
• 

ÁGENDÁK. 

• 

Zsinati urvacsorai ágenda. 

A kékszemü Genezáreth tó körül a sötét éjszakából las· 
san bontakozik az élet, a reggeli világosság. Millió virág for
dit ja ártatlan tarka sziromarcát a felkelő nap a rany sugarai felé. 
A természet szépségétől megbűvölt da loló madara k ezrei zen
gik a Istent dicsérő himnuszt . . . boldogan. A pa rt melletti há
zak boldog la kói - piros arcu ifj ak és nótM ajku lányok -
imádságos énekszó mellett mennek a munka a ranybuzaka lászt 
termő áldott mezejére. Kezdődik a munka, a zaj, a z élet a 
szép természet kebelén. Ök . . . ott . . . mind boldogok I 

Ám az életvértől duzzadó szép természet ölén, a gyö
nyörü tengerparton, az izletes gyümölcsöt termő fügefá k, hara
gos zöld levéltől diszlő kaktuszok és életet szimbolizá ló mirtu
szok között siró emberek is járnak. Siró emberek, kiknek nehéz 
a szivök, felhős a lelkük, kiknek az ajaká n fájdalmas panasz 
van. Apátlan és anyátlan didergő árvá k, szegények és koldu
sok, csalódott szivüek és betegek százai bolyongana k otta n, 
akik mind sovárogva várnak vala mit. Várjá k a vigaszta ló szót, 
az enyhitő ba lzsamot, az életet megszépi tő jóságos erőt. 

S im meggyö tört szivök bús vára kozása közben egyszer 
csa k a távoli Libá non cédrus ai fe lő l egy jóságos e mberi a la k 
bontakozik ki. Egyre gyorsabba n jön a szegények, betegek, 
csalódott szivüek száza i felé. Ö az ... ő az, k i rő l a nn yi szépet 
és jót hallottak . . . az á ldott ara nyszivü Jézus. Mesá ll e lő ttük ... 
szeliden végig teki nt rajtuk. Majd ajkai jóságosan szólásra nyil· 
nak : .. Jöjjetek énhozzám - világszegényei, éhező koldusok. 
csalódott szivüek, szenvedők és á rvák - kiknek ne héz az ele-
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'S megerős it lek titeket" , S nála meg
új ' rő t nyertek, 

• • • 
J ('WH ha l (Í l ~ ulón n héz napok, 8zomoru idök, keserves 

('vH~{I%"k jő ll k köv löi II n, Zsidók gyü lölték, pogányok ül
dö~ t(, k , S'lU lok bcbő rlőn öz tck , Nérók meggyilkolták, Diokiédá
!lo l, k 're'Hzlr hurco lJák, egyház fölkenL vezetöi kiszipolyozták, 
I I I -Ik i vi lógo.a(,g f " n yé Lő l elzárLák s ök e földi haLalmasságok elöl 
'Ibujvtl, r j i kh ly k n, fö ldalaIIi kaLakombákban, vagy magán

hlwJ lmó l ionédhallíl k 6 Z IsLenL és élhellek uri szent vacsorával , 
I - , I rh es '8 ső L ' I i dők ben - mint a Genezáreth tó 

IJflrlj/ln vigaszl I(ist 's erős iLés t várók száza ihoz - mindig el
j ölt J "<us ti I lk k sóhajára s lelkének varázserejével meggyó
gyi/oLLo 's m "erős ít Ile az öt váró sziveket. Saulnak elméjét 
II dam szku si u ton lO ci/világosította s keresztény üldözö Saul
b61 Pál Apast lJ formált. K egyetlen Nérók helyébe Nagy K ons-
t" nliII o IIfI t adotl. ' 

A J6-i1, század vallási forrongásában, mikor az evangé
li um I l' lhomályo ítottá i< é sötét kháosz lerj engett a lelkek fe
I IL , m ggyuj t lia a r -gi vii' gosságol a reformációban, fökép 
Dóv id I,' r ' n halalmas szellemében, A l 8-ik század megméte
I z II 1 111is "g ' be, mi l,or a fel szinen úszó h ősködök a vallás
lani lás l az i k lából l<izá rni akarták s némely országokban még 
oz\ s m n zt ',I, jó szemmel. ha az édesanya gyermekét otthon 
(I J zu .z lJem ' ben imádkozni tanitotta : a lelkesedés tüzé l 
IlIlKrA lobbantolla a j obbak sziv ' ben, mell ye l a vallás gyülö
I k L I , [ ~yve r zn; tud t Hc A 19-ik század vége felé pedig mi 

• 
11l01Cu"k is I Ilul" hogy új élelet hozo lI az emberi gondolkozás 
" ilélj IbH z I, élt I j t;'kony emberbaráti alkotások és hu
mHnisztí llu int zm 'nyek által, melyel, az embert az emberi 
m 1t6s{l !'r maga I tár emelték. 

h , elj ' tt J zus az évszázadok folyamán mindig, mikor 
szü iIs" v It a vigAszt" lésra vagy a bátoritásra s szólott: "Jöj
j" lcl " hozzá m - Li ü ldözött hilhösök, megkinzott vallásbaj
II kol" L'H h z pi lők - k il, megfáradlaLok cs én megnyugtatlak 
éS 11\ iler sitl il ti t keL", n la megnyugvást találtak , , , tő le 
uj N t ny rt k " jövő kü zdelmeihez, 

• • • 
T<l l n ti hasem olt nehezebb az 6let. testvéreim, mint a 
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mi napjainkban. Falvak és városol, népc. r" llmive."I, éA "1.01-
lemi munkások. iparosok és kercsk ' dllk ajnl,(" ól nnpnl1 l l1 r,' I
sir a fájdalmas kérd 's : mi lesz velünk. hn II hel y/ pl 'H'm ho~y 
javulna. de napról-napra még nehezebb vó lil<. Oh m"H ' rlem 
az én unitárius kereszlény teslv reim I. aldl, az (, I c l ~ond nehé •• 
keresztje alall nyögnek . .. akik eSI/' I1I,énl II lóm povl lólI mel
leli égó homlokukat kél tenyerükbc hajlják " b""/1 11 k rdll, sA· 
ját maguktól : vajjon mit hoz reánk a holl1OP, mil ndu nl, enni 
éhes gyermekeinknek. mi lesz a ml anyasz nlegyházun l(\lf'; éR 
intézménye inkkel. hol van az a j6sá~os mlndcnhaló ' rll, mcly 
kivezessen mink" t. anyaszentegyházunkAI és Intézm('ny<'ln l<c1 II 
pusztu lás mély örvényé ből ? Nehéz har ol vivuni, ,"ámn IlZ 

éleltel a mindennapi kcnyérérl. a megé lh léBérl és Hyernwl<olnk 
jövőj éé r!. De úgy tetszik hiába való minden s7.c,.,jlllmunl, Ófl 

buzgóságunk. törekvésünk és kitartásunk. m liis cHok . zcur·nye lt 
vagyunk s nélkülözés a sorsunk. 

És e nehéz terhek hordozásában el fá rad tunk mindann yinn 
ugyebár? Elfáradl a földmives ember. ki k z' l S7.Ün lel nul llz 
ekeszarván tartja. kinek szántóföldje csak nchéz munka után 
terem s mégis folyton zakl atolt az élete; II 7."cllérhózbnn lakó 
napszámos. kinek nincs egyebe. csak kenyeret k{>rl) ~,)k uyer· 
meke; az iparos és ke reskedő. kinek rel{\i<!IIőI-e~ti~ mühcly{>. 
ben vagy üzletében talpon kell állania s m ·~is II megromlott 
gazdasági viszonyok mialt csak lengeti életét egyik napról ft 

másikra. Elfáradt a hiva talnok, a bel ső ember. :, 8zdlemi mun
kás. ki a régi becsü let uJjál CI nem cserélné semmi unyllui kin
csért, inkább nyomorog és koldusbolot veszen. Elfór"dl lj hIVII
tását megértő édesanya, kinek a családi lűzh ly liondo7.á*l 
melleIt, azt a munkát is kell vállalnia mámll. hogy bdec)lt." 
gyermeke lelkébe azokat az érzésekel, amelyek, hf! nincsenpk 
ottan. mint oldolt kéve széthullunk és melisemmisüIOnl, . 

Oh ti el fáradt földmívelők és napszámosok. k67,I, ViJ~y 
szellemí munkások, sirók és szebb jövendőt v(irók, üldÖ7,Ött 
hithősök és megkinzott vallásbaínokok - ogljhózépíltí" nem 
halljálok az emlékezel asztalánál? ma is bps/'~I Jézus : "J"jj, '. 
lek énhozzám mindnyájan, kík megfáradtatok {os (On m"linyuU
tatlak titeket". Jöjjetek a munkának áJdolt mez"jI'ft)I, k<innypl 
és vereíl.ékkel önlözőlt halmok és bércek "'''nybu''' .. z<' ,()(·1 t" nni) 
barázdáíróI. avagy a .zeJlemi él'" küzd,} pO«,lndjtjr{JI 'jZ {'n 
aoztalomhoz, az új erö~zerzé~nek eme kedves (<Hr6sáhw I 
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~ ft~~ I R l fI n1f'}tn)/UR'v 91101 éR Ilj or 9zCrz~9ne k O ror· 
, ~h ... .I lJJll nl, hM kiv. hORV 1,n ld nloll élcllInk m l:tn ug f'SI 
IRI Ijon. hOfi)' l\) erlll S h jslQs, ~c l nye rj;.ln l, " bec.illetes . 
lIo"IR. il nllld ~ IQo .. nMrIo .. c,l ~ 1 10 "bb fQI Itlló,,\ho?. ~ hó
~"n l " Ini l.m" ,w~inl megin boldogu lósunl h Z s 
emberl lir90l nl, boldo!'lIl .... t1 hQ1.. EI bb "~onb,,n imÓdkozzunk ,., 

lma ",'!Joe.'o/·o udlol el 1/. 

Mloil swmj llhoZQ .~"rvn$ fl h, ~ forráshoz. mini n)lóri lik
I;n91.1<\ l11 0lpgbpn ul lil l\ ll. Il lf ,'od l vtlndor o v dolmf.l l s pih -
nóol nl'uj l IMibl o,on . rll fil cl !lb" s min i . ul yos szenve
dés!)en Pg)/rt' {lyenfll\ ló beleg" feISl'óf/ u16. ultln, U(I "óg)' ''
Itozunk öh Islen. h AI 'f nl. . h 1)" Il di o, 00\.1111. o Ic lkilnl 
Oöll)' ' 1.ol11 j" slllj I le 'slllop1l6. szl\ltlnk ke •• (Ié i I· vnrtl~s() ló 
s cr Ini 111 Iwe ,IoslI . • ' I itllco l fl ln '~eol ".~ I" lho~. " Z emlt'
Itfli/: o hel)/éhez. o Jézus szen \led 001, emlt'k llllclil ezen did ti 
fom\.hoz, ' 

, 

h nIledd me!)' AI 111 /11 ,hQg lelld szom,iu nl lecsllln piltlso. 
szl\! bé l,cnk niCplcrcml cl SG 1 ~ 1I1 cr ini ujjdsz() IQhls vegelt 
ld jd/·uihnssunl . Meri nAp)' von Ql\ok'e Ill/Imo nc-
kUnl . N ~~ s~ü l sdgO nk Win nrro. hOllY IdkOnk megl UesfldJék 
J -Z\.I8 s~e ll f>m tl ne l üdli vl~ vci, hQg ' bölcSQn Itllhns~lIl, 11\r
ve n ,hOZ{\Sllnl bM /'Izi. (11111 ell)' t tnQS ~\l ,h zi rdekOnlt szem
ponU,lb I els reodu d log. É(le l6an fonlos. ho!!). EI szil' k b -
k _\lel lih 'o1,zt\nt\I, mol I hllzo - O nil!!)' z. inal 'ltdn - dol
~oznl IQV/l bb \'n ll sunl s eSl'h<\zunl er sltes~be o , É. jehlOl 
SÓIIO feln1 rhelell ~n /'I "nnk 1'1 I li ' 0 0 1,. ha III ,'lj kllmldsl s 
lelk aecJ\lsl k/Hllml o J vQn I1lneL fl le szenl tlkftr(llQd sZQ,lnll 
lo\/ftbb 6pH~~ h ~.' 

e (' Z ~ml ~1 Ql';t's "s;lI I"l il hQz. éla l\) t>r6.ni'ertls e 
fo"" hoz Jtlrlllniink. fmtl kElrllok de. Jó I 'dnk. hO!!I' htl ed
dl~ - l11ini \/()i\I\ lllIt - IO\ledlilnl VQlnól oilyhlizl dQhltllnk l,tI
n '1IIIot\01'\ 11 . V(lg)' mini Itözllf\1 ndk "r(U lenek 1"lIilnk l'olM "IIY
h!\ •• lInk 11i 111QHÖllisi\bi1 11 : ll" " S(jes hll ,nH s ke~e ti 11,,1 fd ert 
ni, (J nl0"1I ~1\!l-hll\l i\ n1o k Inf/éld "ókk,\ 1~ II"k VQln" Jobb Jt\v<!ndól 
I'tI .ó r~rl1 n '~égil nl(b" o : eill nl sI b'lCsi\sd /11ell nekUnk. 

nl II \lend~\l"lv ti !ll!lft111 fls l/;léllnak. G .tlltsd r,,1 1",1-
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künk tüi ét az e mlékezés lényénél, hogy mint Jézus a Getse má"" 
kertben és a golgotai szenvedés sötétjében, mi is lássunk és 
szeressünk, megbocsássunk és új erő t kapju nk s tudj un k dol- . 
gozni és imádkozni közös nagy érdekei nkért, egyházunkér!. jö _ 
vőnké~t. boldogulásunkért és e mberlá rsa ink boldogitásáér!. Ha ll
gass meg Miatyánk. .. Áme n. 

Bátint Ödön, 
kerácsonyrelvi lelkész. 

Urvacsorai beszéd és imák, 
Irta és fl cri sluri zsinaton 1934. szepl. 2·án elmondotta : Pó i Tamás 

kükü llódombói lelkész. 

"Jöjjetek én hozzá m mindnyaja n. ak ik 
meg r.~íra dt6Iok és meglerheltett etek és 
én megnyugosztlak ti teke' ''. (Máté ll. 28.) 

Keresztény testvéreim I A go ndviselés a törlénele m fo lya
má h mindig gondoskodott a rról, hogy azok az ese mé nyek, me
lyek az e mber fejlődésére s igy az egye te mes e mberi é let tö
kéletesedésére be folyással le he tn e k ; vagyis, a melyek úgy egyéni, 
mint á lta lá nos emberi sze mpontból é rléke t je le ntenek, rn egörö
kitessene k ; továbbá , hogy a z eseményekke l összefü ggő, mint
egy azokat e lőkész itő nagy jelle mek, egyé niségek e mlé kezetben 
maradja nak, ha láluk utá n is tová bb élje ne k. Ezt a szé p és ma
gasztos hivötást a né pek, ne mzetek, egyháza k. fe le kezele k és 
más tá rsada lmi a lakulatok életé ben az ün ne pek s az ezekkel 
kapcsola tos ünnepi szokások, gyakorla tok, szerta rtások végez
ték és végzik a jelenben is. A gond viselés eze n bölcs intézke
dése az e mberiség részére a legnagyo bb áldást jele nti , meri a 
multnak drága érlékeit megmenti s a je len szá má ra megköze
lithetövé teszi s ezáltal m'inden idök em bere elé köve te n dő 
példá t á ll i!. Az az e mber, aki az ünnepi ha ngula tba egészen 
beleéli magát, fölté tle n ha tása a lá kerül a mege le vened ő ese
mé nynek s az ezt e l öid éző hösne k, vagy hősö knek : a ka ra ta 
ellenére is hozzáméri mindennapi gyarló, ö nző, kicsinyes élelél, 
a (ele me löbb, az igazabb, a valóba n e mberi é le lh ez ; a hhoz 
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igazodik, á ta la kul. más e mberré, öntudatosabb, lelkesebb, buz
gób b e mberré lesz. 

Az őse i hitéhez hű zsidó , am ikor husvétot ünnepel s az 
ősi ritu s sze rint kovásztalan kenyeret és husvéti bárányt eszik 
tulajdonk épen ne m egye be t tesz, mint áté li lelkében a hajdani 
ősö k Egyiptom bó l va ló kiszabadulását s azt a nagy örömet, 
a mely az elnyo matásból kiszabadu lt nép ne k lelké t betöltötte, 
Amint az ünne plés áhitatában együ tt örvend az örvendező 
ősö k kel s há lás érzel me k között borul le a nagy nemze tmentő 
és törvényadó hősne k , Mózes nek az emlé kezetbe n megeleve
nedő szeIJe malakja elő tt , ha tá rta lan le lki e rŐ és csodá latos ne m
ze ti és vallási öntuda t ömlik á t le lk é be, Jézus is egy ilyen ün 
nep á hita tában is merte fel el hiva tását má r 12 éves korában, 
en nek ado tt kifejezést, mi kor a szül ő i feddő szóval szembe n 
igy felelt: "Ne m tudjátok-e, hogy nekem azokba n kell fo gla la 
tosnak le nne m, ame lye k az én Atyámnak dolgai" . .. 

Un nepe ink és a ve lük kapcsolatos ünnepi szent ('selek
m<'nyeink számunkra is mind erőforráso k, mert önismeretre ve
ze tnek. hi va tásunk tuda tá ra ébreszte nek és á ldoza thoza talra 
birna k. Mikor igazán, őszi ntén és p.gész lélekkel ünnepelünk, 
ak kor semm i mia tt nem aggódunk , semmiben ne m ké telkedünk 
és sem mitő l sem félünk , mert az ünnep á hitata hitet, reményt 
és bátorságo t ad , 

Köze lbő l és távolból sok gátló körülm ény ellenére is ösz
szegyü ltün k, hogy az ős i gyakorlat szerint a testvéri szeretet 
e rős itésére ünnepet sze nte ljünk és hogy a nehéz és megpróbáló 
időhöz szabo tt sulyos feladataink megoldásához módot keres- . 
sünk és e rő t meritsünk. Ha a magasztos cél megvalósitásában 
a k ü lső körülm ények meg is akadályoznak," lelkünk erőforrá
sához elérkeztü nk, mert ez az asztal a rajta levő szimbolikus 
szent jegyekkel : a kenyérrel és a borral a mi erőforrásunk; az 
volt hajda n is és az ma is. Nem olyan, mint a Jákób kutja, 
me l ybő l csak egy faj hoz tartozó nép gyermekei merithetnek vi
ze i, olyan vizet, melyböl aki iszik, ismél megszomjuhozik, ha
nem olyan forrás ez, ame lybő l a lelek vize ömlik, melyböl aki 
iszik, soha meg ne m szo mjuhozik s merilhet ebböl faii és fele
kezeli különbség nélkül mindenki, a ki szomjuhozik és aki ki
vánja ezt fi vizet. 

" A zs inal meglarlósöt ft halosagok megakadályozták . 
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EzI a forrásl maga Jézus n~;lottB meg él"le ulol ó ".Iéién. 
nagycsulórtókön esle. Akkor. amikor biztosen tudta. ho : sze
mélyes ielenlétével többé már nem teljesitheti hi,·ah\sál. Nem 
akarta, hogya munkamezö megfelelö munkás nélkül maradjon ; 
a megkezdell nagy mü befejezetlenül félbemaradjon. Ezért ügy 
intézkedett, hogy ö. ki mindig csak a má'ok ia, 'át és üd,'ét 
szolgálta s az emberiségnek a búnböl és megalázott helyzete
ból való megváltását munkálta, még a halál után i élien. nem 
hiuságvágyból. nem önérdekböl. hanem azérl. hogy a szem'e
döknek vigasztalója. az aggodalmaskodóknak bátoritója s a 
kereszthordozóknak segitötársa s igy az emberiségnek igaz b -
rátja és megváltó mestere maradhasson mindörökké. 

Egyszerü intézkedé. és mégis milyen fenséges : de milyen 
érléket és áldást jelent azoknak, akik könnyezve. ve rejtékez,-e, 
meggyalázva, elnyomva, testileg é lelkileg megte rhek e járják 
életük ut jait. 

Jöjjetek ide testvéreim, akármelyik szakaszát járjátok az 
élet uljának, álljátok körül igazi áhitaUal. lelki ,'ágyódás al és 
öszinte emlékezéssel ez asztali s vegyétek e jegyeke t és meg 
fog jelenni nektek is Ö. 1egjelenik s szól eképpen : ,.Jőjjetek 
énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megte rhelteUe
tek és én megnyugosztlak titeket". ,. egyé tek fel magalakra az 
én igámat és tanuljátok meg tőlem , hogy én szelid és alázatos 
szivü vagyok és nyugalmat találtok a li le lketekben" és hogy 
.a ti béketürésetek által n eritek meg lelke teket", 

Szelidlelküség, alázatosság és békessége túrés I J;:zek az 
ő életének kipróbált fegyverei, ezekkel vivta meg é le te nagy 
csatáit s nyerte meg az ő minden győzelmek fe leU á lló nagy 
győzelmét : örökéletét. 

Nehéz időket élünk. Sulyos kereszteket rak reánk egyeni. 
családi. egyházi és faji életünk egyaránt. Éle tünk hitéve l. Ielke
sedésével és cselekedeteivel mindennap felele te t kell ad nun k a 
.Ienni vagy nem lenni" nagy kérdésére. Ehhez a Jezus fegy
verzete kell: , a szelidség, amely nem ismer ha ragot. irigységet 
és gyülöletet ; az alázatosság, ami a világot fennta rtó és kormá 
nyozó erövel, az isteni hatalommal és akara ttal szemben való 
engedelmességet jelenti és végül a békességes túrés, ami az 
élet parancsolta nehéz és megpróbáló fel ada tok mia ll i siránko
zás, zugolódás és tiltakozás helyett a bá tor helytá llást. a hü
séges kitartást és a harc megharcolásá t jelenti. 
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Ime íl ye n viz ömli l, és á rad I,i a mi e rő fo rrásunkbó l. Jöj
je l I, há l mind , I,ik meg fárad la lol" ellildw dla lol" megszomju
h o~ l tl l I, <'S meriIsetei" hogy felfriss ülje lek, mp.ge nyhülj ele k. de 
e l bb imé II<ozzun"- • 

Go nd vi e lő Islen, Édes jó Al yá nk I 
Aszla l I'örül á ll unk , A le lelki elede llel és ilalla l gazda

go n megra kolI aszla lod I,örül. Messze vid ékekrő l jöllünk ; meg
fárud va , é hese n , s szomjason érkezlünk. Boldoga n csilIani meg 
bággyad l szemein kben ti be leljesedés mosolya, mikor ideé rkez
Iünk , Fokozia lelk ünk örö mé l az e la komá l készilő gazda , Jé- ' 
zus ó 'zi nie hi vás" : "Jöjje le k én hozza m mindnyá ja n, akik meg
fá radla lok és megle rh elte lle le k és é n megnyugoszlla k lilekel"; 
"vegyé le k és egyélek", '" "va la há nyszor ez l leszite k, mindig 
az é n e ml ' keze l mre leqyéle k", Még sem merünk hozzányulni 
az élelhez és ila lh oz, Ne m, mert az ide hivó szelid szónak a 
vissz ha ngja füle ink ben visszacseng: .. d e próbálja meg azért az 
e mb r magá t és úgy egyék a bból a ke nyérból és úgy igyék 
a bból a po hárból. me ri a ki mé lta lla nul eszi k és iszik. itéletet 
eszik és iszik magá na k ", 

Tudjuk jól , hogy mindan nyi unk részére teritelled aszta lo
da t s mégsem merü nk mi ndn yája n hozzájárulni , Ne m a te ité
le tedtó l va ló félele m mi a ll nem merünk közeledni, hiszen jól 
tu djul" hogy a te töké letes jóságod még bünös voltunkban is . 

• 

még té kozló fiuságunkba n is csak á ld és fe lemel. ha nem ö n-
magunk il' le te, le ll, ünk vádj a i miall re megünk, 

Sokszor vo ltunk abba n a csopo rtban , mell' Judássa l az 
é len a sö té lség le ple a la Il. titkosan buikálva keresle a mestert. 
hogy hüsége t és szere te te t hazudva, áln okul e lá rulja ót; ne m 
egyszer val lun k Péterre l a kertben s fogadkoztunk, hogy még 
é letünk árá n is szolgálj uk az igazságot s a mikor az ügy á ldo
za la i I,i vánl, milw r va lóba n bizonysága i ke llell vo lna tennü nk, 
meglagadluk. minlha sohasem ismerlük vo lna , Az igazságéri 
kereszlha lá lra menő baj nok értékél e lismertük és sokszor meg 
is ünnepellük, de golgolás ulj a szenvedéseiből részi nem vál
la llu nl<. Ezé rl re megünk. ezérl ne m ludunk lelkünk vádjai nél
kül megálla ni az e mlékeze l a szlata melleit. De meri ludjuk és 
érezzü k, hogy nekünk e nnek á ldásai ból részesülnünk kell. ne
künk a lelki e rők e me forrásából merilenünk kell. hozzád for
dulunk gya rlóságu nk, vétkeink, I<'vedese ink beismerésével és 
a rra I,érünk, hogy ha vé lkezlünk ellened, ne bünless érdemeink 
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szerin!. Halla.d lelkünkön l<err .. lül ""'tlho('" li ",.t> 1,,1: .. Il"'''' 
bocsájlallak a I vélk id , I<elj fel, ,.,. ·dj " I ,'. 1(\1>1)['1 t> t· w i, 
kezzél", Mi mcgigérjük s mrHfo~lIdjlll , h (,~y ""lvO IlI 1I ",.h , ~(\ 
gál sem szó. s m I II qlt .. 1 11l~~z(lv(lrn l " <' Ill (, "' ~l· tlJ(\ I< l'" h\l~ 
sohasem fogjuk Iclki szemrink ,,161 I é"zl ·"i il l. !. 011 ,,,,1,(\ ,,1\ 
e jegyek vélele által eml It z tünll ' " '" ·~k h · " II<, "Id l> ,,,I 
számunkra ,,8Z tH. az t ic! 8 OZ lH'tt1.:-l lt''', h l \II ~II ... I l n (\~ 
imádságunkal és bo söss ' 1. szlni" 1. ml"kel Mill i 6"k .,. ,, "·n. 

, 

.. Ha ncm a Ic lörvény cl I II vo l,, " tl7. . " K linl' I,Oa 'KI" " , 
elveszlem volna aZ 'n nyomo,.u st.~ mbnn" , l" h·lI . J A lyl llllt I 
A le törvényed mCIII",loIIII (J~ ' i l1 l<cl. t\ ldo'.nIl I{11.1" l d' l> ., Idl~ · 
delemro e rőssé lett 1t·1. <. tör v(' n 11I,111 (" n, ('~ ",1111.('1 I,. 1'''"' 
pán, Oh ird be hát zt I II. in it be. h (J~y 1KhZ HYÖ" U,U.(·KHI. I 
leljesitve annak minden inl'8 ' 1, IjO I Ól (, m('HP!!')" d" IdOlt"' . 

Á III (\ II . 

Nóf, ;",6 f,~60(! . 

"Szenved-c va laki li közö tt ' l It? irnódlwl.1.(· lt l" Jli I.,,· 
nünk I A le leánya id a mind nn '1)1 ·1 t "z/·nv(·d(.H('lb II\(· IHI.' " 
res részi hordoznak s hORY a sulyo. 1·11(" (dl,1I !!(. ", ","I' It 
össze. az a nő i szi v c8odÓ lt,lo" 'r J nd, 1,l)" .. OnII0IIJ . I':r, (j " .. Iv 
imádságga l táplá lkozik . alt61 1'(I))je, ·Hod(i. mdH I, ItlIIIIHd 
ökel igazón . őszi nté n é8 buzH6n 1"'(ldltOznl. AnH .... 

A rJuű fel, 'zet ' /II ildH6uCl . 
r::des Alyánk. jó 181 nünk I Am eltl(()rll f(· I" I" ""])I ,1 'H /Ii! ' 

godalommal köze ledtü nk z /l8Zlú lhlJz. 'IllJen 1.!, I(I)f/ ' 1,(,I(, vl .I 
és köszön Ilel akarunk túvuMI inn 'n , M '~ h IJIIW,II I ,rI 1",Mlllt.
gunka!. bünbiinatunklll '8 kön yllrH(·Hűn l'l· t "UYII/(II, I 1.(1111111. 
hogy m 'II vagyunk fúrúdva. m'U vüv,yullk I[' '; II· IVI' l, .. ('1"1 ('1.01 

féle küzd Ime miatt H hogyenyhült l ·t r" fulfrlH.fM ,,1 1" ·,,,.1 11 ,1.. 
felnyilottad a l· 81. 'nl f,,, ró8odll l. l , ml t r!HIJrrr. , ""k l,1 • " ",(. 
gesen r687-esit 11·1 b"l()lc, N m nrzt/·d, h (I~Y kl (. ,d .. ",/lI' rt, • 
ki nem. hanem c"uk azl néztf;d, h()ur kln(-k VII " Hz l ,I\.(·~" d, 
Kó<lzönjúk, h61iíVf,I kÖH7.(,njük n ·ked (, IJrllh uo"d"I.,·I/-. l' " "UY 
kegyelmet, mcly mlnkl'! (, (-6nk vőr {j nl'!lY (,-I'IIJI,I, I, 1/)11(" 11'1,, 11 
hiv .. lÚll belölté.ér' mew'rí)&It/;tI. 

Cselck ,dd Jú I.t -nünk, h('IIY /I @lsl liyr rl 11·lk l I·, (jktl 
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mCf/Ő ri z h essü l<. hogyh" ",,,jd sorol11p6b" l,lIit ilz 61(·,t b " szúnt 
ü~y. melynek SWIHÚltl túri' és l11unl,úló.6ra ma e lk ö t~ l c7 l ü k m(,
Ilu nl'ill . önludoto' léleldw l vó ll tl ljuk és végezzük il nuHY idők 
nl-' gy I,ö lelességei l. 

De jul la.s lelki ii ldása idb61 "zoknak is, " ld l, Icslben 
nincsenel, mosl I,ö,öllünk . de lelkileg együ ll érczncl< v lünk. 
hogy ez asziaItól szé táradó hil, biza lom 's reménység fr issilse 
fel és ujils" meg "Z ő meH /áradl 1·lküket is. 

Á ldásod legyen anyaszenlegyházunkon, " nn" k népén és 
minden ini zményén mosl és mindörökké. Ámen. 

Megáldás. 

" Menjelek CI b ' kességge l Ur Islennek á ldottai" . A szcn l 
forrásbó l meri leli lelki kincsekel : " sze lidlelküségel. "z "lázl\
losságol es békességes tűres I. mini a mostani nagy küzdelmünk 
legbi zlos" bb fegyverei l ő ri zze l ek meg. hogy mini Jézus Krisztus 
jó v iléze i, eredménnye l harcol hassa lok. Ámen. 

• 
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