkévalóságnak eledele, amelyből valaki 
egyszer eszik. soha meg nem éhezik, mert 8Z Ő asztalán az 
van föltéve , amit atyjától kapot! örökségül, nem magának, ha
nem nekem, neked, mindenkinek, aki hozzá szeretettel megyen, 
hogy vele együtt legyen. 

Ime. a nagy tilok, mil csak vele és mellette fedez föl nem 
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is az elme, hanem a szív, az az örök mozgó, az a mindig 
tiszluló és lisz líló, amelyböl kilör az utolsó sóhaj: "én Uram 
és én Istenem" . Ez az, amiben már benne van minden. A fiu, 
az anya, az a tya, a jó testvér, a tékozló, a bűnös leány , a 
meglé rő és az imádkozó. 

Én vágyom Vele együ tt lenni, én szeretnék mindig vele 
lenni, a testvérrel, a vigasztalóval, az én Jézusommal az. ö 
asztala mellett, hogy mindig boldog lehessek, hogy mindig' érez
hessem, hogy velem egyűlt boldog minden ember, aki meg
ismeri, megszereti öt és vágyakozó szívvel leül asztala mellé, 
hogy ,ott megelégittessék és hálaimá~a önlse sóhaját. 

Jöjje tek, imádkozzunk I 

II. 
Az utolsó vacsorának vége I 
Egy az ö ' tanítványai közül az ö keblén nyugszik va la, 

a kit szeret vala Jézus. (Ján. 13. rész 23.). 
Egy, a kit szerete tt. Egy, akit keblére fogadott. Egy , a ki 

hallotta szíve dokogását, érezte azt a melegséget, a mely szívé
böl nemcsak hozzá, ha nem mindenkihez kisugárzott. 

Elmélázó elmélkedéseim közben sokszor támad t az a vá
gyam, bogy be szeretnék közelebb jutni Jézushoz, aki mindig 
ideálom volt. Akit azóta mindig fokozódó szeretettel szeretek, 
mióta tudom,' hogy ö tanította e világot a legszebb imádságra. 
Sokszor szerette m volna kis gyermek lenni, hogy én is oda 
simulhassak a többi kicsinyekkel, hadd érintené fejemet gyön- . 
géd kezével, hadd mondha tnám utá nna , az ö szavai utá n, az 
én Miatyánkomat. Úgy hittem, hogy az ö hangjánál szebb és 
bűvösebb hang nem lehetett soha emberi ajakon. Úgy képzel
tem el magamnak, hogy senkinek sem ' adatott sem az elő tt , 
sem az után nagyobb boldogság azokénál, akikhez igy szólt : 
jer, kövess engemet, és én emberek ha lászává teszlek titeket. 

Valami csodála tos varázserő lehetett hangjában, tekinte
tében, mozdula tában, szavában, sóhaj tásában, viselkedésében I 
Minden olya n rendkivüli, nem e világból va ló s mégis olyan, 
a milyent a szenvedő ember vár. Vári mindig és várt hiába, 
annyi ezer esztendő a la tt , mert midőn megjelent. nem fogadta 
be, hanem igy szólt: avagy nem az ács mester fi a-e ez? Nem 
ismerjük-e a tyját, anyját és testvéreit? Názárethből szárm azi k-e 
valami jó? 
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Ime, a mindennapi, a közönséges ember gondolkozása. ; 
mert nem veszi észre, hogy ebben az egy csodála tos ember-
lényben t ü kröződik vissza minden ember. Ember az emberben 
s mégis annál sokkal több, mert benne az istentudat teljes, 
mert ő tudta, érezte és vallotta, hogy ő Istentöl jött, Istennel 
él. Bele volt olvadva az ő IstenéJ;>e, mert lsten lelke neki mér-
ték fölött ada tott, mert ő ilyen szavakkal élhetett: Én és az , 

Atya, egy vagyunk. 
Milyen megrázó misztikum, ha a lélek szerint é l ő, lélek

ben járó Jézust ha llj uk. S milyen mindennapi valóság, földiség, 
ha az embert, ha a közönséges Názáre tit nézzük benne! S 
mégis ilt kezdődik sz igazi ember szerint való e mber, aki csak 
úgy és akkor boldog, ha ba rá tj a és bizalmasa va n, a kii keb
lére ölelhet, a kit szerel, a ki szelid, hűséges és engedelmes. Aki 
szere tni tud, aki a nnyi közül egyedül, igazán szereti ő l. Ez az 
em ber Jézus, ez a mi Jézusunk! Ez a ha lá lra készü l ő, aki a 
legszentebb földi kötelékkel, a sze retettel öleli magához azl. 
aki sze retni tud. Mert a több iben kételkedni lehet, mert együtt 
eszik vele az utolsó vacsorából, "Aki ma elárul engemet". Ez 
a másik em ber. A sötét lelkü, a földi ember, a mindennapi 
s mégis éppen ezért egy másik misztikum. Olyan, aki e llen 
kezdet óta ha rcol az emberiség, mióta az e lső Ádá m ett a 
tiltott gyümölcsbő l. . 

Mit tevélk legyünk ? Szeressük és fé ltsük őt, ,a szelid le l
küt, a nemes szívüt, vagy gyülölj ük és feszítsd meget kiá ltsunk 
az á rulóra , aki a szente t az ebek elébe dobja? 

Ez az örök idő óta i smétlődő világprobléma újul föl itt 
Jézus aszta la mellett . Ime, az örök ta lá ny. Az örök ember, aki 
igy sóhajt fel: én Istenem, én Istenem, miért hagyál el enge met I 

Hol van a baj és mi ez örök ta lány nyi tja? ' Az, hogy 
csak egy, csak e legifjabb simult bátor bizalommal a Mester 
keblére. Az, hogy közülünk is csak egy, s ta lán még egy is 
nincsen elég közel a jó Jézushoz, ném merünk keblére hajolni, 
nem vágyunk hallani szíve dobogását, mert nem vagyunk tiszta 
szívüek, sem könyörülök, sem irgalmasak. Mert nem akarunk 
igaz testvérei lenni Jézusnak. s emiatt nem érezzük azt az atyai 
szeretetet, melyet ő érzett. 

Jézus szíve olyan, mint a magas hegy olda lából fakadó 
forrás: eredeti, tiszta, á tlá tszó, üdítő és boldogitó, mert a ma
gasságban levő Isten a tyai kebele táplá lja és tölti meg szere-
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tellel. jósággal. Jézus 011 van abban a közelségben. az égi Atya 
lábai nál. ahonnan alászáll á lta la hozzánk. minden jó adomány 
és tökéletes ajándék. Onnan ez EI szent vendégség is. melyet az 
ő szívéhez közeledni vágyó kereszténység terített az ő emlékére. 
Mi kedves unitárius testvéreim. mert jól esik szívünknek. hogy • • 

itt e szent asztal mellett. rá. a legjobb testvérre emlékezve. 
e~yütt vehetünk részt a szerete tvendégségből. Óh .. vajha több 
lenne benne a szeretet a vendégségnél. a megbocsátás. a ki
engesztelődés az élvezetnél. Óh. vajha Jézus keblére fogadna. 
hogy részesüljünk a szeretett tanítvány öröméből és boldog
ságából. Jöjjejek. imádkozzunk ... 

Ima. 

Közelebb hozzád Uram. mind közelebb . Fájó szívünk ezt 
óhaj tja. reszkető ajakunk ezt sóhaj tja. Mert meggyógyulni sze
retnénk. mert erőt és bátorságot keresünk, hogy élhessünk. hogy 
az élet terhét elviselhessük. hogy gyarlóságainktól megszaba
dulhassunk hogy bűneinket megbánhassuk hogy a tyai jelen
léted leheletét érezhessük. Hogy olyanok lehessünk. mint a 
kis gyermekek: hívők. engedelmesek. reménykedők és szeretni 
tudók. Hogy ne akarjuk megnyerni az egész világot. hanem 
leljünk örömet. mint a kis gyermek abban. am it az élet sovány 
keze nyújt. Hogy ne könnyezzünk. ha baj, bánat súlya nyom. 
hanem erő t. új erő t s bátorságot termeljünk ki saját gyenge
ségünkből. Hogy hálaadással fo gadju k azt az isteni ajándékot. 
melyre a karácsony szen t ünnepe emlékeztet. Hogy .érezzük 
boldog gyermeknek magunkat és feledjük az élet súlyos terhét. 
tapsoljunK szívünk örömében. hogy itt vagyunk az őteritett 
asztala mellett. hogy egymást boldogítva boldogok legyünk 
abban a tudatban. hogy Isten nem hagyja e l a benne bízókat. 

Bizodalmunk Istenben. te benned Atyánk. h-;-gy is lan
kadna. hiszen te adtad nekünk vezérünknek szerető testvé
sünknek. jó barátunknak. Öt. aki legközelebb volt a te Atyai 
kebledhez. Óh. vajha közelebb juthatnánk hozzá. Óh . . vajha 
olyanok lehetnénk. amilyen a szerető és szeretett tanítvány volt. 

A születés szent ünnepére szeretnénk úira születni, sze
ret?ök megl.átni a mi csillagunkat, hadd vezetne a boldogság 
klfalYl orszaga felé. ahol békesség. jóllét és megbocsátás hatja 



• 

• 

45 

át minden ember szívét. Óh, Atyánk, távolítsd el tölünk az 
alaUomos hizelgöket, ments meg a kétszinü barátoktól és SZe
ress a tyai szereteUel, hogy igaz gyermekeidnek, Jézus hű ta
níiványainak érezhessük magunkat, most és ezután is, midön 
a szent asztal áldásaiból részesülünk. Ámen. 

Urvacsora után a férfiakhoz: 

Te Péter vagy, azaz köszi kl a s én ezen a köszi kl án épi
tem fel az én anyaszentegyházamat. 

CseleKedd édes Atyánk, hogy Jézusnak ezt a mondásá t 
a lkalmazzuk magunkra egyenkint és összesen, most, midön 
minden oldalról vész, vihar és pusztulás fenyegeti egyházunk 
hajóját. Cselekedd, hogy ' legyünk szilárdak, mint a kö, kitartók 
mint az akarat . s igy óvjuk meg és építsük tovább a ránk bi-
zott drága örökséget. Jézus nevében. Ámen. . 

• 

Nőkhez, 
• 

Atyánk, Te a szépség, jóság és szeretet kincseivel aján
dékoztál minket, mert nőnek teremtettél s magya r nőnek szü
letni szép, dicső gondolat, esdekelve kérünk, ifányítsd lépése
inket, hogy olyan kincseket keressünk, melyeket a rozsda és 
a moly meg nem emészt, a lopók el nem lophatnak. Cselekedd, 
hogy .mi gazdagnak és megelégedettnek érezzük magunkat ak
kor is, ha földi javakban nem bővelkedünk. Atyánk, szeress 
minket, hogy mi szeretetünk melegéve l ápolhassuk hitünket, 
családunkat és i-gy ' dicsőítsük nagy nevedet mindöröké. Ámen . 

• 

Kolozsvár. Dr. Boros György. 
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Urvacsorai beszéd, 

E szent asztalnál a lélek egy pillanatra a multba száll. 
Esz~ényi alak: Jézus jelenik meg előtte. Valami édes, biztató 
hangot hall, amint a Mester ajkán hangzik: "Ha valaki szom-, 
juhozik, jőjjön én hozzám és igyék". 

A hitben megerősödött lélek előtt rég múlt idők egy,: pil
lanata újul meg ... s az emlékezet beszél: Ünnep volt Jeru
zsálemben, nagy ünnep. Izraelnek az ünnepre gyült népe - szi
nültig megtöltötte ~ jeruzsálemi fényes templomot. Az emberek . , 
fáradt teste, nyugtalan lelke az Ur szine előtt pihent meg. Fő-
papok ajkán próféták igéje hangzott, a lélek beszéde szólt. A 
szívek az elnémított keserüségből egy pillanatra örömre han
golódnak. A szenvedések izzó ereje a templomi csendben az 

• 

emberi lélek rejtett világát is feltárja, mely örök bizalomban és 
reménységben ragyog. 'Nincs felejtve a fájdalom, mely az imént 
még annyiak életét ködbe vonta, de most még a néma fájda
lom is zokogva bízik, hisz, remél és imádkozik. A könny még 
ott van az arcokon, mely lelűnt idők hősi tetteit és hihetetlen , 

csalódását keservesen siratja, de az ünnep fénye fájdaimon és 
könnyön átragyog, érezteti, hogy ünnep van Jeruzsálemben. 
Az ünneplők közt megjelenik Jézus is. hisz ott van ő minde
nütt. Szíve együtt erez a néppel: sír a sírókkal, örvend az Ör
vendezőkkel. Tudja, hogy leselkedők jániak a nyomában; látja, 
hogy fel van emelve a kéz, mely életére tör, érzi, hogy törpe _ 
lelkek önző érdeke folyton üldözi, hatalmasak féle lme halálra 
keresi, mégis keze segíti a gyöngét, lelke biztatja a csüggedőt, 
a bánkodót; szelleme"'újjá szüli élő reménységre a megtört 
szíveket; olthatatlan szeretete fölmelegíti a közönyös lelkeket; 
nézése megkap, szava gyújt, hile fénylően világít a jelenból ál 
a jövendőbe; sejteti, sől bizonyossá leszi, hogy jelen romjaiból 
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új világ fog felépülni, melyben igazság, szabadság, testvériség 
lakozik. S e nagy reményérzetében elnémíthatlan ajka kigyúlt 
arccal, szikrázó szemekkel szól: "Ha valaki szomjuhozik, jöj
jön én hozzám és igyék". 

Milyen boldog az a lélek, mely a már-már feltünő kereszt 
árnyékában is üdítő italt kin ál a. szomjuhozó emberiségnek I 

De ime, a mult jelenné válik, hogy erőt adjon az annyi
szor fáradt, csüggedő embernek. 

Ünnep van e templomban is: a mi Jeruzsálemünkben. 
Az élet munkás embereinek találkozó helye, kik egyek a hit
ben. Különböző lelkek ölelkezése a hitigazságért ; egymás sza
vát tán nem is értő ajkak megmozdulása a testvéri egység 
megbizonyitására; érző szívek áldozata az igazság diadaláérI. 
Az az örökös vágyódás és magasabb szomjuhozás egy meg
dicsőü lt pillanata ez, midőn önkénytelenül érezzük mind, hogy 
vergődé;ek, ostoroztatás idején is lehet öröme a léleknek, meg
a lázta tás is adhat erőt és új hitel. 

Oh, van jövője annak a nemzedéknek, mely tépő gondok, 
kétségek és tüzpróbák között is bízva bízik, hogy az ő számára 
is fakad szomjat oltó ital, mely egész világai újjá szüli. S ezt 
a Jézusra való hü emlékezésben keresi. 

Szomjat oltó üditő ital! Óh, nem az, mely a föld mélyé
ből buzog fel, nagy, kemény sziklából tör elő, bár az ' is olt 
szomjat és üdit, hanem, mely az isteni lélekből árad ki: az 
eszme, az igazság, a szeretet üdítő itala, mely ellenállhatatlan 

• 

erejével megragadja, rabbá teszi az embert s arra ösztönzi, 
hogy szenvedve is keresse az igazságot, megalázva is legyen esz
mények harcosa, lsten fia, ki a kereszt kínjai közt élete árán is 
bizonyságot tesz a megismert igazságról s a szeretet hatalmáról. 

E szent asztal az igazságról való bizonyságtétel örök em
l ékezte tője, a szeretet örök jelképe. S itt e szent helyen , hol 
bizonyára jelen van az lsten s belát a szívek rejtekébe ; hol a 
hit egysége s a gondolkozás szabadsága legalább pillanatra 
testvérekké teszi az embereket; hol a testvéri szeretet a közös 
hit virágaiból fon koszorut az együtt küzdök homlokára; hol 
az emlékezés ereje egybekapcsolja a távolban levőket a jelen
levőkkel ; hol a1hitegység és testvériség szent jegyében önkén
telenüt egy biztató jövő képe rajzolódik oda a szívek táblájára, 
ill és most ki ne érezné. hogy méltán hangzik a Jézus szava: 
"H a val aki~szomjuhozik. jÖjjön én hozzám és igyék". 

• 



• 

48 
• 

Szomjuhozni? I Úh szomjuhozunk sokszor. nagyon. Vesz
teségei érzetében, féltve őrzött emlékeivel szive mélyén, ki ne 
szomjuhoznék vigaszérI ? Úh szomjuhozunk. összetört remé
nyeinket siratva. melyek pusztulásukban úgy megrázták lelkün
ket. hogy gyógyulni alig-alig tudunk. Szomjuhozunk hitért. mely 
mindig erősítője a .szenvedő szívnek. biztatója a reménykedö 
léleknek. Szomjuhozunk szabadság után. mely romboló kezé· 
vel is épít s szelleme erejével és világhrltalmával már annyi
szor letépte és összetörte a látható és láthatatI,m bilincseket. hogy 
legalább a lélek szabadon nyilatkozzék meg. ha már nem le
het béke. szeretet. igazság a népek életében. Szomjuhozunk 
erőért. kitartó erőért. mellyel védhetjük hitünket. vallásos esz
méinket. intézményeinkel" s igazságunk érzetében a hitünkben 
rejlő erőt és világosságot fokozott. önbizalommal állíthatjuk a 
világ elé. hogy látván lássanak és hallván halljanak. akik látni 
és hallani akarnak. Szomjuhozunk mindazért. ami hitvilágunk
hoz tartozik. amit az .. unitárius" szó jelent. kifejez. hogya szel
lemi közösség folytán legyen mind nagyobb egység a hitben. a 
szeretetben. az igazságkeresésben. az Isten gyermekei életébel'\ 

• 

- s ennek nyomán győzelem a világban. 
Szomjuhozunk és emlékezünk. Emlékezve. enni akarunk 

a kenyérből és inni a borból. melyek a legtökéletesebb földi 
élet örök emlékei. az eszméért és igazságért való önfeláldozás 
el nem muló jelképei. Inni abból aszellemből. mely Jézus éle
tét olyan példaadóvá. eszményivé tette. kinek emlékét évezre
dek múltán is fokozódó szeretettel övezi az emberiség. Inni 
akarunk az ő megdicsőült élete szép emlékeiből. hogy tűrni és 
szenvedni tanuljunk. ha nekünk is mind több és több méltat
lanság. bántalom. üldözés jut osztályrészül. hogy tudjunk a 
kínok között is megállani. a halálban is hősnek maradni. hogy 
saját példánk és lelki erőnk által is menjen előre az eszme. 
tökétesedjék az ember. győzzön az igazság. S majd megdicsőült , 
lelkünk fényében emelkedjék magasra az a kéz. mely minden-
kit figyelmeztet. hogy van Isten. aki itél. aki szeret. 

.. Ha valaki szomjuhozik. jöjjö~ énhozzám és igyék". Jézus 
szelleme ez ünnepen is jelen van; hangja most is szól. hivo
gat. Hallgassunk IW.Jtl'lemmel szavára. emlékezzünk szeretettel 
példájára. ,,v,pgyük hhittel az emlékezés jegyeit. 'a kenyeret és 
bort. JÖjjünk közel hozzá I S ha különböző képességekkel va
gyunk is megáldva. e szent asztal mái megérljük egymást. 
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mert itt minden ajkon ugyanaz a lélek szól. Ez a lélek egye. 
sítsen egy nagy. közös alko ló munkára. melyre buzdit Jé.Gus 
példája, melyet óhajt mindnyájunk ielke, melytöl függ hitünk 
diadala s jövőnk üdve. E hitben imádkozunk . 

. 

Brassó. Kovács Lajos . 
• 

Betegnél való szolgálat. 

Béke e háznak és azoknak, akik benne lakóznak. 
Lelkész a következő bibliai helyeket olvassa: 

• 

Ime, boldog az az ember, akit az Úr megdorgál; azért a 
Mindenhatónak bünte tését meg ne utáld. Mert ő megsebez, 
de be is kötöz; összezúz, de kezei meg is gyógyítanak. 

• 
Tanuljátok meg és lássátok be, hogy az Úr jó; boldog 

az az ember, aki bizik · őbenne. Az Úrnak sze;nei az igazon , 
vannak és füleit nem zárja el kiáltásuk elől. Az Ur közel ' van 
a fájdalmas szivüekhez és a töredelmes lelkeket megtartja . 

• • 
Az Úr én nékem őriző pásztorom; nem szükölködöm, fü· 

ves legelőkön nyugtat engem s csendes vizek hez terelget en· 
gem. Lelkemet megvidámitja. az igazság ösvényén vezet engem 
az ő nevéért. Mégha a halál völgyében járok is, nem félek a 
gonoszról. mert te velem vagy; a te vessződ és botod, azok 
vigasztalnak engem. Asztalt terítesz én nékem az én ellensé· 
geim előlt; elárasztod fej em olajjal; csordultig van a poharam. 
Bizonyá ra jőságod és kegyelmed követnek engem életem min· 
den napjaiban s az Úr házáb'an lakózom hosszú ideig, 

• 
Áldjad én lelkem az Urat és egész bensöm az ö szent 

nevét. Áldjad én le lkem az Urat és el ne felejtkezzél semmi 
jótéteményeiröl. Aki megbocsátja minden &ünödet, meggyógyítja . , 
minden betegségedet. Aki megváltja életedet a romlástól; ke· 
gyelem mel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti 
be a te életed idejét és megújul ifjuságod. mint a sasé. Igaz. 
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ságot cselekszik az Úr és méltá nyosságol minden elnyomottal - . . 
K önyörülö és irga lmas az Ur, késedelmes ha ragú és nagy ke-
gyelmü. Nem fed dő dik mindunta la n és nem tartja meg ha rag
já t örök ké. Nem bűnei n k szeri nt cselekszik velünk és nem fizet 
nekünk a mi álnokságain k szerin t. Mert amilyen magas az ég 
a föld től , olyan nagy az ő kegyelme az öt félök. iránI. Amily 
távol van napkelet napnyugattól, olyan messzi ve ti ő tölünk a 
mi vé tkeinke t. Amilyen könyörü lő az a tya a fi a kh oz, olyan kö
nyÖrülö az Úr, az őt fé lők iránt.. Mert ő tudja a mi formáltatá
sunka t, megemlékszik ró la, hogy porok vagyunk . 

• • 
Örvény örvé nyt hív e lő zuha tagjaid ha ngjá ra; minden víz

á radásod és hullámod összecsap fölöttem. Nappal kiküldte ke
gyelmét az Úr, éjje l éneke .volt velem s az imádság az én éle
tem Is tenéhez. Mié rt csüggedsz el én lelkem és nyugta lankodol 
bennem? Bízzál Is tenben, mert még há lá t a dok neki · az ő sza
bad ító tette iért. 

* 
Folytonosan veled vagyok Uram. Jobb kezeddel vezetsz 

enge me t. Ta nácsa idda l irá nyí tasz enge m és az tán befogadsz a 
te dicsőségedbe. Testem, le lkem e!csüggede tt, de Isten erő t ad 
szivemnek mindörökké. 

* 
Ne aggódja tok a ti é lteteken, mit egyelek, vagy mit igya

tok ; sem a U teste teken, mi be öltözködj etek. Nem több-é az é let, 
hogysem az elede l és a test, hogysem az öltözet ? A U meny
nyei a tyátok tudja, hogy mindezekre nektek szükségetek van. 
Hanem keressétek először Isten országát és anna k igazságát és 
mindezek megada tna k néktek. Ne aggódja tok azérl a hol'napon, 
mert a holnap gondoskodik a m~ga dolgairól. Elég minden 
napnak a maga baja. 

* 
BékeSSége t hagyok ti nektek, az én békességemet, nem a 

világ békeSSégét. Ne aggódjatok, ne fé lje tek. Meri a mi pilla 
na tnyi könnyü szorongatta tásunk rendkivü li fontosságú örök 
dicsöséget szól nekünk. A mosta ni szenvedéseink nem jöhet
nek szá mba azzal a ' tcsőségge l szemben, a mely kin yila tkozta
tik mibennünk TudJd,ok, hogy a kik Is tent szereUk, azoknak 
mindenek javokra szolgálnak. 

* 
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Jslen ellörül minden könnyet a szeme in kről. nem lesz ha
lá l, sem sírás, sem kön nyhullatás, sem pedig semmi fájdalom, 
mert a régiek elmúllak. 

Nem lessz löbbé éjszaka; nem lesz aztán szükségük 
gyerlyára, sem pedig a nap nak vi lágosságára; me rt az Úr I ~ ten 
ad világosságot; és ura lkodni fognak örökkön örökké, 

• 
Ek kor a le lkész a kövelkező imá t mondja: , 
Ha la lmas Isten, kinek kezeiben va n a mi életünk és időnk , 

és gye,mekeidnek lelke: aláza tos szívvel borulunk le elő tted 
szenvedő testvérünkért , a l,i t olya n sulyosa n meglá toga ttá l. Oh, 
adjad a mi szenvedő testvérünk le lkébe azt a z erő t, . hogy tü
relem mel és keresztényi engedelmességgel fogadja és viselje a 
szenvedést, melyet a te kegyelmed reá mért. Légy köze l hozzá 
az ő nagy szükségében. Ta rtsd meg irán ta való kegyelmedet. 
Biztosítsad ő t soha el nem muló kegyelmedrő l és nyi tsd meg 
a szivét a le atya i ' szere te ted befogadására. A te fegyelmező 
meglátogatásad hadd nyisso n uta t az ő lelkében egy igazabb 
és jobb é letnek ; hadd tisztulj on meg minden hű és ö nző ki
vánságtól és hadd szenteli e é leté t te ljesen a te szen t és áldott 
aka ra lodnak, . 

. 

Mindenha tó Isten, aki né lkül erő tl ene k vagyunk és akitő l 
származik minden reménység, ké rünk a dd meg a lehe tőségek e t 

és eszközöke t, hogy ismét fe lépülhessen. Erősítsd meg, hogy 
visszaállhasson e lőbbi ereje. Mindazoná lta l ne a mi, ha
nem a te aka ra tod szerint legyen. Imádságunk ne csak ajkunk
ról, hanem sziv ün k belsejébő l ha ngozzék el. Adjad, hogy b űn
bánó testvérünk érezze a te a tyai kegyelmede!. hadd érezze, 
hogy életben vagy ha lá lba n a tierl s hogy sem éle I, sem ha lá l 
nem választh a lj a el a te szeretete dtő l. Jézus Krisztusna k, a mi 
Urunknak a tyja, a ki velünk és érettünk szenvede tt, segítsd meg, 
hogy az élei sötélségében és szenvedéseiben a ha lha ta tlanság 
reményével járhassunk. 

Hala lmas Isten, kinek szerelete és kegyelme mindenek 
fölött van, légy azokkal is, akik közel á llanak a te beteg szol-
gádhoz. Segítsd meg öket, hogy bízza nIl' ' n ned minden do-
logban s hogy türelemmel és szeretettel e_ '. a beteg 
fájdalmait s együtt erezvé n vele. a szeretet J ,- el te. 
gyék türhetövé az élet sötét órái t. És a szent jeg'y~ . ".. edig 

, 
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adjad a te menn yei vigasztalásodat, hogy azok az őrök elet, 
az üdvösségnek ételei és ita la i lehessenek. A tc szen t fiadnak, 
a mi ü.dvöz itőnkn ek nevében könyörgü nk. ha llgass meg. Ámen. 

Az uri ima, melye t a lelkész a beteggel együ tt mond, ha 
• 

a beteg a rra képes. • • 

Az urvacsorai jegyek kiszolgálta tása . 
• 

Ime, én vele tek vagyok a világ végé ig. Igy szólasz ·atyánk 
a te szent fiad á lta l. Áldott Istenünk, édes jó a tyánk, adjad, 
hogy ezek a vigaszta ló . szavak hassanak a l elkünkbe s szen· 
vedő testvérünk nyerjen erő t a hitben, reménységben és szere· 
tetben. Adjad, hogy megújult erőve l érezhesse : az én igá m 
gyönyörüséges, az én terhem könnyG. Ámen. 

• 
Áldjon meg téged és őrizzen meg az Úr l Az Úr az ő 

orcájá t fordíIsa fe léd és adj on békességet néked . Békesség az 
a tyafi aknak és szere te t hillel egyült, az atya Is tentől. az Úr 
Jézus Krisztustól. Kegyelem légyen mindazokka l. a kik szeretik 
a mi Urunk Jézus Krisztust el nem mulha tó an. Ámen· 

• 

John H unler után összeállitoUa : 

• 

Benczédi Pál . 

• 
• 

• 

• 

l J ':in liturgitii rorma megállapilás6ra. melyben az áhila
az urelkodó. 
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