
B 51.557 Hgy

MELYET

JÉZUS MENYBEMENETELE ÜNNEPÉN,

CONFlllMATIORA ELŐKÉSZÍTÉSÜL,
A' KECSKEMÉTI REFORM. HÍVEK TEMPLOMÁBAN,

wá.jux ,í‘(likén JtfvSUt*

ELMONDOTT

MIHÓ LÁSZLÓ,
GYÜLEKEZETI LELKÉSZ

Az egyházi elöljáróságnak tanács-ülésében 
kinyomatni rendeltetett.

KECSKEMÉTEN,

NYOMATOTT SZILÁDY KÁROLYNÁL.

1 85 3-



Viseljétek úgy magatokat mint illik a Krisztus evan
géliumához.

Filip. 1: 27.
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Alapig e:
Szent Jánosnak Mennyei Jelenésekről való könyve II-dik 

Része 10-dik verse:

Légy hív mind halálig, és neked adom 
az életnek koronáját.

Nincs egyegy nagyobb, ffincs egyegy lélekemelőbb 

ünnepe a keresztyén világnak, mint ezen áldozó 
csütörtöknek ünnepe. E nap prédikálja nekünk: em
berek ! nézzétek az égbe emelkedett drága megváltó 
Jézust, mennyit szenvedett, de ime, megdicsőítte- 
tett; „legyetek hívek ti is, és elnyeritek az életnek 
„koronáját.” E nap prédikálja nekünk: emberek! 
nézzétek az igazság, az ártatlanság hősét, s az embe
riségnek legbuzgóbb barátját Jézust, mennyi mél
tatlanságokat tűrt ő, és szenvedett, de ime az örök
ké élő Istennek jobbjára illetvén megdicsoíttetett; 
„legyetek hívek ti is, és elnyeritek az örök életnek 
„koronáját.” Ugyan csoda-e, hogy anyaszentegyhá- 
zunk, méltányolni akarván ez ünnepnapnak nagy 
fontosságát, egyszersmind buzdítani is az egyház 
híveit: a növendék keresztyének confirmatioját, a 
gyülekezetbe ünnepélyes beiktatását minden évben 
egyszer, ez ünnepnapra határozá? igen, buzdítani, 
s lelkesíteni akarván az iíjú úgy, mint az ember-kort 
ért híveket arra, hogy „legyenek hívek mind halá- 
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»lig hogy elnyerhessék az örök életnek koronáját/’ 
— Lehetne-e nekem, e szívet és lelket egyiránt oly 
hőn emelő nagy ünnepen, ennek kettős célját tartva 
szemeim előtt, s a lecke szavaihoz is szorosan al
kalmazkodva másról elmélkednem, mint eme tétel
ről: mi képen lehelünk hívek mind halálig, 
hogy elnyerhcssük az örök életnek koro- 
náját? melyet midőn minden egyes részleteiben ki
fejtegetve a inegdicsőíttctett Krisztus Jézusra viszo
nyíthatunk, a ki igazán hív vala mind halálig, s 
épen azért nyeré el az öröTc élet koronáját, egyszers
mind üdvös intésekül is intézhetünk ezen növendék 
keresztyén atyánkfiáihoz, kik c szent asztal körül 
megállapodva ünnepélyes érzelmek között, épen azon 
ponton állanak már, hogy iskolai pályájokal bevé
gezve , a vallásos ismeretekkel föl vértezett en, az 
annyi gonosz erkölcsökkel rakott, ezerféle undok 
vétekben úszó bűnös világba kilépjenek.

Tinéktek, igenis tinékték szentelem én jelen 
együgyü elmélkedésemet különösebben, Jézus zász
lója alá e mai napon íőlesküyendő kedves ifjú hit
rokonim! a ti szívetek még tiszta mint a salakúban 
arany; a ti telketek még ép, mint, pirkadt regge
len szemeinkbe ötlő drága napsugár. Mi már ko
rosbak , több nemű álnokság rabjai, nem úgy vesz- 
szük az ige szavát mikép az csörgedez; minket már 
megfertőztetvén nem egy bűn s vétek maszlaga , csak 
hogy háborgó lelkismeretünket némileg lecsende
síthessük, még meg is nevetjük az ige szózatát. 
Tinéktek szólok én ártatlan lelkek! figyeljetek és 
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tanuljátok meg » mikép leheltek hívek mind halálig, 
„hogy elnyerhessétek az örök életnek koronáját?’ 
Tanulni azonban szabadván mindenkinek, a ki je
len vagyon nem csak teste de leikével is, én a fi
gyelemnek utál elzárni egyátalában nem akarván, a 
kiknek úgy tetszik a korosbak közöl is, figyclmez- 
hetnek!

Miképen lehetünk hívek mind halálig, 
hogy elnyerhessük az örök életnek koro
náját? ez tehát a kérdés, ez most a lecke.

I.

Égy lehetünk hívek mmd halálig, s úgy nyer
hetjük el az örök életnek koronáját, ha életűn- 
kel úgy tekint c n d jük fo 1 ytonosan mint is
teni küldetési. Mit tesz ez? azt teszi, hogy Is
ten a bölcs, senkit sem teremtvén okos teremtmé
nyei közöl hasztalan: mindenkinek föl kell fogni tudni 
teremtetése nagy célját. Nem kicsinyelni önön léte
iét, de kevélységtől menten méltányolni azt, mert, 
a bizonyos, hogyanagy lánc-sornak elvégre mi is, 
bármi parányiak legyünk, egyegy szemei vagyunk.

Míg némely dagályos képzelet, egyes dölyfös 
lény, kevélyen hiszi, hogy ö kiváltán, kegyelet dú
san, ritka példányul teremtetett a nagy mindenség 
örök Istenétől, s ezen hitében szemtelenül lenéz nem 
egy buzgó kebelt: addig sok szerény és kegyes lé
lek még csak fölemelkedni sem mér a gondoláira, 
hogy őt is Isten kiddé e világra, hogy ő is saját 
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állásában fontos szerepre teremtetett. Ez aztán az 
oka, hogy némelyik felebarát, hivatva érezi magát, 
a nálánál jóval használatosb embert föl sem venni, 
megvetni, fitymálgatni; midőn amaz, szegény! meg
húzza magát mint a pária. Hogyan lehetne már hív az 
ily bátortalan lélek, a ki azt hiszi hogy ő sár, ha
mu , és semmi ? de hát ama dagályos képzelet em
bere hogyan lehetne hív, midőn azt képzeli, hogy 
ő egyedül minden mindenek felett. Úgy kell tekin
teni közölünk mindenkinek az ő életét, mint isteni 
küldetést. Ki lévén szabva a gondviseléstől minden 
egyesnek az ő állás köre: tehát legyen abban mind 
haláláig hív. A. magas születésűtől azt várja a vi
lág, hogy adjon példát, némely semmiből felka
paszkodottaknak, a szerény, alázatos, miveit ön 
viseletben: tehát togyc ezt a magas születésű, ak
kor tekintendi életét mint isteni küldetést. A gaz
dagtól azt várja a világ, hogy ne legyen fukar, no 
akarjon egy maga benyelni mindent, hadd éljenek 
mellette más szegényebbek is; s ha elsőnek akar 
láttatni a társaságban, legyen ám első a közjóra te
endő áldozatokban is: tehát tegye ezt a gazdag em
ber, akkor tekintendi életét mint isteni küldetést. 
A tudóstól azt várja a világ, hogy világoljon fénylő 
lámpaként miliők előtt, ne rejtse gyertyáját a véka 
alá, lobogtassa a kezében lángal égő szövétneket, 
hadd lássanak sötétségben ülő embertársai is: tehát 
tegye ezt a tudós ember, akkor tekintendi életét 
mint isteni küldetést. A szegény embertől azt kíván
ja az Isten, hogy legyen engedelmes, munkás, 
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mértékletes, midőn olvassa Krisztus evangeliomá- 
ból »hogy boldogok a szegények, mert övék a 
„mennyeknek országa” ne irigyelje a gazdagoknak 
állapotát, hanem legyen csekély keresményével 
megelégedett: tehát tegye ezt a szegény ember, 
akkor tekíntendi életét mint isteni küldetést. Az apa 
és anyától azt kívánja az Isten, hogy növelje gyer
mekeit az isteni félelemben , taníttassa jó korán min
den féle üdves ismeretekben, hogy azokból idővel 
az egyházi és polgári társaság hasznos tagjai lehes
senek : tehát tegye ezt az apa és anya, akkor te- 
kintendi életét mint isteni küldetést. A fiú és leány
tól azt kívánja az Isten, hogy tiszteletben tartsa aty- 
tyát és annyát, engedjen azok parancsolatinak, szó- 
fogadatlan s rósz viselet által be ne mocskolja tisz
ta szent erkölcsét: tehát tegye ezt a fiú és leány, 
akkor tekíntendi életét mint isteni küldetést. Igen! 
ha hívek akartok lenni oh ti emberek! mind halá
lig, s el akarjátok nyerni az örök életnek koronáját: 
erre első lépés, hogy úgy tekintsétek életeteket 
mint isteni küldetést. A második;

II.

IIa szenvedések érnek, legyetek meg
győződve hogy azok javatokra lesznek. 
A szenvedések — kivált ha azok okait figyelmes lé
lekkel vizsgálhatjuk — többnyire javára válnak az 
embernek. Mert egy az, hogy azok edzik türelmün
ket — a mi már maga mondhatlan nyereség: — 
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más felől tanítanak, megintenek, mit kelljen azon
túl szorgalmasan eltávoztatnunk, ne hogy újólag, 
talán másszor már, meglábölhatlan veszedelembe 
jussunk. Ezért rnondá a sokat szenvedett. Jób is: 
»Jómra lön Uram! énnekem, hogy megaláztál enge- 
»met, hogy megtanulnám a te parancsolatidat.” In
nen okoskodva bátran állíthatjuk, hogy az ember, a 
ki már szenvedett, de lélek-crejét épen megőriző, 
rendesen különb ember annál, a ki kényén kedvén 
növekedve, csak hírből ismeri, mi a szenvedés. 
Ugyan hogy ne vált volna jómra a szenvedés, mely- 
lyet ama pajzsos férfiú, a szörnyű szükség okozott 
nekem, midőn nem vala kenyerem mely éhemel le- 
csillapíthatá, nem vala ruházatom mely didergő 
tagjaimat az idő viszontagsági ellen oltalmazhatá: 
íme most jobb sorsom körülményi között megszán
ni tudom a nyomorgó szegényt, felfogni birom az ő 
iszonyú helyzetét, mert én is valók szegény, nagy 
szükségekkel küszködött szegény! Hogy ne vált vol
na jómra a szenvedés, melyet azon könnyelmű vi
gyázatlanság okozott nekem, midőn nem kímélvén 
erőm s egészségemet, elhagyván szédíttetni magam 
a világi jók túl-szerelmétől, nappallá változtatók 
nem egy éjszakát — mi lett a következmény ? az, 
hogy testi s lelki erőm megtörött a fáradalmas 
munkák terhei alatt, a kínos betegség több hóna
pokra ágyba szegezett. Már láttam közeledni fe
lém a halál angyalát, képzeltem hallani a rettenetes 
sententiát: ember! meghalsz, tovább nem élsz; mái 
semmi reményem sem vala az élethez, egyedül Is
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tenem hatalmát esdhetém szabadulásomért. A meny
ben lakozó meghallgató esedezésemet, feloldozta- 
tám a betegségnek kötelékeiből, íme most jobb sor
som körülményi közt kímélni tudom egészségemet, 
fel fogni bírom a nyavalyáktól leverettetett szenve
dő kínait, sírni tudok vele a síróval, s nem egyszer 
cseng füleimbe máig is az írás figyelmeztető szó
zata : „ember! ha meggyógyultál többé ne vétkez
őéi, hogy gonoszabbal ne légyen dolgod.” így be
szél s így érez az igaz keresztyén lélek; ki merné 
tagadni hogy ő nékie igaza vagyon? Bizony a szen
vedések iskolája hathatós egy iskola, mint a ’Sidók- 
hoz küldött levél II—dik rész 10-dik versből olvas
hatjuk, a mái nap égbe emelkedett Krisztus Jézust 
is a szenvedések szén tel ék fel id ve's ség fe
jedelmévé. Pál apostol épen ezért tartá nagy 
becsben azokat, Rómaiakhoz küldött levele Vili: IS. 
mondván „a melyeket most szenvedünk, nem ha- 
„sonlítandók a dicsőséghez, mely nekünk megje- 
„lentetik.” Péter apostol pedig!: 19—-24 „Kedves 
„dolognak — nevezi — ha valaki nyomorgattatván 
„elszenvedi a nyomorúságokat, tudván hogy Isten
ből bocsáttattak azok reá. Mert — úgy mond — 
„micsoda dicsősége vagyon annak, ha elszenveditek, 
„mikor bűnötökért arcul csapdostattok? hanem mi
bor jót. cselekesztek, mindazonáltal nyomorúsá- 
„ got szenvedtek, az kedves az Istennél. Mert erre 
„hi vallattatok is: mert a Krisztus is szenvedett ti 
„érettetek, nektek példát hagyván hogy az ő nyom- 
„ dokit követnétek. Ki bűnt nem tett vala, és álnok- 
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„ság nem találtatok az ő szájjában. Ki mikor szi- 
„dalmaztatnék senkit nem szidalmaz vala, és mikor 
„szenvedne senkit nem fenyeget vala, hanem an- 
„nak hagyja vala a bosszúállást a ki igazán Ítél.” — 
A ki tehát hív akar lenni mind halálig, és el akarja 
nyerni az örök életnek koronáját, azon felül hogy 
úgy kell tekintenie életét mint isteni küldetést, 
megkell győződve lennie arrólis, hogy 
ha szenvedések érik, neki azok is javára 
lesznek.

III.

Igyekezzetek a vallásos ismeretekben 
előbb előbb menni, ez a harmadik lépés arra 
hogy hívek lehessetek mind halálig, hogy elnyer
hessétek az örök életnek koronáját. — Minden nemű 
üdves isméretben kell hogy igyekezzünk előbb előbb 
menni. Mert elvégre is minden hasznos isméretnek 
tagadhatlan hogy meg van az ő haszna. A mi a vilá
gi, az anyagi boldogulhatásra vonatkozó ismérete- 
ket illeti, a mai kornak embereit szükségtelen erre 
még csak figyelmeztetni is. Mert ha bár nem áll is 
a mi édes hazánk az ipar, gazdászat és a művészet 
teljesen kifejlett és óhajtandó magas álláspontján: 
de azért minden cszélyes szüle csak igyekszik még 
is gyermekét úgy kiképeztetni, hogy az magának 
felnőtt korában, olyan a milyen megélhetési hely
zetet eszközölhessen. Miképen a sas tanítgatja re
pülni annak idején fiait, úgy az okos szőllőmüvcs 
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szinte, kivezeti édes szülöttét szőllős kertébe, meg
mutogatja annak ott a szőllőmüvelés titkait, „így 
édes gyermekem! így kell a szellőt bujtani, így kell 
a fákat elplántálgatni, rád is kapa vár és ásó ha el
élni akarsz, ne idegenkedjél ezen kenyértől, nem 
utolsó kenyér ez , csak imádkozzál, hogy a jó Isten 
egészséget adjon.» így tesz az cszélyes iparos is , 
műhelyébe csalogatja már gyönge éveiben gyerme
két, „gyalú és véső, fűrész és bárd, tű és olló, édes 
gyermekem! a mi vár reád , de csak tanuld ki jól 
ipar-terednek minden titkait, ne félj, meg fogsz abból 
élni a jég hátán is, nincs a mesterségnél előbb 
való kenyér, csak légy szorgalmas, engedelmes, 
becsületes, ne húzóvonó, csalárd: szeretni és be
csülni fog minden a ki rád szorulIgen, a világi, 
az anyagi boldogúlhatásra vonatkozó isméretekben 
oktattatni törekszik mai korunkban minden eszélyes 
szüle gyermekét. I)c a vallásos isméretekben! óh 
lehet-e nekem szó nélkül hagyni az irtózatos bűnt, 
több mint gonoszságot, valóságos vétket, — a val
lásos isméretekben csak igen kevés hűséges lelkek tö
rekszenek kiképeztetni szív és lélekből gyermekeiket. 
Hol vannak a ti kortársaitok kedves ifjú hitrokonim! 
75-ten álltok a szent asztal körűi, hol vannak a többi 
kor-társaitok ? ! 500, s olykor több is születik éven- 
kint gyülekezeti társaságunkban, ha e számnak fele 
elhalt ekkoráig, 250 közöl csak ti állván elő mint 
már teljesen kiképezettek a vallásos isméretekben, 
hol maradtak a többiek, miért nem állottak elő 
azok is?! Szerte bolyongnak ők a gyengék, az ár
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katlanok, mint, a szelíd juhok a farkasok között! 
De ha megeszik őket azok , avagy a kisértő lélek 
őket hegyre vezeti, s onnan alá löki, avagy a sá
lán , angyal képében poklokra csalja le: ki lészen 
oka elkárhozásuknak, oh gonosz szülék ?! ti, ti ma
gatok vallástalan és szívtelen szülék! —Hol van 
eszetek óh emberek! hogy be nem látjátok már 
egyszer, mikép a vallásos ismeretekbenni előhala- 
dás nélkül gyermekeitek nem okos teremtmények, 
csak állatok. Mikép az állat állati ösztöneinek hó
dolva a pillanatnak él csupán: úgy az ember is, ha 
nincs benne vallásos érzelem, abból keletkezni szo
kott hit, csak a jelennek, a testnek, az anyagnak, 
a földnek él; ember hivatása pedig ég, s nem föld, 
min örök hazánk a menyben vagyon. Tehát, óh em
berek! ha ez örök honba eljutni akartok; ha ez 
örök hon koronáját elnyerni óhajtjátok: legyetek 
hívek mind halálig, azaz igyekezzetek a vallásos 
ismeretekben mind magatok előbb előbb menni, 
mind gyermekeiteket előbbre előbbre vezetni! ez a 
harmadik lépés arra hogy célt érhessetek. Midőn a 
negyedik, s egyszersmind utolsó ez

IV.

En ge d j e k az o n bűz gó, s s z i v b ő 1 fa k a dó 
erkölcsi intéseknek, melyek ti hozzátok a 
t e m p 1 o m k a t e d r áj á hói i n té zt eI nek. — Áldott 
legyen Istennek szent fija, égbe emelkedett kedves 
üdvözítőnk! a te nagy neved mind örökké; végy 
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méltó magasztaláét a mi telkeinktől; imádjon téged 
a földnek népe nemzetségről nemzetségre; az ég 
lakói is zengjék angyali énekben dicséretedet: te 
vagy az, a ki a keresztyén templomok szószékeinek 
hatalmát isteni erőddel megfundáltatád, te vagy az 
a kJ. a katedrák méltóságait örök időkre megszilár- 
dítád. Innen osztogattatik minden naponként éh 
telkeinknek a mennyei kenyér, s az örök életnek 
itala is szornjú leikeinknek innen csörgedez. Oh 
mivé leendne a szegény emberiség, ha c katedrák 
széttrombolLatnának, — hová süjjedrie a földnek né
pe ha ezek buzgó kiáltásai megszün tettetnének?! Mily 
lélekemelő látomány! midőn így körül ülik ezt a hivő 
seregek ezrei. Nem látjátok, amaz esküt esküszik, 
hogy ő hív leend mind halálig c katedrának taní
tásaihoz, csak elnyerhesse az örök életnek koroná
ját. Amaz könyeit h ólat ja, érzékeny sz-ívc mély 
megindulási között lelke támadt fel ellene!, hogy 
nem vala hív mind halálig ; azt súgja neki a láthatat
lan lélek szava: hívtelen! ha folytonosan így vise
led magad, te nem fogod elnyerni az Örök élet
nek koronáját. Igen, igen, egyik sír, a másik es
küszik , amaz szent fogadást fogad, s emennek 
csonl-üreibcn a velő rezeg. Ám de nézzétek ama 
könyelmú ott nevet, fitymálja a szent ige szavát, 
még azt susogja fel e szószék felé , mit Festus mon
da Pál apostolnak » bolond oskodolmit Jetu’sálem 
romlott polgárai mertek mondani a szent aposto
loknak ama legelső csoda pünköst napon, »ne higy- 
„jetek nekik, részegek ezek, hiszen édes bortól ré- 
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„szegediének meg.” Fájdalom! mi, kik prot. keresz
tyén anya kebeléből szívtuk a tápláló nedvet; mi 
kik hitünket, szent vallásunkat isteninek, égből alá 
hozottnak, közvetlen magától a Krisztustól credett- 
nek , így éginek, mennyeinek, keresztyénnek vall
juk lelkünk szilárd és lehiggadt meggyőződése után: 
csak könyeinket hullathatjuk e könnyelmű, c gon
dolatin, c nemtelen lclkeknek ostobaságain, s ha 
még késő nem volna imádkoznánk is érettök „Uram! 
„ezek saját egyházunk szívébe döfdösik a kiköszö
rült kést, ezek önnön édes annyuknak gyilkosaik, 
„ha hogy nem tudják mit cselekesznck, Uram! bo- 
„csáss meg ő nékiek.” — Ám tessék tinektek a mi
kép tetszik elfajult lelkek! csak vigyorgjátok ki ka
tedráitok egyiigyü elmélkedéseit, hiszen protenstans 
egyházunkban úgy sincsen bilincs, mely leköthetné 
rugódzó ösztöneitek ocsmány kedélyzetét: de ti ár
tatlan lelkek! ne kövessétek e bélpoklosokat; de ti, 
ez egyház tagjai közzé e mái ünnepen beiktatandó 
kedves gyermekeim! forduljatok el e hamis prófé
táktól. Ti legyetek hívei holtig ez egyháznak „és 
„engedjetek készséggel azon erkölcsi intéseknek, 
„melyek ti hozzátok e templom katedrájából intéz
hetnek, engedjetek, hogy elnyerhessétek az örök 
„életnek koronáját.”

Szent gyülekezet! istentfélő hívek!
íme elétökbe adtam mi kép lehetünk hívek 

mind halálig, hogy elnyerhessük az örök 
életnek koronáját? úgy: ha életünket akkint
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tekintjük folytonosan mint isteni küldetést; úgy, ha 
meggyőződünk arról, hogy ha szenvedések érnek, 
azok is javunkra lesznek; úgy, ha igyekezünk a 
vallásos isméretekben előbb előbb menni; úgy, ha 
engedünk azon buzgó s szívből fakadó erkölcsi in
téseknek, melyek mihozzánk a templom katedrájá
ból intézteinek. Nincs egyébb hátra, mint az, hogy 
elmélkedésem berekesztéséül, megkérjelek titeket 
mint atyámfiáit, hogy tehát „legyetek hívek mind 
„halálig.” ígérem tinéktek, az én Uramnak, c mái 
napon mcgdicsőíttctett Jézusnak nevében, hogy ha 
mind halálig hívek leendetek, ama nagy napon a 
drága megváltó nem fog megfeledkezni ti rólatok, 
sőtt így szóland hozzátok: „jertek el ti atyám ál- 
„ dottai, bírjátok az országot.” Ellenben tinektek jajt 
hirdetek óh hívtelenek! tihozzátok e szavak fognak 
akkoron intéztetni: „átkoztak menjetek cl az örök ♦ 
„tűzre.” Óh testvéreim! amaz út menybe, s emez 
az örök kárhozat helyére vezet. Lelketek üdvére, 
válasszátok amazt, az örök élet koronája ott oszto- 
gattatik. Legyetek hívek mind halaiig. Ámen.

Áldás , kegyelem, és béke, maradjon vél etek
mind örökké. Ámen.

4-



Jelentés.

A helybeli könyvnyomdában, s általa az ország min
den hiteles könyvkereskedésében, jelesül itt hely
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I? munka ajánlva van a’ kecskeméti gyülekezetnek. 
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