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KRIZA JANOS ,
IlUSIlük.

S zeretett szolgatársaim, tcst\'érehn az.Úrban! Szebb és magasztosabb órában Krisztus táborának egységhi\'ö vitézi még eddig soha.
nem állottak síkra, mint ti tiatal felszentele.ndök, e szent alkalommal.

Háromszá.zados multunk e ru l é k e mint komoly, fenséges arczu angyal
lebeg feletto.nk, lelki szemeink ellltt felidézve dicsőült alakjait egyházunk bajnokainak, kik amaz emlékezetes lelki forradalom éveiben, Er-

délynok fM<lén,- s legtöbbszOr ezen polgári ~ vallási szabadságeszmék
által megszcllt elt város kebelében, élvoztók ft hit- és lelkiismereti szabadság l é le kemel ő gyönyórét, s éllpen egy ,'allisi mártius 15-én- l bGGban-vitatták itten először háboritlanul az iswnegység eszméjót.- S a
feltetszett negyedik század reménye mosolygó arczczal integet felénk,
öS1.$zelHelkez\'e a j e l e n k o r üde életsúllú, de súlyos muukákkal küzdI)
angyalával. Ilyetén jelenségek. közt indultok el t i ai! II legnemesebb.
harcz.m , a melynek előcsatá it már saját szivetekben illeg kellett barczolnotok, hogy embert1l13aitok lelkében is annak minél szebb győzel 
meit aralhassátok. Ne lonne-c képes ogy ily reudkü'ül i pillanat magas
iSnérzetel önteni kebletekbe apostoli hivatá1:ltok magasztos volta iránt,
hogy minél erősb ibIetet s iSsztiSnt nyerhessetek allllak hü folytatására,
S itt veszen körny ül bennelieket auyaszentegyMwuk d i~e. virága,
s még meszsze távolból _ Álbionból is hozzánk látogatni jött bitrokoIliIlkkai 81.aporodolt gyülekozete;- és midőn ti a nagy feladattól mint·
egy \'i$zszareUenl} erőtlenségtek érzetében most ezen egyetlenegy alka.

lommaI térdre borultan imádkoztok az egy örök élő Isten megszentelö
kegyelméért, s az apostolok példája szerént az anyaszentegyház tisztes
őrei) mint apostoli utódok áld6 kezeit érzitek fejeteken nyugodni: ne
lenne-e képes ily egyszerüen szent ünnepél,vesség erőteljesebb lángra
éleszteni kebletekben a szentlélek tüzét, a melyet már saját egyházaitok oltáráról - hol a küls{\ hivatá.st' megnyerve, szolgálni kezdettetek _ de még iukább tulajdon kob letek tÜzbelyéröl kellett e szent
helyre elhozllotok.
Ifju barátim! én nom kétlem, hogy a Jelen magasztos pillanat,
a multnnk ide súgárzó s' most a legteljesebb fényben ' felélénküHl emlékei, _ a jelennek szabadabb lélekzést engedö légköre, llitrokonillk s
polgártársaink meleg rés~véte, ~ egy fl, jelennek szabadság- és igazságvágyát még teljesebben kielégitő, boldogabb jövő édes reménye - mindez nem kétlem, magyar ifjui keblet nem hagybat maradand6 benyomások nélkül, s hiszem, hogy nemzetnek. mely főleg erkőlcsi , önmegtagad6 s feláldozó erővel vivott ki nagyszerü eredményeket, minden
gyermekei - legyenek világi vagy egyházi hh'atásuak - fognak birni
több kevesebb részt ebből az erkölcsi erő-alapból, akarati erélyböl, s
Ilinni akarom, hogy még egy könnyclmü, s tán teljes romlásnak indult
ifju ember is ujjászülethetik, ha nagyobbszerü. időkben, milyen a jelenlegi is, megjelenik lelki szemei előtt a haza szent geniusa tiszta és
önzetlen lelkü nagy hazafiak képében, a kik nemzeti s emberiségi magas czélokért minden világi örömet, sőt életöket is készek feláldozni.
Hasonló szilárd akarati erőt s erkölcsi eltökélést fejtbetett s érlelhetett
meg a ti lelketekben is a legújabb kornak, minden erőinket (elköltő
•
s magasztosit6, ujjászentelö szelleme, s ez erélyboli kincseteket nevelheti saját egyházunk e nevezetes emlékna}lja is, szemeitek előtt lebegtetvén nagy elődeink! átalában a reformátorok dicső példáit, a kik hitökért, moggyözödésökért helyt állottak mint meg(eszitett vezérak
Krisztus, sőt dicsekedtek szent Pállal, bogy l sten méltóvá tette öket
arra, hogy Isten országáért! az igazság vaUásáért bosszusággal is illettetnének.
Nektek is ezen Isten országán kell delgoznotok magatokban és
magatokon kivül, mint nz egyházaIkotás s cgyházjavitás bajnokainak,a hitet és erkölcsi életet kell terjesztenetek ma is az ' emberek között,
nem kifelé ugyan mint hajdan és most is a missionariusok a pogányok közé, de terjesztenetek kell bent a hazá.ban, - belmissi6t, apostolkodást ke1l gyakorolnotok a csak külsőleg megkeresztelt népnek 1ólokvilágában, hol még elég sCik pogány t'erület találtatik, csak győzzétek
a ketesztelést) mely tűzzel és szent lélekkel kóts~gkivül sokkal nehe-

és Szentléleknek ne·
ze bbI mint csupa vízzel s az Atyának, ás Fiunak
•
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vében val6 fejreöntés cselekvényével.. A hltnek öszmte, bátor vallásA·
ért mai nap ugyan nem félhettek martyromságt61, szidalmas és kínos

haláltól, mint hajdani reformátoraink, 8 azok közt elaö főpásztorunk
Dávid Ferencz; de azért ma sem kevésbbé terhes az evangyéliomi szolgálat; az Ur házának, sz. ügyének igaz szerelme ma is annyi örömvirágot
elrabló, testi és lelki erőket korán felem6szthetö munkásságot követel,
sőt a saját bit, egyéni ben ső meggyőződés bátor kimondása. járhat
még napjainkban is veszélyekkel, sok lélekgyötrö és kesergetö, sőt
anyagi veszteséget is maga után húzható veszélyekkel.
És ti Ai! még sem rettentek vissza ily sulyos szolgálattól, mert
_ kenyérre van szükségetek - nem, nem! mert Krisztus, az emberiség
legjobb barátja iránti szeretetblH a lélek tápláló kenyerét Berősitő,
vigasztaló borát kivánjátok osztani embertársaitoknak. Miel~tt azért
tovább folytatnátok a nehéz szolgálatot szerencse s áldás kivánatom
mellett : hadd illutassam fel lelki szemeitek előtt egy valódi pap, mint
főleg lelkipászto r eszményének vázlatos képét nehány gyönge vonásban, a melyet aztán valósitani legyen rögondja élteteknek.
A lelkipásztornak első jellege nem lehet egyéb, mint a le gbensőbb önfe láldozó szeretet Isten és Krisztus iránt,
össze kötve az emberek és szent hivatalairánti legmél y e b b s z e r e t e t ta 1. A szeretet, a törvény betöltése, képesithet titeket ifju szolgatársaim, mindenek felett arra, hogy valódi lelkészek
legyetek.
A ki nem szereti Istenét teljes szi\'éböl, lelkéből, az a halhatatlan lelkeket sem fogja igen sokba venni, a kiket Isten szeretete hozott látelrej a ki nem szereti Jézusát szive legbensejéblH, az nem fogja
súváre venni az általa meg\'áltott lelkek üdvességét sem ; a.1ri lelkésú hivatalát nem szereti egész a lelkesedésig, az a gondja alá bizott
nyáj legeltetésében sem fog soha magasabb ezélt tűzni maga. elébe,
s ~a csak felébe, harmadába teljesiti is kötelességét, vagy ha elégnek
véli, hogy a legsfugetőbbet, az el nem mellőzhetőt teljesitetlen nem
hagyja, igen könnyen meg fog elégedni édesmagával , s megallrudni
talán egy kissé nyugtalankodó lelkiismeretével.
Ha. van hivatal, mely igaz benső, önkéntes szeretetet feltételez,
~álasztásánál szintugy mint folytatásánál, az a lelkészi hivatal: mert
Itt nem sokra mehetni USrvényes szabályokkal, feJs6ségi rendeletekkel;
csak ~ hivatal iránti szeretet s bílség az, a mi megismerteti s felta.
láltatJa velünk a lelkészi tevékenYSég számos alkalmaitI a mi erőt
7
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nyujt a T69telkedésnek, a kényelem-szeretetnek legyllzésére, a bivek
lelki jóllétére czóh:ó, soha ki nem fúradó IDűködésre. Elmúltak az idők,
midőn a papi emberben inkább csak prédikútort, hitszónokot, ,'agy az
egyházi szertartások ügyes vszérét nézték j elmultak azok az idők is,
midlln a vallás szolgájában inkább csak a népért Istennél közbenjáró,
a nép helyett áldozatot bemutató s ez által a bfinei miatt haragvó
1stent megengesztelö áldozó-pa]Jot, a többi emberek felett valami természetfeletties varázsfénynyel ékeskedő szent-félét tiszteltek, a lelkek
fel világosi tását, erkölcsi kenyérrel táplálását csek61yebbszerü teclldönek
tartván nemcsak a hivek, de magok a ]Ja})ok is. Ki tagadná az igehirdetés, a hitszónoklat nagy fontosságát, minél ékesebb 8 a kebleket
meghatóbb s megrenditőbb a szónok előadása? s ki tagadná a fényes
templomi cultus érzékekre, sőt érzelmekre ható erejét? ba el nem ismerjük is, hogy a csupa homályos érzések és sejtelmek gerjesztésének
varázsmestersége mai miveltobb korszakunkban még llelyén volna, midön a lélekben és igazságban val6 imádásnak egyedül jogos Dlélt6sága mindinkább elismertetik.
Csak a szeretet, az Isten és emberi lelkek iránti buzgó, önfeláldozó szeretet, emelheti s emeli is ma a papi hivatalnak hitolét az
emberiebben s azért keresztényiebben gondolkozó és érzö közvéleményben s közlelkiismeretben. Mint Krisztusnak, "ama jó pásztornak" szol·
gái ti is, fiatal szolgatársaim ! csupán pásztori hivatalra lehettek hivatva. A ti fllpásztori kibocs..1.t6 leveletek az Urnak Péterhez intézett
szava: Legelte sd az én juhaimat, bárányaimat! Pál apostolnak az éfézusi vénekbez tett iutése: V i s e l j e t e k g o n d o t ro agatokra és az egész nyájra! A ki J ézusnak ama. szivhez, lelki·
ismerethez sz6ló kérdésére: S z e r e t s z - e e n g e Dl e t? Péternek egész
nyiltságávai s belső örömé\'cl határozottau feleibeti: U g Y U ram, sz e: e ti c k t é g e d e t! az Péter hűségével is fogja legeltetni Jézus juhait,
Igyekezik, a mennyiben csak lebet, mindennek minden lenni, s a hü
gondOSKodásban soha el Dam fárad .
. Ti, kik az .lsten seregének gondviselőivé, az Ur Krisztus lelki
nyájának pásztoraIvá ki\'áutok lenni, birtok-e ily erős és mély szeretetre hangolt kedélylyel? Szeretet és ihlettség nélkiil val6, hideg és
száraz értelem emberei sOK más hiva.talra. lohetnek alkalmasok ae a
lelkészire bajosan. "Sziv" kell a lolkészi hivatalhot, meleg és' buzg6.
érzelemmel teljes sziv, mely könnyen belé gondolja magát bármi idegen á.llapotba, mélyen és élénken képes résztvenni mások örömében ás
!l.idalmAban, s%ükségében és aggodalmában, s természeti és erkölcsi
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nyomor Játt.i.ra az emberek nagy barátjával igy szólhat: k e s e r fi l ö m,

sajnálom a népet. Az ismeretes mondat szerint: a kebel az,
mely ékessz61óvá te ~ze n; az érző kebel, a melegen'érz6 szív
az, mely kedveseiuk, mely a nép szivét megnyitja nekünk, - ez a büvöS veszsző, a melylyel embertársainkrn, hivoiÍlkre meginditó hatást
gya.korolbatunk, .... s kéréseink, intéseink, truJ.ácsaink és vigasztaló szavainknak befogadást és sikert szerethetünk. Egyedül II szi\'es szeretet
kész arra, hogy mindenkinek szolgáljon, egyedül az áldoz fel minden
kényelmet, élvezetet, haszollórdeket; nom kérdi soha: "mi lesz ezért
jutalmam?" s akkor sem lankad buzgóságában, ba olykor félreismeismerőssel, rágalommal találkozik; ujra, meg ujra kiveti hálóját a

mélyre, Péternek erős bizalmával, felkeres és megragad minden alkalmat arra, hogy javitólag foly hasson be egyes lelkekre s az egész gyülekezetre, buzdit, erősít, és vigasztal, a hol csak módja van benne egy
szónl, munkálkodik, mint az Ur Jézus, mig nappal vagyon.
További jellegéül a lel ki pásztornak bizvást tehetom az ö n s z igod, azt a k 1lz1l nségesen faljfllemelkedő, hogy ugy nevezzem, i d oa l i s t 11 r e k v é s t. A lelkipásztornak is, mint minden egyéb
hiratalnak meg\'annak saját kísértetei. A lelkész - a mint illö is ehnélkedő, legalább hivatalához ké!lCst elmélkedni tartozó emberhez -sok szabad,
üres idö\'el rendelkezik, többel talán, mint bármely más hivatalbeli. Egy ép
és egészséges, csak közeped eszu, gyakorlott lelkészre nézve nem lehet nehéz vílsárnapokon egyszor "agy kétszer föllépni, kétköwapokon a szokott
imákat elmondarü vagy elolvasni, s olykor egy vagy több keresztelést,
. eskotést, \'agy temetést elvégezni. De éppen e szabad, üres óráknak
számosabb voltában rejlik rá nél.\'e nem csekély kisértet, az t. i. bogy
idejének szabad használatához annyira hozzá szoklmtik, minélfogva nem
örömest szakitja félbe valamely megszokott, kedvencz foglalkozását,
időtöltését - s tán tanulmányát - oh ez ritkábban történhetik! - nem
minden önmegtagadás nélkül, s tán csak kényszeri módra megyen hivatOl.los mánkájára. - értem itt nem annyim a. pré(likálást, mint a 161kipás~tori gondra tartozó tevékenységet. _ lIIíért ne tenném Ai, ez
öszintc vallomást, a mire az önmagamon ugy, miut másokon szerzett
tapasztalásim kéu~·szeriteDek.
Ennélfog\'a már minél kevésbbé lehet törvény által kiczirkalmazni
azt, a ulit az Ur lelki nyájának gondviselőjéWl oz vagy amaz esetben
a kötelosség, a lelkiismeret követel: annál inkább kell maga felett
örködnie, bogy azt, a mit szigoru tör\'~lly szerint tőle megkivánni nem
lehet, el ne mulaszsza, hanem bogy fényes állócsillagként világoljon
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lelkében az öntudat: előbb ~9 mindenek elött vagy tc oh lclkés1., a.
hi\'atalodó, egyhá.zadé, a gondod alá bizottaké, g csak bu. ezek irányá-

ban megtetted a mit tenned lehetett és kellett, azután vagy te a magadé, saját házadó, ,sak ezután üzheted kÜ,lön. foglalatossá~dat és
szcllvedólyeidct. A népnek követelései nem mmdlg leb,elnek bIZtosan
vezető irállyadóiuk, már csak ez a név: h a II g a t ó k, mkább arra. '~
natkozik, hogy szép beszódokct hallgnss3lH\k, és ha ~allhatnak. azontul
a papnak templomon kivUl tenni kellető kötelességeivel szemben kón)'.

nyedéll hallgatnak, csendességben \'annak. Annál inkább kell a lelkésznek magának az ci II S z i g Or t gyakorolni, s szemei elött példányul
mindig ama jó pásztort tartania, a ki "körül járt nundenekkel j ólte vén" a kinek legfőb b foglalkozása. [L kifogyhatlan sok testi és lelki
szukséggel és nyomorral küzdö nél) gondozása volt.
Minél kevésbbé ellenőriznek és ellenllrizhetnek minket a templom OD kivül teeudőkre nézve törvényeink, előlj áróin k , annál inkább
szükséges, hogy a lelkiismeret, bogy mi magunk legyünk saját magunknak eUen6rei, felvigyázói, szüntelen emlékeztetve: a te gyülekezeted,
az Istent61 reád bizott lelkek érdekcinék elömozditás:\ra szentelendö erőd
és időd legjava; azoknak üdrét, jóllétét mindig sziveden kell hordozp
nod, azon gondolkozván: hol 65 miképen lehetsz u(l\t{is hatással vala p
mely hived lelMre, hol lehetsz indit6ja és eszközlője valamely jónak,
hasznosnak, kinek van szüksége a te tallácsodra, a te illtésedre, SCP
gélyedre és vigasztalásodra.
A lelkipásztorság az a hivatal, a. melyre bizonyánl nem elég a.
csupa szokásos törvényszorüsóg; fődolog itt, nem az hogy: mit kiváu p .
nak az emberek tőled? hanem mit kh'án tőled a te Istened, a te
Urad és bírád, a kinek számot kell adnod sáfárságodról. A törrény
betfijét az utolsó jotMig teljesitő pap, a ki egyetlen isteni tiszteletet sem mulaszt el önkl'inyüleg, gondosan elkészül minden beszédre,
még korántsem nevezhető Isten szive szerént való, a J l'illUS szellemében
::kálkO~(\ való~ lelkésznek ..Hogy azzá. lehessen, sokkal többet kell
e, mmt a mit a cauon sZIgoruan eléje szab, " a miuek olmuJasztásáért felelősség alá vODathat1k. Az igazi canon, sinormérték itteD ez:
"A k inek sok ad atott, attó l sok i s k é r eti k elO, és a k in é l. sokat tettek l e, többet k é rnek elötö!o. - A ki tudna Jót csele k edni és ne m csele k s zi az. b(lnös." Szóval II
lelké·hi'
~·
' a mnnkáss..1gi köre an,
SZl ra\.ül,
millél szélesebb és szabadabb
ill sZlgoru
.
bb lelkiISmeretességet
..
'
kiván. 'fávol a. szükkeblü tCorvénJosségt6l, szükség itt mintegy magosabb Bzárnyalatot venni, az elérendő

101
{zélt fentebbre téve, a lehető tökélotesre törekedni, bizonyos e s z m é. yiségtől vezéreltetni. A lolkés1.nek már neve oda mutat, hogy neki
e lki. sze llemi embernek kell lennie, tehát eszmények, 3. jó, igaz,
szép eszméinek vaIósitásán fáradozó munkásnak, legalább elsö mun. snak a többi keresztények kÖ7.t, a kik valamennyien l e lkiek,l e k é s z c k tartoznak leDni fl. krisztusi igaz kereszténység értelmében,
mcl' minden koresztényhoz szól az allosrol mondása: k i r á l Yi P a pság h szc ut nép vagytok ti a l e lki á l dozatok tételére.
~k

a ki magosabb eszmék felé tör, vivhat ki valamit s létesithet va\ami jelest. 'f isztelot, becsűlet annak a papnak, a ki lehető 
leg jó prd ikátor, hitszónok törekedik lenni; tisztelet a szent dolgok
férfiának, a . ek minden mozdulatán cselekrényén el van Ontve ama.
szent Dávid 33-dik Zsoltárában megdicsért drá ga k ellet, mely
az Áron pap s zakállán alá. megyen és l e foly szinte az
ő ö I to z e t é II e k a ls ő p r é ru j é r e. De kétszeres tisztelet, becsület
anuak, a ki felfogta ama legnehezebb, do legdúsabban is jutalmazó
felac1atát, hogy legyen: II á s z to f, keresztény lelkek l egeltetőj e, gondvise16jo" szerető l e l k i a t y j a l s már csak az erre irányzott igyekezet, mily felemelő érzéssel, örömmel boldogithat ! Lehetnek-e szentebb
órái, lelkesitöbb és boldogitóbb napjai a lelkésznek, mint midőn valamely jó és közhasznu dolgot saját kÖ1.ségében megindithatott s virágzó és gyiimölcsözö állapotba h07.hatott, midőn ön példájával a közszellem, kOzszorgalom, közerkOlcsiség terjedésére befolyhatott. A napszámos, a kézmüvcs estenden nlindig elmondhatja: ón napi munkámat
megtettem ; a lelkész soha sem mondhatja, hogy eleget munkált, ha
mindent igyekezett is megtenni , a mire magát kötelezettnek hitte, s
akkor is mély alázattal kell meghajolnia a mindeneket tudó és látó
szent Isten előtt, a ki a mulasztásokat is ismeri, valamint az emberiség legnagyobb munkása, az Ur Jézus elött, II ki egész naponta munkálkodvá.n, még késő estve is gyógyitja vala a betegeket, és már a
napnak felk ölte elött felkelvén, sietett a városokba, hirdetni az éV3ngyéliumot, mort ugymond : "azért küldettem az én mennyei Atyámtól l"
Harmadik jellege a lelkészi mnnkásságnak : valódi ti szte l etet, sze r e tete t és bi za lm at keltó sze m é lyi sége ti. l e lkészuok, egyesülve é l e t eszé l y l ye l és jó tapintattal.
Valamint napjainkban (s én ugy hiszem, ez korá.nt sem szolgál
kisebbségére a jelen kornak) a hivatal átalában magára, ha. még
oly magas volna is, a teljes méltóságot 8 értéket senkinek sem adja
meg, hanem megadja és emeli azt II hivatalt \'iselök személyisége j igy
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an ez kü\önösen EL lelkészi hivatalra nézve. I gaz való, hogy hatalma
:''111 táUlOgatja o. lelkészt munkásságában a hi \'atala. is, jogokat és alkalmakat s bizonyos külfényt, tekintélyt k51csönözvén neki, mindazál
tal EL hivatnI még scm tesú a valódi. lelkészt, do teszi kiválólag .
személyéhez ragaszkodó benső tisztelet, szeretet ős bizalom, a szerén ség CS igénytelenség, a? emba\'b~ráti nyájas, jó~kar6, ~ÚYot mego! ~Ö
indulat. Arra kell neki azért mmdeuok előtt töl'ekedlllO, hogy pap d1szes állását minden tekintetben fantartó, feg)'hetetlen magavisele , s'Úgorll önzetlenség, higgadtság, okos buzgalom és egyéb minden k:eresz-

Mnyhez, de kivált a pal)hoz illő tulajdonságok által súvbőt e (lő tiszteletet szorezzen magának ; do nom csak tiszteletet, becsüIó ,de igazi
vonzalmat is vi\'jon ki maga számára kcvélység és darabo ág nélküli,
mindig humanus bállásmódja, az örülőkkol örülő, a sirók al siró benső
részvétele ált.'\l. A fanyar, hidegkeblüség senkihez sem illik. kevésbbé,
mint a lelkészbel.; a ter mészetes nyájasság, szi \'élyesség a legjobb kulcs
hiveinek szivéhez, ezáltal önként megnyeri szeretetöket s bizalmukat.
s minél erősebben Illcgllyertiik e szeretetet s bizalmat - s ez legyen
a mi legszebb, legnagyobb s az o\' angyéliom igéj,e mellett csaknem egyetlen llapi h atalmunk! - annál több ha·
tásra számithatllllk, annál inkább remélhetjük, hogy kivánságaink, ter,'eink és intáseink a népnél s az egyeseknél viszhangra fogna k találni.
Ám legyen, hogy 1Iem minden lelkész személyisége már a természetnél fogva egyelőre bizal mat keltő és szh'et megnyerő, s fl. közönyösség s bizalmatlanság a népnél gyakran alig Iátsúk legyőzhetőnek .
S át.'\lában a súvek körül egy- egy községbcn oly kemény áttörhetlennek látszó kéreg fekszik. Azonban fl. komoly, becsületes törekvésnek
lassanként megjön a kiránt sikere, csak folytassa a lelkész - nem sokat törődve a. félreismertetéssel - mindenek iránti emberséges j ó bánását, tanusitsa jó indulatát, s fl. jégkéreg elvégre mégis olvadni kezd,
a hideg szh'ek melegiilni fog uak s a köznép mindinkább elismeri a
javára ~zélzó szent szándékot, s meggyőződik a. lel kész jó indulata fe·
lól. Ez annál biztosabban várható, hogyha a. lelkész a tiszta jó akarattal kellő o k o s s á g o t és t a p i n t a t o t is párosit; t ekintetbe tud venni
személyeket és köríilményeket, soha sem tolakodik, ft mennyiben lehet minden kényszert tá \'o.dat, uralkodási vágyat soha nem mutat, a
mi annyira gyil1öltté teheti s olykor teszi is a papi rendet a világiak
előtt, - távol az önfejüségtől, a makacs kötelózködéstől , a községgel és
egyesekkel való ogyetértést és békét fen ntartani igyekezik, áb.1jában
bölcsesség és alázatosság által (az al:izatosok b írj á k örökség
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s'o riut il. f ö ld e t, Máté V, 5.) vezérelteti magát mindenben. E
, .j g Oll oly sok dolognak helyes folytatására ~s sikeres végrehajtására
nc kevés életbölcseség, óV'.tosság s finom tapintat kivántatik.
ny tulajdonok mellétt, többeket nem is illetve, sikerdús lehet
il. t lelkészi mUllkásságtok is fiatal szolgatársaim ! Bizonyára e siker
il. hi ta.l egyformán lelkes és okos folytatása. mellett sem lehet min_
den k ségben egyonllS; ri. legjobb akarat,
legbuzgóbb törekvés, a
legnem ebb ezél is ::::!egtOrik gyakran községek, vagy egyesek makacs
ellentáll: án, bizalmatlanságán és ,'astag e16itéletein. annál becswendőbb lesz ennetek il. törhetetlen bátorság, fáradbatatlan és csüggedni nem
akaró huz ság s az az erős hit : hogy az általatok elhintett jó magwtk egykor eremni fognak, teremniök kell. rigasztaljon küzdelemtelj es pályAtok
az öntudat, hogy mogtettétek, fl, mi t ehetségtekben állott, s majd a a nemes harczok cstváje közeledik, adja. a mennyei
Atya, hogya ásztori botot k ezetekből azzal a meggyőződéssel és vigasztalással tehe sét ek le, mint a nagy apostol szent P ál: s e n k i n e k
ke n ye r ét ing) n nem e t tü k, h a n e m fáradsággal és nyomO l'u ságga l, éj jel é s napp a l munk á lk o dván. 2. Thess. 3, 8.
Az olmonddtt.'\kból értve már a papi szent hivatal, az annyi fáradság s önfeláldozó munkássággal és felel ősséggel járó lelkipásztorkodás kellékeit, fllpásztori tisztemnél fogva kérdem töletek, kedves atyámfiai! megállotok-e m ég i s e szent szo l gála t fe l v é tele s
az a bb a n mind végig megmaradás iránt kij e lent e tt
s z á n d é k t o k b a. n ? - erre nékem mindnyájan tisztán és érthetőleg
feleljetek!
.
(Fel e ln ek .)
Most jelenjetek meg a felszentelési szent űnnepélyre s főjegyző
atyánkfiát ezennel kérem, irassa be ez új szolgatársainkkal neveiket az
líj papok névkönyvébe.
(Itt következik a f elsze nt elés.)
És már ifju pályatársaim, apostoJi egyszeru szerlarlásunkkal a
papi hh'atalra felszentelt, t örvényesen kibocsátott szolgái az Ur Krisztusnak, induljatok az lS szent szolgálatának folytatására. Önkéntes indulutból s miért kétlen6k? belső hivatás ér'letéből lép te~ k a nagy
mester s apostolai ál tal moginditott lélek - megváltás s idvezités munkájába. - Az élő Isten szent súne e lőtt - az 6 lénye egységét II
a1. {\ szent fia, az ember J ózus Krisztus igaz messiási küldetését valló
hitrokollitok ily számos l'észtvev6 jelenlétében ~vétck le hllségtok fogadahnát, s a midőn előljáróitok áldó kez.t:li fejeteken nyugodtak, nem-
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úgy tetszett, mintha vallásunk . els6 alapiMi a v~rtanuk és bitv~n
s a hitökért három századon át nYIlvá.n és oh menny18zer! csak az 19
látó szent Istentől tudva szenvedők szellemeit éreztétek volna lelke
ihletésében ? - Oly dicső előd öK munkájába állottatok, a kiknek

danike súklaerős hittel mondhatta cl a. saját meggyöz6dését martyr
ImaI megpecsételt elsö püspökünk omo szavait : "Tudo m é n k' ek
hi tte m, miért pedig h ogy h ittem, az ö igéjé n e k ig n~
gáta I nem t itk olh atta m, hanem szó l anom. kell~tt, s Istennek seg it ségé v e l szóla ni a k aro k addig, mig az Ur

Isten te ste mb e n a lelk et t á pl álja, és irásra és s 6lás ra
va l ó e r ő t á d. " H or do zzáto k azért a munka te r t, mint
Kri sztus hd vitézei, s érezzétek reátok is e1.él1.6 ért mét az ö
szavainak : "É n é r e ttet ek szente l em meg maga at, bogy
t i is sze n te lt ette k l egyetek.
Ugy lesztek pedig igazán megtlzelltelve, ba bite
az a valódi
élő bit, a melynek gyökerei lenyulllak a világos főhö a melegen érző
szivbe, s mely abban az emberi lelkek irant visoltetö szenvedélyes
szeretettől kölcsönzi azt a szent tüzet, mely nélI..ii1 a legszebb temp·
lomi igehirdetés is csak zengő ércz és pengő czimbalom.
A templomban is a szeretet szent lelke teszi a papnak még
gyenge s darabos beszódszervét is az é}lités és üdvezltés hathatós esz·
közévé.
A templomon kivnl az életben, a népnek, a kBzségnek közepette van
nektek lelkészeknek igazi hatáskörötök ! ott legyetek ti a f ö l d n e k
sa vai, minden jó és egészséges elemnek, mely az emberi t.ermészet-.
ben, a társadalomban létezik, a magromlástól mint a 56, megőrzői,
erösbitöi és fentartói ; legyetek lelkek o r vo s a i, vigasztalás, segélyny uj~
tás angyalai; legyetek minden sziv és észképzö intézetek, egyleteknek a
leglelkesebb és lolkcsiWbb ápolói, inditói és mások segélyével elö~
segitói, főleg az iskoláknak gondos felügyelői, a népnevelésnek apos~
tolai.
•
Sz6val: Ai! ne szégye l jétek a. K riszt u s eva n gyé lio.
m á. t, mint szent Pál korának legnagyobb tudósa sem szégyellette :
mert hiszen az nem egyéb, mint a népnek öröme, megtartása. Ko~
runkban hiszen legnagyobb dicsöség nép emberének, barátjának lenni.
Ne engedjétek megatoktól ez isteni hivatást, s az ezzel jár6 dicSÓ8é~
get világiak által elrngadtatni, legalább osztozzatok li is ,"elök e di~
cSŐ8égben, hogy minél több lelket váltaatok meg II tudatlanságnak, a rom~
lottságnak fogságáb61, - s a tevékenys6g és szorgalom s a jóra. való köz~

lo~
szellem ébresztése s a testi nyomorok enyhitésére is folyatok be, mint
J ézus az ő csudatettei által. Legyetek áldva Istentől úgy, a mint ti is áldani fogjátok az lsten népét lelki javainak elömozditása által.
Zsinati szent gyülés! ob lelkész és nem lelkész tagjai anyaszentegybázunknak ! Ti mindnyájan királyi papság, szent nép vagytok, az
apostol szerint. Protestánsok, unitáriusok, a vallásjavitás örökösei kö·
zött nem lehet, elvileg nem állhat fenn érvényesen különszinü és
természetü renddé felkenetett papság, mint a hajdani zsidó népnél volt
s mint mai napig létezik még némely ker. felekezetnél.
Óseink, kegyes és bátor lelkü, őSzinte elődeink szellemei ez &noe})6Iy óráiban mintha a lélekre mélyobben ható szavakkal sugallanák a

jelen ivadéknak : Előre, szakadatlan törekvéssel eHlre a keresztényi
jobbulás és jobbitás utján! Ha elismeri tek, hogy lelki, erkölcsi javakat örököltetok tőlük , birjátok örökségül azt a szilárdságot s bátor eltökéltséget is, mely által azokat megtarthatni. Nagy feleHIsség Ai!
a dicsőség, mit az elődök kivivtak s nekünk hátrahagynak, s a sokat
türésnek, még pedig a legmagasb eszmék, legszentebb érdekekért tanusitott türés és szenvedésnek dicsőségét nem fogja unitárillil hitüekt6l a
világ megt.agadbatni! - és ez kötelezzen bennünket az őse inket megkülömbözwtö erények további megtarlására is : min ők az egyszerűség vallásunkban és erkölcseinkben, jámborság, becsületesség, szigoru
önmegtagadás, hosszutfirés és nyugodt várása az igazság győzedelmé
nek s minden körülmények közt az atyafiságos egyetért&l, össze~artás.
Atyámfiai, egységbivö férfiak és nők ! számunk nem oly tetemes
e hazában, mint többi keresztény testvéreinké ; a mi vallásuuk köztudat szerint Angolhonba s az észak-amerikai Unióba ment elterjedni és bóditni; más országokban is nagyban teszi rá a készületeket a
hitszabadság napjának folytonosan fentebb emelkedtével ; azonban
valameddig és valamennyien leszünk e fö ldön és saját nevünket viseljük, legyen legalább valami saját megkülönböztetö jellemvonásunk,
csakhogy a legjavából, a mivel külön egyházi lételünk jogosultságát igazolhatjuk. Legyünk a szabadságnak, a viliigosságnak nem rajongó, de
csendes, higgadt, elhatározott barátai; minden polgártársainknak jó
testvérei; - vagy engedjünk helyet tíjabb , valód.ibb egyházalakulásoknak, a melyek fejlődhetnek egykor a közönséges ker. anyaszentegyházból ! Minden körülmények közt soha sem kell felednünk,
bogy a szabadság _ legyen vallási vagy polgári - mindig áldozattal
jár, B már a római nagy iró megmondotta, hogy "inkább szereti a vaszélylyel járó szabadságot, mjnt a csendességben fekvő szolgaságot!"
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.Ennélfogl'a ha egyházi lótezésimk sar'k-olvoitö! eltérni nem akarunk,
folyvást haladnunk kell oHlre, lépést tartva a század, tisztuló eszmóivel haladounk fö!eg a tudományos mivelödésben, mmél ezél- és kors1.e~bb iskolák állitásáhan. Előörsei \'oltunk a. refonnatióna'k mi az Istenegység bitéuek retwnthetleo val Mi, azért kellett e veszélylyal járó
dicsőségért oly messze cHlre tolt helyzetünkben oly sokat szenvednünk.
Amdo katona.dolog II sanyarok, veszélyos bajok kiállása ! most békésebb állapotullkban tegyünk legalább annyit meglevő erőnkkel s bá·
torságunkkal, hogy ne mamdozzunk az ut6csapatban, hanem igyekezzünk lépést t.'lrtani j vagy versenyt futni s harczolni az előhad vitézeivel. Fennállásunk egésl. történelme 8 a legújabb nehéz kor is tanusitotta, bogy képesek vagyunk saját erőnkö n - ba olykor nehéz szükségeket turre is - 6rhelyeinken megállani, s az eddigelé tanusitott élő
bittel, erkölcsi erélylyel s áldozati készségünk fentartásánl, a jelenkor kivánalmainak elegette \'ő léptekkel baladhatunk tovább is.
A hit és erkölcsi élet mily jelentékeny cröalapjára mutat már
el. emlékünnepély létreb01.ása! a melyben számOS világi renden lé\'ő
hitfeleink a legnemesb áldozati készséggel vettek részt; ámde e dicsőség terhe oly nagy mértékben nehezedik a ti vállaitokra, aranyostordai és kolozs-dobokai ekklé?.siáillk és bel ső embereink, és reád legközelebb ó-tordai allya-ekklézsiánk buzgó gyfllekezete!
E környékeink ölébe esnek a vallásunk történelmében elhatározó
szerepet játszott városok: Kolozsvár, Torda, Gyula-Fejérvár. Ez utóbbi
azonban inkább csak egyhá'li multunk régi dicsőségét őrzi az éji bomályb:m, mialatt hOllfigond ülte homlokát polgári történelmünk multjának
dicsfénye is körülragyogja. A multak 6 fényes emlékei bozták magukkal,
hogy az utódok visszaemlékező hálaérzelme oly édes sulylyal nehezedett e
két környékre, s főképpen reád, lelki szeretetünk kiváló tárgya, nemes
Torda városában virágzó anyaekklézsiánk! Azonban tudjátok ti azt,
hog~ "~ nemesség kötelez" - a kiválóság, a dicsöség sok kótelmekkel IS J~r, s Albionban, a világ e legmiveltobb országában, a büszkeség egyik főnemét teszi, ha polg1\r saját hazájának minél több adót
fiz~t. Én egész rallásközönségfink hálakifejezéseíil azt kivánom
teljes .Ielkemből, hogy édes magyar hazánk nemzetgazdászati vi·
szenyamak és saját egyházunk ügyének is jobbrafordultával lehessetek
mentül .eMbb oly \'irágz6 és gyümölcsöző helyzetben, hogy jelenlegi
~ok rövIdségtek 8 áldozatolok ne csak l)ótolva legyen, sőt vána várJátok a kinálkozó alkalmat, melyen még hasonló j ót tehessetek, s Jegközelebbről például e tordai középtanodáukat egész testére nézve él),
egészséges karba állith~ssá.tok.

És véges-végül áldást könyörögve a felettünk uralgó legdicsőbb
Honatyára, felséges magyar apostoli királyunm, felséges királyasszonyunkra, mint Háza és szabad Hazánk védangyalára, s a szülői szárnyak alatt fejlő1királyi sarjakra, - áldást a felséges hazára: az Ország~
gyiilésre, mely hozza a törvényeket, s az egész szabad Hazára, mely
azon törvények hü megtartásával boldoggá lehet, - áldást a király és
haza bölcsen korm ányzó ministereire s minden hil szolgáira, áldást
minden népekre és vallásfelekezctekre, áldást legközelebb. saját hitfeleinkre, ezekkel együtt elsd püspökünknek már három százados imaszavaival l'égzem be beszédemet:
nA mi idvezitö Krisztu s unknakáltalajáruljunk a.
világosságnak atyjához, és könyörogjünkdnékie,bogy
az ö igéretét t ö kélje m eg mi bennünk, és ·a mit az ő n e"ének di csőségé re elkezdett, azont erősitse meg, bogy
a próf étá knak és aposto l oknak fundamentomára f e lép ittetv én, állhatatosan mindvégiglen megmaradhas·
sunk, az ő sze nt igaz ságát vallhas s uk, és a mi menynyei
szen t atyánkat dicsőithe ssü k.
Ámen.

