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A büki ágost. hitv. ev. gyülekezetnek 
az 1885-ik év szept. 20-án tartott százados

ünnepe.
1. Köz-ének : Erős várunk nékünk az isten stb.
2. Mennyei jelenések köngve 3 r, 7—11-ig', olvasva Hol- 

bok József szakonyi lelkész által.
3. A gyülekezeti énekkar által, Borsody János, másod- 

tanitó vezetése alatt előadott, Zongor Endre helybeli lelkész 
által készitett következő ének :

Dicsőség neked, nagy isten 
Itt e földön s az egekben ;
Neked zeng hálát nyelvünk.
Te vagy az időknek ura,
Ki meg nem változói soha,
Te vagy a mi védelmünk.
Évek
Mennek,
De te az vagy és az maradsz, a ki valál,
Égi trónod örökké á ll!

Száz év előtt azt mondottad,
Népem építsd fel házamat,
Ne félj, én el nem hagylak 
Ha ellenséged rád támad,
Ha szór reád mérges átkot,
Nálam találsz oltalmat.
Építsd,
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Készítsd,
Bátorsággal, buzgósággal fel e házat 
S imádj benn engem atyádot !

Néped megérté szavadat,
Felépité templomodat 
B ü k ö n  egy század előtt,
Melyben a késő unokák 
Őseikre áldva mondják,
Legyen áldott emlékök,
Hogy sok 
Kinok,
Üldözések s szenvedések közt is hívek 
Maradtak az ősi hithez.

Kérünk atyánk buzgó szivvel,
Légy sok száz évig népeddel,
Virágoztasd szent hitét.
Adj neki szép békességet,
Egyetértést és jólétet,
Nemesítsd szivét, lelkét.
Óh fő 
Védő
Égi atyánk arra kérünk ünnepünkön,
Legyen áldásod hitünkön !

Zongor Endre lelkész a gyülekezet történetét olvassa fel 
rövid kivonatban, s Bejek György nemeskéri lelkész az oltár 
előtt a következő imát mondja :

Nagy isten, atyánk a Jézus Krisztusban ! Eljöttünk 
szent házadba, dicséretet zengnek, hálát rebegnek ajkaink te 
neked e helyről, mely kicsiny bár és egyszerű, de nekünk 
kedves, mert a te házad ; s mert életnek vize folyik benne, 
mely után lelkünk vágyódik, mint szomjuhozó szarvas a híves 
patakra. — Szent Isten azért jöttünk ma házadba, hogy hálát 
mondjunk azon jókért, melyeket őseinkkel és velünk is köz- 
löttél e szent hajlékban, s hogy hálát adjunk neked, ki a fe
jedelmeknek szivét úgy igazgattad, hogy azok vallásbeli szabad 
gyakorlatot biztosítván, anyaszentegyházunk tagjainak, e 
gyülekezet felállitóinak alkalmat nyújtottál arra, hogy imádásod
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helyéül e hajlékot építhették. •— Hála neked, hogy az ősökbe 
adtál buzgóságot, az áldozatra, e szent ház felépítésére. Hála 
neked, hogy e hajlékot felépülése óta minden veszedelemtől 
megőrizted és megtartottad, hogy legyen ez a te népednek 
sátora, melyben magát az élet harczai után kínyugodja. — Hála 
neked, hogy adtál hű pásztorokat, bölcs lelki vezéreket, kik 
e szent házban igédet hirdették, világosítva az elméket, jobbít
va a sziveket, nemesítve az akaratot. Hála neked, hogy 
igéd fáklyáját ebből kialudni nem engedéd, hanem gondos
kodtál híveid lelki szükségeiről, lelki kenyérrel s életnek vi
zével táplálván őket, szent igéd predíkáltatása és a sacramen- 
tomok kiszolgáltatása által. — Nagy Isten e hajlék, melynek 
falai között egy század leforgása alatt oly sok nemzedék 
látta jelenlétedet, legyen továbbra is imádásodnak temploma, 
dicsőségednek helye, és lakozzál ebben, ne engedd, hogy a 
buzgóság itt valaha lankadjon, sőt cselekedd, hogy főgyönyö- 
rüségünket találjuk a te házad szerelmében, és látogassuk 
gyakran a te tiszteleted hajlékának helyét. És ha innen Ín
ségünkben, félelmünkben, veszélyek vagy csapások között 
vigasztalásért, szabadulásért hozzád könyörgünk, ha bűneinken 
bánkódva megtérést fogadunk és bocsánatért esedezünk, ha 
áldásodért, ha megtartásodért hálát rebegünk, jusson, oh jusson 
hozzád atyánk a mi könyörgésünk, a mi hálaadásunk! Ha 
csecsemő hozatik ide szent keresztségre, az élet vizére vedd 
fel karjaidra. Ha gyermekek jönnek vallást tenni szent ne
vedről, szent hitükről fogadd el őket a te gyermekeiddé. Az 
uj házasoknak áldd meg előtted kötött szövetségöket. — A 
szent fiad vacsorájával élőknek add kegyelmedet, bocsáss meg 
nekik, s vigasztald őket az idvezségnek reménységével! Oh 
Isten te tudod, mily gyönyörűségesek a te hajlékaid mi né- 
künk, mily drágák házadnak javai előttünk, óh védelmezd hát 
e szent hajlékot minden viszontagságtól, tüztől, víztől, pusz
tulástól, hogy ebben még a késő maradék is imádhassa nagy 
nevedet. Védelmezd a te egész szentegyházadat, hogy azon 
diadalmat ne vegyen a pokol, sőt terjedjen az igaz hit, s 
nagy neved dicsőítessék, magasztaltassék mind az egész földön 
most és mind örökké. Ámen. -—

5. Szente György, helybeli tanító következő énekét 
adja elő, a büki énekkar:
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Keljetek ki sírotokból,
Csendes siri álmátokból 
Ős atyáink s velünk legyetek,
Hogy együtt örüljünk veletek.
Megmutatjuk e szent helyet,
Mit buzgóságtok épített ;
Itt áll templomunk alapjan 
Egy most lefolyt század után,

Ezért hálát rebeg nyelvünk,
Szent nevednek nagy istenünk,
Hogy e kincsünket megtartottad 
S benne szent igédet hallottad.
Engedd, hogy maradékaink,
Méltók legyenek utódaink,
Hogy századokon keresztül 
Bírhassák sérelem nélkül.

6. Egyházi beszéd tartva Laucsek Jónás, vadosfai lel
kész által. —

Égnek, földnek Ura, hatalmas Istene !
Téged keres itten híveidnek szive.
Oh fogadd kedvesen népednek háláját,
Melyben megköszöni kezednek oltalmát;
Hogy e szent hajlékot száz éven keresztül: 
Megtartottad eddig romboló vészektől ;
Őrködjél fölötte tovább is hűséggel,
Erre kérünk Uram, hittel, szeretettel Ámen.

Elhangzott az Istent dicsérő ének az ajkakról s most 
ime — én léptem fel e szent helyre, hogy tolmácsoljam azon 
magasztos érzelmeket, melyek e pillanatban — összesereglett 
hívek •— a ti sziveiteket eltöltik; hogy másrészről feltüntessem 
e napnak fontosságát, a múlthoz fűződött emlékét, a közel és 
távol jövőre vonatkozó érvényét.

Azt mondom, hogy magasztos érzelmek töltik el ma e 
gyülekezetben a sziveket, hozzá teszem, —- olyan érzelmek, 
a melyektől az örömnek, a szent lelkesedésnek tüze sugárzik
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a szemekből s a hálának áldozata száll fel Istenhez a keb
lekből.

De hát mi okozza ezt a ritka lelkesedést, örömöt, a 
melytől annyira át vannak hatva ma e gyülekezetnek, kicsi
nyei, nagyjai? a melyben, hogy résztvehessenek, tömegesen 
zarándokoltak ide egyebek is a közelből, távolból ? Nem 
szükséges itt e kérdésnél valami különös titkot lelepleznem; 
nincsen itt senki, a ki a mai ünnep okát ne ismerné, a ki teljes 
tudatában ne volna annak, hogy miért dobog a szív  ma — a 
szokottnál •— hevesebben keblében ; hogy mi indította ötét a 
harangok hivó szavára oly gyors léptekkel közeledni e szent 
hajlékhoz; mi ösztönzi, hogy itt megállva, hálaéneket zenge- 
dezzen a seregek Istenének Urának? De bár ez ünnep fon
tossága mindenki előtt tudva van, azért mégis kimondom : 
hogy a mi ma oly varázshatást gyakorol e gyülekezetben a 
lelkekre, a mi ma örömkönnyeket fakaszt itt a szemekből, há
láimat a szivekből — ez az a nevezetes tényező, hogy ez a 
szent hajlék, e templom ez évben tölti be száz éves fenállá- 
sának idejét, ma ünnepli születése századik évfordulójának 
emlékét. Igen, azok a dicső ősök — a kiket vajha mint mű
vész a márványszobrokat, magunk elé állíthatnánk egyenként, 
hogy homlokaik körül az elismerés, a tisztelet virágaiból ko
szorúkat fűzhetnénk — száz évvel ez előtt építették ide a 
vallásos buzgóság áldozatán, az Isten iránti gyermeki szeretet 
alapján ezt a templomot, a menynek ezen előkapuját. Száz 
év! Mily hosszú idő! Hány emberi kézzel csinált alkotmány 
dűlt össze azóta már romokba, mióta e szent falak fennálla- 
nak ; a népek s nemzetek életén átzúgó viharok, hány fényes 
márvány oszlopokon nyugvó palotákat ingattak meg már 
fundamentomaiban és semmisítettek meg, hogy belőlük kő 
nem maradt kövön, mióta e hajlék felépült s menedékhelye 
volt a megfáradt és megterheltetett lelkeknek. lm e templom 
nemcsak hogy fennáll, Istennek dicsőségére s a hivő lelkek 
üdvére ma is még, de sőt az utóbbi időben megifjodott, újjá
született mintegy. A ti áldozatkészségtek méltó utódai a buzgó 
vallásos ősöknek, határt vetett itt az idő emésztő hatalmának 
kivetkőztette a hajlékot a régi, az elavult köntösből s nagy 
jelentőségéhez méltóan uj ruházattal diszitette fel külsejét, 
belsejét. S midőn im ekkép az ősök s az utánnuk követ
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kező nemzedékek vallásos buzgóságának e gyülhelye száz 
év után is fenáll még — ki ne örülne, ki ne örvendezne e fö
lött igazán szivéből, s ki volna itt a gyülekezetben, a kinek 
kebléből fel ne fakadna a hála hő imája ahoz, a kinek védő 
karjai megoltalmazták ezt is a romboló vészektől ?

De kh. nem elég csak örvendezni e százados emlékün
nepen : illő, hogy azon vallásos érzelmek hatása alatt, melyek 
ma az öröm mellett oly nagy lelkesedéssel is töltenek el ti
teket — illő, hogy újabb kegyeletre, szeretetre is gerjedjetek 
Isten ezen szent háza iránt, mert nagy jelentősége van ennek 
a ti házaitok között. Igen nagy jelentősége van Isten ezen 
házának. Ezt kivánom bebizonyítani előttetek ez ünnepélyes 
órában.

Zsolt. XXVII. I— 6.
Egy dolgot kért a kegyes Dávid az Úrtól, azért esede

zett Istenhez, hogy engedjen neki lakozást az ő házában. 
Kérte pedig ezt azon okból, mert mint az általam felolvasott 
igékből kitűnik, nagy fontosságot tulajdonitott az Isten házá
nak ez a jámbor férfiú, nagy fontosságot, mert a tem
plom pitvarában tűnt fel az ő lelki szemei előtt leginkább 

.az Urnák fensége, szabadító kegyelme; itt talált üldözői ellen 
védelmet s békességet kifárodt lelkének.

Kh. mint a tapasztalás mutatja, az emberi ész folyton 
arra törekszik, hogy uj és uj felfedezésekkel, találmányokkal 
lepje meg a kiváncsi világot. Az ős időknek vívmányai, al
kotmányai csak mint emlékek bírnak némi becscsel az utókor 
előtt ; az unokák nem igen hajiadók követni az apáknak 
nyomdokít, sőt azt látjuk, hogy hadat izennek többnyire an
nak, a mit az elődök nagy fáradtsággal teremtettek, alkodtak, 
hogy azoknak romjain — mint szokás mondani •— a kor íz
lésének, sokszor inkább szeszélyének — megfelelőleg valami 
ujjat létesíthessenek. Egyet azonban a régi időkből nem mer 
érinteni, nem mer romba dönteni még századunk annyira ujitó, 
annyira romboló korszelleme sem. És ez a vallásos buzgóság gyül- 
helye, az Istennek hajléka. De hogy ma is vannak templomok és a 
hol nincsenek, ott építeni iparkodnak az emberek, •— valljon
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mire mutat ez, ha nem arra, hogy még mindig nagy fontos
sága van a városok palotái, a falvak egyszerű házainak sorá
ban az Isten házának.

De mát micsoda jelentősége van az Isten házának, a 
templomnak a mi házaink között ?

Nagy jelentősége van ennek, kh. mert:
1. Ez az a hely, hol leginkább közelíthetünk Istenhez, 

a mi szerető mennyei atyánkhoz, mert
2. ez a hely az, hol leginkább erősbithetjük a testvériség 

kötelékeit, hol leginkább találkozhatunk azon embertársaink
kal is, a kiktől az élet viszonyai egyébként elválasztanak 
bennünket, mert

3. ez a hely az, hol megfáradt lelkünk békességet talál 
s megújul erőben, hogy tovább folytathassa az élet küz_ 
delmét. -—

I .

„Hová mennék a te lelked előtt, és a te arczád előtt 
hová futnék .J ha a menybe menek, ott vagy, ha a koporsóba 
vetem az én ágyamat, ott is jelen vagy, ha olyan szárnyaim 
volnának is, mint a hajnalnak, és a tengernek utolsó határá
nál laknám is, oda is a te kezed vinne és a te jobb kezed 
megfogna engemet.“ E szavakkal magasztalja kh. a koronás 
dalnok a felséges Istennek mindenütt való jelenlétét a 139-ik 
zsoltárban. Nemzetünk koszorús költője pedig ekképen énekel

„Isten ! kit a bölcs lángesze fel nem ér,
Csak titkon érző lelke óhajtva sejt:
Léted világit, mint az égő
Nap, de szemünk bele nem tekinthet.“

„Téged dicsőit a Zenith és Nadir,
A szélvészek bús harcza az égi láng 
Villáma, harmatcsepp, virágszál 
Hirdeti nagy kezed alkotásit.11

Ha egyébb bizonyitékot nem is hozok fel, már ezen ih
letett ajkakról elhangzott szavak után is, méltán azt állíthat
juk, hogy mi akárhova megyünk, akár hol vagyunk, az Istent 
mindenütt megtalálhatjuk s az Isten js mindenütt megtalál 
bennünket.
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De bár az égboltozat, azokkal a milliárd örök fényű 

lámpásokkal, a föld a maga ezer meg ezerféle ékességeivel 
és áldásaival együtt és egyenként mind arra vallanak, hogy 
a magasságban, a mélységben az Isten lelke hat, alkot, világit; 
bár az Isten lelke olyan, mint a lég köre, mely mindeneket 
átölel, mely hatalmasan nyilatkozik az emberi szivben, kebel
ben s a lelkiismeret helyeslő vagy büntető szavában is szün
telen — mind a mellett kh. azt kell mondanunk, hogy az Ur 
az ő kegyelmének teljességével — melyre vajmi nagy szük
ségünk van nekünk — mégis ott közeledik mi hozzánk s mi 
is ott közeledhetünk hozzája leginkább, hol az ő beszédét 
hallgatjuk, hol az ö sakramentumai oda nyujtatnak mi nekünk.

Legyen bár, hogy az egész világ az Istennek háza lak
helye, szorosabbatj véve a jelenések könyvének Írójával mégis 
oda kell nyilatkoznunk nekünk is : hogy „az Istennek hajléka 
az embereknél vagyon/' A  templom az, hol a bölcs lángesze, 
hol a gyengéknek elméje leginkább elmélyedhet az ég és 
föld Urának, a hatalmas Istennek lelkében. És ez nem is lehet 
másképen, hiszen itt minden, de minden a jóságos Istennek 
tiszteletére, dicsőségére van alkotva, szentelve, minden ama 
szerető mennyei atyára emlékeztet bennünket. lm e szószék 
miért van ez ideállítva ? Nemde egyes-egyedül azért, hogy innen 
— mint Pál ap. mondja Tim. küldött II. levele 4. r. 2. versé
ben, „hirdessük az igét alkalmas és alkalmatlan időben s 
intsük a hallgatókat szelídséggel és tanítással," — hogy hin
tegessük innen az emberi méltóságot alkotó égi erényeknek 
magvait a szivekbe; hogy meghallhassák e helyről mindenek: 
mi az a mi az embert a porból, a mindennapiság szűk köré
ből kiemeli s lelkét ama mennyei király trónusához vezeti ? 
Nem emberi bölcseség; hanem a hatalmas és az örökkévaló 
Istennek beszéde az, mely innen elhangzik az ő akaratját hir
detjük, az ő csudadolgait szóljuk és magasztaljuk e sz. helyről; 
ő reája irányoztuk a figyelmet egészen — és igy már a szó
szék is egy hatalmas eszköz arra, mely közel hoz az Istenhez 
bennünket.

De e mellett itt van a sz. oltár is, az a hely, a honnét 
a mennyei kegyelem nemcsakhogy hirdettetik, de valóban oda 
is nyujtatik a hivő lelkeknek. Igen, az oltár zsámolyán — itt 
hallja a bűnbánó keresztyén; „az Isten nem akarja, hogy a
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bűnös elvesszen, hanem hogy megtérjen és éljen1' — itt közöl- 
tetik vele a Krisztusnak váltsága; itt születik újjá a Jézus 
végvacsorájánál, asztalánál az igazságra és a sz. életre. És 
hogy ha rövideden megérintem azt is még, hogy az oltár az, 
a mely előtt megállva, hűséget fogadnak esküsznek egymásnak 
egész életre a kér. jegyesek; a gyermekek pedig szintén az 
oltár előtt emeltetnek a kér. anyaszentegyház keblére; itt 
ujjitják meg szövetségüket a confirmáczio alkalmával a szent- 
háromságu egy Istennel s fogadják szerető mennyei atyjuknak 
áldását — ha mindezt tekintetbe vesszük: váljon az oltár is 
nem-e egy erős kapocs, mely oda fűzi a kicsinyek és nagyok, 
az erősek és gyengék lelkeit a jóságos Istenhez?

Minthogy pedig e sz. helyek nem a természet ölén, nem 
a szabad ég alatt, hanem a templomnak falai közt vannak 
elhelyezve; nemde méltán állíthatjuk azt, hogy a templom az 
Istennek háza, hajléka? Bethel, hol fel van állítva az a mennyei 
lajtorja, melyről az Urnák angyalai ma is egyre erősitik azt 
a gyémánt lánczot, mely viszonyba hozza az embert az Istennel, 
mely az eget a földdel összekapcsolja.

Ily nagy fontosságot tulajdonított a templomnak már 
Dávid is, azért kívánta azt látogatni élte minden idején ; ily 
nagy jelentősége volt ennek a hajléknak, a ti templomtoknak 
s hosszú száz éven keresztül. Oh hányszor közeledtek itt is 
már az Istenhez s hányán tapasztalták viszont közellétét a 
kegyelem atyjának !

Oh legyen ez a hely ezután is — a ti számatokra is az 
a kedves Bethánia, a hova egybegyülekezve, megláthassátok 
az ő szentséges orczáját, elvehessétek atyai áldását ti és a 
késő unokák! Legyen tiszteletben előttetek is e sz. hajlék, 
mint olyan hely, a hol leginkább közeledhettek Istenhez, mint 
olyan hely, a melynek nagy jelentősége van.

II.
a zért i s : mert itt erősíthetitek a testvériség kötelékeit leg
inkább, itt találkozhattok azon embertársaitokkal is legjobban, 
a kiktől az életnek viszonyai elválasztanak egyébként titeket.

„Egy a ti atyátok, ki a mennyben vagyon" — mondja 
édes idvezitőnk, Math. ev. 23. r. 9. versében. Egy atyának 
gyermekei vagyunk! Oh kh. mennyire ösztönözhetne ez ben-
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nünket arra, hogy iparkodjunk minél inkább fentartani erő- 
siteni, gyönyörűségessé tenni azt a viszonyt, mely minket 
— mint egy atyának gyermekeit, tehát mint testvéreket — 
embertársaitokhoz fűz.

Ha az a gondolat foglalkoztatná lelkünket szüntelen, ha 
átvolnánk hatva eléggé azon tudattól, hogy a mennyei atyának 
jóságos gondviselése alatt mi emberek együttvéve egy nagy 
családot képezünk miért is hivatásunk egymásnak terheit 
hordozni, örülni az örülőkkel, sirni a sírokkal — oh ekkor 
paradicsom volna a föld s boldogok, megelégedettek ennek 
lakói. Sőt többet mondok : „ha az emberek egymást igazán, 
testvérileg szeretnék, ha az okos az együgyüt oktatná, ha a 
hitben erős a hitetlent jó útra vezetné, ha a hatalmas a gyen
gét az üldözöttet pártfogolná mindenütt: akkor ezek az erények 
éggé varázsolnák a földet, éggé, melyen a halandók éneke 
egyesülne a boldog lelkek alleluja zengzetével s együtt 
dicsőítené a szeretetnek Istenét."

De hát valljuk meg, ez a magasztos eszme, hogy mi 
testvérek vagyunk, gyakran felejtve van mi tőlünk. Sokakra 
közülünk nagyon is rá illik : „a föld anyagtelt érdelei, az embert 
eltöltik s az élet romboló tengerén, hajóját ők viszik." A külön
féle életpálya s munka mezején, kiki a maga javáért küzd, 
fárad, izzad szüntelen, talán nem is lehetne szóllani az emberi 
társadalomról, ha nem volna egy kapocs, mely emberiségét 
ma is összetartja még. És ez az összekötő kapocs kh. a sze
retetnek vallása, összegével mindazon üdvös eszközöknek, 
melyeket az égi atya földi gyermekeinek boldogitására elrendelt.

Igen a vallás — ez egy közkincse az emberiségnek ma 
is még s az is marad mindörökké — „az ég és a föld elmúl
nak, de az én beszédeim semmiképen el nem múlnak" — mondja 
édes idvezitőnk. Innen van, hogy az élet viszonyok, sokszor 
a rang, születés, vagyon válaszfalat emelnek is ember és ember 
között, van egy pont, a melyen ez a válaszfal leomlik, van egy 
hely, hol találkoznak egymással azok is, a kik az életben távol 
állanak egymástól, találkoznak annál a forrásnál, a melyből 
az élet vize csörgedez, találkoznak a vallásos buzgóság gyül- 
helyén a templomban, az Istennek házában. Oh és mily nagy 
áldás az, hogy itt találkozhatnak a gazdagok és szegények, 
a nagyok és kicsinyek, a hatalmasok és a gyengék az ifjak



és öregek! Ha egyébként a világ zajában, a földi érdekek 
közepeit felejteni tudta az ember Istenét, mellőzte, talán épen 
megvetette embertársait — itt e sz. falak között mélyen érzi 
a maga kicsinységét mindenki szemben azon főlénynyel, kinek 
„szemöldöke ronthat, teremthet száz világot s a nagy idők 
folyamit kiméri.l< De ugyan e sz. falak között azt is kell érez
nie az embernek, hogy a világ előtt bármily nagy tekintély
ben részesüljön is egyébként, bár állása, vagyona, talán épen 
érdemei után a világ ötét sokak fölé emeli: az urnák szent- 
séges orczája előtt nem áll magasabban felebarátainál senkisem 
— mely gondolat a hatalmast felebarátainak becsülése, sze- 
retetére indítja. Midőn pedig fülébe hangzik itt: „úgy szerette 
Isten e világot, hogy az ő egyszülött fiát adná, hogy min
denek, a kik ő benne hisznek, el ne vesszenek, hanem örök
életet vegyenek11 —- ennek hallatára ő is felbuzdul, ő is lel
kesül a vele együtt megváltottak boldogitásáért tenni, hatni, 
áldozni.

Oh hány kemény s z ív  lágyult meg eképen e sz. falak 
között is és gyuladt részvétre, áldozatra, magasztos tettekre, 
mióta ezek fenáilanak! Eltekintve az egyéb alkalmaktól — 
ha csak a vasár- és ünnepnapokat vesszük is szemügyre, száz 
év hosszú során keresztül — hányszor volt e templom is a 
testvéri találkozásnak gyülhelye; hányszor olvadtak össze a 
vallásos kegyes érzelmek itten, hogy egy szívvel, lélekkel 
áldja, magasztalja a hívek serege az Urat s kérje annak atyai 
kegyelmét, áldását!

Oh legyen ezután is az Isten imádásának, a minél több
szöri testvéri találkozásnak helye e sz. hajlék, jöjjenek ide 
örömmel, készséggel mindenek, annyival inkább is mert nagy 
fontossága van e helynek végre azért is

III.
mivel itt talál a kifáradt lélek békességet, nyugalmat, itt ujul 
meg erőben, hogy tovább folytathassa az élet küzdelmét.

Szenvedés, nehéz megpróbáltatások lánczolata az élet —- 
szokás mondani. És csakugyan áll az kh. hogy utunk nem 
vezet csupa illatos virágok között, bizony többször vagyunk 
kénytelenek szúró töviseken is általhaladni. De hát azért még 
sincs okunk kétségbe esni, elcsüggedni, mert hiszen vannak

13
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nekünk édes pillanataink is, a midőn a s z ív  a legboldogitóbb 
örömérzelmekkel eltelve repes keblünkben; úgy szintén a 
szenvedések is — habár tőlük már előre félünk rettegünk, 
habár sok fájdalmat okoztak is, ha reánk zúdultak — mégis 
többnyire javunkra szolgálnak. „Olyan a szenvedés az életben 
mint vészes éjszaka, mely után az elevenítő reggel moso
lyogva virrad fel, mint levegő a széltől, úgy tisztulnak meg 
indulataink a balsorsban; mint virágkelyhen a keresztül futott 
zápor cseppjei, úgy ragyognak arczainkon a bú könnyei s 
általuk a belső élet gazdagabban tenyész." „Hogy érzelem 
virágot teremjen a kebel, szükség, hogy azt a bánat átjárja 
tőrével/'

És kh. mily szerencse ránk nézve, mily áldás, hogy még 
legégetőbb fájdalmainkra is találhatunk enyhitő balzsamot. 
Igen, megtaláljuk ezt már abban a meleg részvétben, a melylyel 
a jó barátok, a rokonérzelmü embertársak keblünkre borulnak, 
hogy velünk együtt sírjanak, hogy velünk megosszák azt a 
gyászt, bánatot, mely sokszor egész terhével nehezül lelkünkre. 
De főkép a vallás az kh. megint, a melynek vigasza a leg- 
hathatósabban enyhiti keblünk vérző sebeit. Igen a vallás. 
Midőn a nehéz megpróbáltatások terhe alatt roskadozó sors- 
üldözött ide jön a templomba s itt fülébe hangzik, hogy Isten 
akarata nélkül egy hajszál sem eshetik le fejünkről, midőn 
megvilágosul előtte, hogy Krisztus is csak a szenvedések utján 
mehetett be az ő dicsőségébe — oh mind ennek hallatára 
gyötrődő lelke felocsúdik mintegy kínos vajúdásából s midőn 
azt is hallja, hogy „Isten nem kísért feljebb, hogy sem el ne 
tudnánk viselni" — ez édes biztatásra megtörik fájdalma; 
hite, bizodalma egy felsőbb gondviselés iránt felébred s e hit
nek, bizodalomnak ereje békességet, nyugalmat varázsol csüg
gedő szivébe. Midőn a világ gonoszsága, az irigységtől rága
lomtól nyilait nyomorult halandó átlépi e sz. háznak küszöbét 
s itt elhangzik hozzája a próféta szava: ne az ellenségtől, 
hanem a seregek urától rettegjetek" — midőn hallja az idvezitő 
Ur Jézusnak ajkáról: „ne féljetek azoktól, kik a testet ölik 
meg, a lelket pedig meg nem ölhetik, hanem inkább féljetek 
attól, ki mind a lelket, mind a testet elvesztheti; s midőn fel
merül előtte az a tövisekkel megrakott ösvény, melyen a leg
ártatlanabbnak, az Isten fiának kellett végig haladni; felmerül
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előtte az a kereszt, melyen tiszta lelke az égbe szállt — de 
látja azt a diadalt is, a melylyel hitének fejedelme a háladatlan 
világot meggyőzte ; mindez az üldözött halandót megnyugtatja 
sorsában, mint Dávid az Ur sátorának titkos helyén érzi az 
Urnák hatalmát, azt a mennyei erőt, mely ötét is ellenségei 
fölé emeli s csudálatos módon a támadások ellen megvédi.

És hogyha azon bánat, azon keserv vezeti ide a pornak 
gyermekét, a melytől szemeinek könnyei azoknak koporsójára 
hullottak, a kik neki itt e földön oly igen kedvesek valának : 
itt e sz. helyen felszáradnak ezek a könnyek is Jézusnak szava : 
„én vagyok az élet és a feltámadás, a ki én bennem hiszen, 
ha megholt is él“ behegeszti a halál által ejtett sebeket, 
eloszlatja azoknak nyilaló fájdalmát.

És igy kh. nincs az életnek oly sötét órája, nincs a sors
nak oly csapása, a melylyel ki ne békitené az Ur lelkének 
vigasztaló, bátorító ereje azokat, akik keresik az ő orczáját, 
a kik igy tudnak a zsoltáriróval szólani : „Uram szeretem a 
te házadban való lakásomat, és a te dicsőséged hajlékának 
helyét.“

Kh. megépítették az ősapák ezt a templomot is, meg 
azon magasztos czélból, szándékból, hogy itt kedves lakozásuk 
lehessen, hogy e helyen közeledhessenek a kegyelem Istené
hez Urához, hogy itt kincseket gyűjtsenek az örökéletre, hogy 
itt ápolják a szeretetnek érzelmeit s egyesült szívvel, lélekkel, 
buzgó énekben, imában dicséretet mondjanak, hálát rebegjenek 
az ég és föld Urának, igéjéből az élet küzdelmeire erőt, a 
gyötrelmek közepett vigasztalást nyerjenek. Ok a mit itt igaz 
hittel kértek, az nekik megadatott, amit itt kerestek, azt meg
találták, rájok szállott az áldás az áldások atyjától. Legyenek 
áldottak poraikban tőlünk is !

lm kh. rátok maradt sz. örökségül Istennek e háza száz 
év után is. Nagy jelentősége van ennek most is, nagy jelen
tősége lesz ennek ezután is a ti házaitok között mindenkor. 
Ehhez képest, ez okból, oh becsüljétek meg e sz. örökséget 
úgy és aképen, hogy külsőleg is — rendeltetéséhez illő, tisz
teletet gerjesztő állapotban iparkodjatok ezt fentartani. De 
becsüljétek meg, szeressétek Istennek ezen házát főkép az 
által, hogy látogassátok szorgalommal s örömmel ennek pit-
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varát. Egy dolgot kérjetek a kegyes Dáviddal ti is, hogy 
lakozhassatok a templomban élteteknek minden idején !

„Jöjjetek én hozzám mindnyájan, kik megfáradva és meg
terhelve vagytok és én megkönnyebbitelek titeket.“ íme ily 
szelid, nyájas szavakkal édesgeti, hívogatja Jézus azokat, a kik 
megkeresztelkedének az ő sz. nevére. Hivogat titeket is — 
oh fogadjatok szót neki, teljesítsétek kérését, jöjjetek ide e 
sz. hajlékba, itt megtaláljátok őt, itt az ő igéjéből számatokra 
is az életnek vize csörgedez. E forrásból merítsetek erőt, béke- 
tűrést a földi harczokra, merítsetek hitet, bizodalmát a jóságos 
Istenhez, szeretetet egymáshoz, reménységet a boldog örökéletre.

Ámen.

7. Zár-ének. „Erős várunk" utolsó verse.






