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cseh " ú, Pekátz Fridrich, 22 éves1

Városfalvi nemes unitária szent eklézsia, s ennek érdemes elöljárói! Hízelkedem 
magamnak azzal, hogy az én egyéb aránt méltatlan fejem eddig sem volt dísz, és 
ékesség nélkül, mert díszesítette azt a természetnek ama legels* ékessége (a haj), 
ékesítette legalább ép ábrázat és józanon gondolkozó elme, s ha nem ékesíttette 
is poétai, vagy vitézi érdem (borostyán), de ékesíttette egy méltóságos és tisztes 
hivatal, s ez után az Hivatal után több érdemes anyaszentegyházaknak és ezek-
nek templomaiknak koronája. De mégis úgy tetszik nékem, hogy – legalább kül-
s*képpen – soha sem volt az én fejem oly ékes és oly díszes, mint most mid*n 
ezen ékes új korona vagyon felette. 

Ezen díszes kis templomban egyebeknek megjegyzése szerint is csak egy hi-
ányzott még, ti. a régi – nem éppen oly díszes korona helyett egy szép – és temp-
lom egyéb részeihez arányzott ékes korona, és ímé már ma Isten segedelméb*l, a 
ti buzgó igyekezetetek s egy derék mesterembernek remekmíve által az is fenn 
áll, fenn ragyog, még pedig az én fejem felett. Jól mondám tehát én, hogy nem 
volt az én fejem küls*képpen soha ékesebb, mint ebben az órában.

Nemes unitária szent eklézsia, s ennek érdemes elöljárói! Mivel háláljam 
meg én azt tünéktek, hogy az én fejemnek ezen ékességet adtátok, s hogy ezen 
valóban ékes koronával ma legels*bben egyfel*l engemet is megkoronáztatok.  
Én úgy gondolom, hogy semmivel szebben és illend*bben meg nem hálálhatom, 
mintha ezen nemes tetteiteket én is viszonzom, mintha én is ebben az órában 

1  A szöveget átírta Lakatos Sándor. 
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tütököt mindnyájon megkoronázlak, még pedig ezen koronának minden szép-
sége mellett is, sokkal felségesebben, mint tü engemet. Vagyis másképpen: oly 
koronáknak megszerzésére mutassak bizonyos utat, melyek sokkal dics*sége-
sebbek minden földi ilyes koronáknál. De úgyis illik, hogy a megtiszteltetést el-
fogadó háládatos szív, még sokkal nagyobb mértékben tisztelje vissza azokat, kik 
*ket megtisztelték. E végre tehát:

I. A koronáknak jelentésér*l, eredetér*l és históriájáról szólok.
II. A koronáknak értelmét különböztetem meg, s azoknak más nemeit szám-

lálom el*, hogy osztán,
III. Ezek közül választván, kinek-kinek tü közületek, vagy együtt néktek il-

lend* koronát tehessek.

1. Lássuk tehát els*bben, a koronáknak jelentését és eredetét. Ez a szó, koro-
na, deák szó és közönségesen jelent akármely kört, vagy kerekséget, különösön 
pedig, minthogy az emberi f* is kerek, f*re való kerek ékességet. A f*re való ke-
rek ékesség pedig legels*bben kezdetben palántákból, vagy virágokból is, faleve-
les ágakból készült, s tulajdonképpen koszorúnak hívattatott. Annak utána pedig 
hervadó, s nem is minden helyen és id*ben (például télben) kapható lévén ez, 
egyéb tartósabb matériálból, mint például: fából, k*b*l, elefántcsontból, rézb*l, 
ezüstb*l, s aranyból kezdették csinálni, s ezt tulajdon néven koronáknak nevez-
ték. Legels* feltalálója a virágokból font koszorú-koronának a mitológia szerint 
Flóra a virágok Istenasszonya. A másféle, er*sebb matériából, például aranyból 
stb. csinált koronának pedig a Szentkönyv szerint, Mózes vala 2Móz 29,6.2 Ama 
Flórától feltalált virág és plánta, s kés*bb ezüst és aranyból is csinálni kezdett ko-
szorúkat és koronákat a küls* história szerint a régi görögök használták a küz-
d*knek, pályafutóknak vagy akármely díszes mesterségben remekl* nyertesek-
nek és érdemeseknek megjutalmaztatására. (Pályát futottak küzdöttek, ti. a régi 
görögök sokszor innepélyesen, hogy a testi, katonai er*ben magokat gyakorol-
ják, s versenyeztek egyéb elme-, és kézi mesterségekben is, hogy ez által az em-
bereket a míveltségre ébresszék. Innen van a Szent Írásban is – nevezetesen az 
Apostoloknál hasonlításképpen, annyiszor felhozva és emlegetve a pályafutás, 
küzdés – s ezekért adatni szokott korona: úgy fussatok, hogy a jutalmat elnyer-
hessétek. Senki nem koronáztatik meg különben, hanem ha igazán tusakodik, 
stb. hol is a pályafutáson az emberi élet folyása, a tusakodáson, vagy küzdésen a 
viszontagságokkal való küszködés, a koronán pedig az ezekért adatni remélend* 
megjutalmazás értettetik.) A Rómaiak a hadi, és polgári érdemnek megtisztelé-

2   2Móz 29,6 „És a süveget az * fejére tévén, tegyed a süvegen felül a szent koronát.”
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sére, ti. mikor valamely fejedelem, vagy f*vezér ellenség megveréséb*l diadal-
mason jött haza, akkor megkoronáztatott és neveztetett diadalmi koronának 
(Corona triumphalis). Mikor valaki valamely ellenségt*l megszállott várost meg-
szabadított és neveztetett szabadító ostromi koronának (Corona obsidionalis). 
Mikor valaki az ostromlott városnak k*falára legel*szer felhágott, és neveztetett 
várfali koronának (Corona muralis). Mikor valaki a tengeren való ütközetekben 
az ellenség hajójába legel*ször ugrott által és neveztetett tengeri koronának 
(Corona navalis). Mikor valaki a hadban vitézül viselte magát és neveztetett hadi 
koronának (Corona castrensis). Mikor valaki nem közönséges ellenséget, hanem 
valami rabló csoportot, pártüt* szolgákot, vagy egyéb e? éle gonosztev*ket gy*-
zött-, vagy zabolázott meg, és neveztetett gy*zedelmi-vigaszság koronájának 
(Corona Ovalis).3 És végre, mikor valaki valamely nagy polgári és nemes tettet 
vitt véghez akármi ném7 tekintetben, és neveztetett polgári koronának (Corona 
civilis), stb., melyek körül valamint mindenkinek különböz* formája – úgy kü-
lönböz* materiája is volt többnyire, mint például: borstyán, myrtus, olajfa, cser-
fa, ezüst, arany, stb. stb., melyeknek magyarázatával nem töltök id*t. S oly nagy 
tekintetben voltak az ily megkoronáztattak, hogy mikor megindultak koroná-
jokban (melyet, mint nálunk az érdemjeleket legalább innepélyes id"kben viselni 
szoktak), még a tanács is felkölt el*ttek, s tiszteletet tett nékik. Kés*bb, valamint 
mindennel, úgy a koronának megb*vítésével is bujálkodni és telhe tetlenkedni 
kezdtek az emberek, mert a halottakot is megkoronázták, s nevezték síri koroná-
nak (Corona sepulchralis). A vendégeket is megkoronázták és nevezték vendég-
ségi koronának (Corona convivalis). S*t még az ételeket és italokat is megkoro-
názták stb. De kés*bb a koronának ismét visszajött ritkasága és becse, mert a 
görögök és rómaiak után következ*, s mostani nemzetek, azokat kezdették hasz-
nálni, csupán királyok, fejedelmek számára, és pedig azoknak nem csak ékessé-
gül, hanem legf*bb méltóságok és törvényes uralkodások jeléül és címeréül. A 
legels* koronával a görögök közt Periklész, a rómaiak közt P. Cornelius Arvina 
és Valerius konzulok a királyok közt pedig a mostani mód ném7 ném7 hasonla-
tossága szerint Tranquinius Priscus koronáztattak meg, hogy a legrégibb id*k 
béli Indusok és ammoniták királyaiknak koronáit ne is említsem.

A Mózest*l feltalált arany és ezüst stb. koronákat pedig valamint régebben 
Mózes és a több zsidók, úgy a föníciai, s más pogány papok is, a kés*bbi keresz-
tény papokkal együtt használták és használják, el*bb ugyan csak f*papok – és 

3  Non ab ovo sed ab ovando; Ovando pedig ab Ove a Juhról, mivel ekkor csak juhot 
szoktak áldozni, mid*n a nagy Trimphusban bikát. (Jánosfalvi Sándor István megjegyzé-
se). 
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pápák – de kés*bb minden felszentelt papok fejének díszítésére, s mint a kirá-
lyoknál, az *k hivataljok szentségének, s méltóságának kijelentésére, s címezésé-
re. Minthogy pediglen a papok, a magok hivatali kötelességeikben, s méltósá-
gukban legtöbbször a templomban szoktak a magok népeik el*tt megállani, hol 
a koronát is leginkább a fejökbe vehetnék, s kellene tenniek, innen a legrégibb  
id*kt*l fogva szokásba jött az, miszerént, ahelyett, hogy a papok koronái imitt-
amott hányódók legyenek, s mindenkor fejökbe alkalmatlanságokkal tétet*dje-
nek, inkább mozdulatlanul állandólag nagyobb alakban állíttassanak fel azon f* 
szent helyen, hol legszentebb és méltóságosabb kötelességeiket szokták a nép 
el*tt teljesíteni, hogy így azok egyszersmind, a templomoknak is egyik legf*bb 
ékességéül szolgálhassanak. Legels*, ki a pogányok között a koronákat a temp-
lomban Isteneknek szentelte, a Rómaiaknál Vespasianus vala. A keresztények 
között pedig kik koronás f*vel imádkoztak Istennek a templomban, s ezekben 
azokat a papok feje felé – hol imádkoztak és tanítottak – felfüggesztették, a nápo-
lyi és római keresztények valának legels*k. Mely mód, a királyok imitt-amott 
hordozható koronájokkal is éppen így megtörténhetnék, ha nékiek is minden-
kor csak egy bizonyos országházában kellene népeik el*tt állani, vagy ülni, s nem 
volnának egyébaránt is más forma és méltóságosabb körülményeik. Innen látni 
való és érthet* az is, hogy valamint a királyok koronáit nem szabad, nem illik 
senkinek másnak fejébe tenni, mint csupa felkent királyoknak: úgy a papok 
templomi koronája alá se volna szabad és ill* – igazság szerint – innepélyesen 
vagy hivatalilag senkinek béállani másnak, mint csupa felszentelt papoknak, 
mert annak alája állani annyi, mint azt fejébe tenni. 

Ily becses és drága ékesség s f*méltósági címer lévén a korona, tudnivaló, 
hogy ment*l drágább tag lévén emberben, s kivált egy királyi és papi emberben 
a f*, annyival nagyobb gondot fordítottak eleit*l fogva az emberek ezen becses f* 
ékesítésére. Mindent ami csak becses portéka, úgy mint aranyat, ezüstöt, drága-
követ, bíbort, legszebb festékeket, drága gyöngyöket reá igyekeztek rakni, azon-
kívül, hogy annak megcsinálására is a legremekebb mesterséget fordították. In-
nen, a Mózest*l Besáleel által Áron f*pap számára csináltatott korona tiszta 
aranyból vala ezen reáírással: Szentség a Jehovának 2Móz 28,36.4 A Dávidtól 
meggy*zetett ammoniták királyának koronája egy talentum aranyat, az az mü 
pénzünk szerént mint egy 36 000 ezüstforintot nyomott. A néhai Nagy Mogol 
császár koronájában az aranyon kiv7l csak a drágak* 6 millió forintot ért. A 
mostani francia koronának csak a drágaköve egy millió tallérba ker7lt. A musz-

4  2Móz 28,36 „Csinálj lánnát [homlokdíszt] is tiszta aranyból, és mesd ki azon mint a 
pecsétmetsz* ezt: Szentség a Jehovának.”
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ka cáré 900 ezer ezüst forintra, a Portugallus királyé pedig – bámuljatok – 224 
millió ezüst forintra becsültetik. Rettenetes summák, melyeknek nem hogy meg-
számlálására, de csak felfogására is alig képes az olyan ember, ki nem jártas a 
számvetés tudományában. A templomi papi koronák is pedig, ha nem ily szerfe-
letti drágák is, de hogy azok is csaknem minden templomokban a mesterségnek 
legnagyobb remekjei, a templomoknak legbecsesebb ékességei nyilván tapasztal-
ható minden vallásos felekezetnél.

De nehogy megirigyeljétek Atyám. ai! Se a királyoknak, se a papoknak ily 
drága és ékes koronájokat, mert mindjárt mutatok én tünéktek ezeknél sokkal 
becsesebb, sokkal drágább koronákat mid*n igéretem szerént.

Másodszor a koronáknak értelmét különböztetem meg, s azoknak más be-
csesebb nemeit számlálom el*. Tudnunk kell tehát azt, hogy a korona kétféle ér-
telemben vétetik ti. tulajdonképpenvaló, vagy testi-, és nemtulajdonképpenvaló, 
vagy lelki értelemben. Az els*n, amaz el*számlált koronákat, s azoknak nevezett 
és nem nevezett több nemeit kell érteni, melyeket ember tulajdonképpen fejére 
tehet. Ezen utolsón pedig, semmit nem egyebet, mint embernek az * virtusos 
érdemeiért e földön is nyert tisztességet. De majd az örökéletben még sokkal tö-
kéletesebb mértékben nyerend* örök dics*ségét és boldogságát, vagy néha az ily 
virtusos érdemmel bíró embernek tulajdon személyét, vagy birtokát. Több félék 
pedig ezen lelki, vagy erkölcsi koronák is, melyek közül én rövidségnek okáért 
csak néhány nevezetesebbeket említek a Szentírás nyomán a melyek is e Követ-
kezend*k úm. Bölcsesség koronája Péld 4,95 Sir 1,20. (juxta Vulgata) Igazság ko-
ronája. 2Tim 4,8.6 Dics*ség koronája 1Pét 5,4.7 Életnek koronája Jel 2,10.8 Továb-
bá, szép koronának mondatik a vénség Péld 16,31.9 És a véneknek szép 
koronájának mondatnak a . ak és unokák Péld 17,6.10 A gyors asszonyi állat is 
férje koronájának mondatik Péld 12,3.11 És végre a jó hallgatót is papjainak koro-

5  Péld 4,9 „Ád a te fejed kedvességének öregbülést: igen szép ékes koronát ád néked.”
6  2Tim 4,8 „Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem 

az Úr ama napon, amaz igaz bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindeneknek is, kik 
várándják amaz * dics*séges eljövetelét.”

7  1Pét 5,4 „És mikor megjelenik ama Pásztoroknak fejedelmek elvészitek a dics*ség-
nek ama fonnyadhatatlan koronáját.”

8   Jel 2,10b „Légy hív mindhalálig, és neked adom az életnek koronáját.”
9  Péld 16,31 „Igen szép ékes korona a vénség, mely az igazságnak útában találtatik.”  

10  Péld 17,6 „A vének ékességek az unokák, és a . aknak ékességek az atyák.”
11  Péld 12,3 „A gyors asszonyiállat koronája az * férjének; de mint az * tetemeiben 

való rothadás, olyan az, mely megszégyeníti az * férjét.”
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náiknak mondantak Filip 4,1.12 És ímé, ezen dics*séges koronák azok, amelyeket 
én ezúttal mindnyájatoknak – kinek kinek állapotja szerint,

Harmadszor fejetekbe akarok tenni, vagyis azoknak megszerzésére utat, 
módot, és alkalmatosságot akarok mutatni. Vegyétek hát els*ben is mindnyájan 
a bölcsességnek kornáját. S mi által? – Ki van mondva az igékben: a bölcsesség 
által. Úgy hát minnyájunknak nagy bölcsesség7 embereknek kellene lennünk? 
Úgy van! Mert ezeké a nagyobb dics*ség és fényesebb korona. Ugyan azért sem-
minek nem kell inkább szíveteken fekünni, mint annak, hogy tü magatok is ahol 
lehet Szent Pálként mindeneket meg probáljatok, s ami bölcsességeteket nevel-
heti mindeneket megtanuljatok, s gyermekeiteket is ment*l nagyobb bölcsesség-
re oktatassátok meggondolván, hogy a tudatlan és buta ember kicsinyt sem 
külömböz az oktalan állattól. Azonban tudjátok meg azt, hogy nem haszontalan 
csupa világi és testi bölcsességet kell itt érteni, mint amilyennel teli vagynak a vi-
lágnak sok, egyébaránt veszett lelkü és rosszra hajló Ahitofelei és amely valamint 
*tet, úgy minden másokat is felfúvalkodtat 1Kor 8,113, hanem oly keresztényi 
alázattos és igaz bölcsességet, mely áll az Istennek és Jézus Krisztusnak és az *k 
parancsolataiknak igaz esméretében. Az egész életnek azok szerint való okos 
rendezésében és folytatásában, mely nélkül ha mindent tud is valaki, de ezt nem 
tudja, semmit ér, s mellyel ha semmit sem tud is egyebet, de ezt jól tudja, igen 
sokat, s*t mindent felér ama deák versek szerint: Qui Christum nescit, nihil est 
si caetera discit: Qui Christum discit, nihil est si caetera nescit.14 Ezen keresztény 
igaz bölcsesség tehát az keresztény Atyám. ai, melyek megszerzésiért nem igazí-
talak én titeket f*oskolákra és akadémiákra, hanem csak ezen keresztény közön-
séges oskolába, a templomba, az Isten beszédének hallgatására és követésére. 
Ezen bölcsesség az, melyet itt a tü együgy7ségtek mellett is – kik egyébaránt ért 
észre jutottatok minden különbség nélkül mindnyájon megtanulhattok. S ezen 
bölcsesség az, mely tünéktek osztán az egyik legszebb koronát bizonyosan meg 
fogja szerezni, mid*n fényleni fogtok mind a nap a tü mennyei Atyátoknak or-
szágában is Dán 13,3.15 Vegyetek és szerezzétek meg hát ti magatoknak ezek 
szerént els*ben a Bölcsességnek koronáját. De vegyétek és szerezzétek meg má-

12  Fil 4,1 „Annakokáért, szerelmes és kívánatos Atyám. ai, én örömem és én koronám, 
ekképpen álljatok az Úrban szerelmeseim.”

13  1Kor 8,1 „Ami pedig azokra néz amelyek a bálványoknak áldoztatnak, tudjuk mind-
nyájan, hogy afel*l értelmünk vagyon; de az értelem felfuvalkodtat, a szeretet pedig épít.”

14  Aki Krisztust nem ismeri, mindent tudjon bár, de nem tud semmit, ellenben pedig 
semmit egyebet ne ismerjen csak Krisztust, mindent tud az.

15  Dán 12,3 „És a bölcsek fénylenek, mint az égnek fényessége; és akik sokakat az igaz-
ságra visznek, miként a csillagok örökkön és örökké fénylenek.”
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sodszor az Igazságnak koronáját. S mi által? Itt is ki van mondva az igékben: az 
igazságnak követése által. Az igazságon a Szentkönyvben minden erkölcsi tulaj-
donságok értetnek, nevezetesen pedig a tiszta és egyenes lelk7ség. Oh, mely be-
cses és drága egy tiszta és egyenes lelk7 ember, kinek szíve szavával, szava csele-
kedetével, mint egy jó órának mutatója annak bet7jével minden jóban megegyez. 
De be gy7löletes az, ki olyan, mint a rossz óra, mely soha nem azt üt, amit mutat, 
vagy mit amaz erd*béli facsaros fák, melyet a legnagyobb okossággal, vagy vas-
hasító szeggel se lehet arra hasítani, merre kellene, akarom mondani: a legjobb 
törvényekkel és intésekkel se lehet az egyenesség és igazság útjára bírni! Keresz-
tények! Légyen hát olyan szívetek, mint egy havasi kristály-forrás, melynek tisz-
ta vize fenékig általlátható, szavatok, mint egy jól üt* és mutató óra, s cselekede-
tetek, mint a húzott línea, vagy spárgasújtás, mely után a leggörbébb fa is 
egyenesre faragható. S ekkor e kett*vel együtt vegyétek harmadszor a Dics*ség 
koronáját is. De micsoda dics*ség koronát? Nem mulandó, hanem örök dics*ség 
koronáját. E földi dics*séget néha az irigység meghomályosítja, a változó sors 
pedig semmivé teszi, s akkor pedig éppen gyalázatra változtatja mint ama világ-
hódítókét, s más sok ezerekét, kiknek a sokaság miatt még neveiket is szükségte-
len és unalmas említeni, mint már ezerszer hallottakot. De amaz örök dics*ség 
koronáját soha semmi eset, semmi es* meg nem homályosíthatja, s el nem ra-
gadhatja. De vegyük negyedszer az Életnek koronáját. De micsoda Életnek? Ter-
mészetes az, hogy a Szentkönyv a felhozott helyen (Jel 2,10), nem földi, hanem 
mennyei életnek, örökéletnek koronáját érti. E földi életnek koronáját, ha sokan 
el nyerik és bírják is, de csak néhány évekig, néha pedig alig tették fel azt néme-
lyek egyik órában, s már a másikban, vagy véletlen halállal, vagy pedig koldus-
bottal és számkivetéssel váltották fel azt. De az örökéletnek koronája meghomá-
lyosíthatatlan dics*séggel ragyog a végtelen századokon keresztül az igazak fején, 
mint magának Jézusnak, ki azt igéri, és fejére is teszi nékiek.

Ötödször. De hát tü, kik í> abbak vagytok, akartok-é különösön is még egy 
szép koronát ti. a boldog vénséget érni? Vagy tü, kik vének vagytok, akarjátok-e, 
hogy a vénség a tü fejeteken ne gyalázatos korona legyen, mint a pártüt* Dózsa 
fején a vaskorona, hanem igen-igen szép és ékes korona? Ha igen, kövessétek az 
igazságot, mert ímé, így van a mondás: Szép korona a vénség, de az, mely az igaz-
ságnak útjában találtatik. Ezzel fogjátok megnyerni ama 24 vének koronáját. 

Hatodszor. Hát ti szül*k! Akarjátok-e, hogy a ti gyermekeitek és unokáitok, 
tünéktök legyenek szép koronáitok? Ha igen, engedelmes és hív tisztel*i legyetek 
az Úrnak, s követ*i az * rendeléseinek, mert ímé Ábrahámnak is csak ezen felté-
telek alatt igérteték meg amaz atyai öröm és méltóság, hogy hív*knek Atyja lé-
gyen. Különben meg lehet, hogy lésznek ugyan gyermekeitek és unokáitok mint 
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az istentelen Káinnak, de csak gyalázatos és szúró bogáncs koronák lesznek azok 
a tü fejetek körül. 

Hetedszer. Hát tü asszonyi állatok! Akartok-é különösön is koronát timaga-
toknak? Legyetek el*bb méltó és ékes koronái Bölcs Salamon szerint a tü 
férjeitöknek. De mi által? A vers azt mondja: a gyors asszonyi állat koronája az * 
férjének… Légyetek hát gyorsak, de nem futásban mint Atalanté, nem is a nyel-
velésben és patvarkodásban, vagy házi javaitoknak pazarlásában, hanem a jó 
gazdasszonyságban, gyermekeiteknek jó nevelésében, férjeiteknek szeretetében, 
az isteni félelemben – egy szóval: a gonosznak eltávoztatásában, s minden jónak 
gyakorlásában. Ekkor, oh, mely szép koronák lesztek tü férjeitek fején. Nem fog-
ják akkor *k bánni, ha fejökre ültök is, mert azon nem mint a Medusza mardosó 
kígyói, hanem mint drága koronák fogtok ékeskedni. De óh, mely szépek és éke-
sek lésztek tük is magatok fejére nyert szép koronátokkal! Sokkal szebbek mint 
Eszter királyné vala Áhásverus király koronájában, nem olyanok lésztek mint 
ama napba öltözött asszony, kinek fejében valának a 12 csillagok koronái Jel 
12,1.16

Nyolcadszor. Hát t7 érdemes hallgatók! Akartok-e úgy is mint Anyaszent-
egyház megkoronáztatni? Igyekezzetek hát, az ezen korona alól tanító lelkipász-
toroknak, mint a Filippibeli hív és buzgó gyülekezet, Szent Pálnak méltó, becses 
és ékes koronája lenni, ama három drágakövekkel: igaz h7ttel, igaz szeretettel, és 
él* reménységgel ékeskedvén. Ne hallassék továbbra is köztetek versengés visz-
szavonás és vallás aránt való hidegség, ne méltatlan próféta üldözés és b7nöknek 
átalkodottsága, hogy Krisztusnak szent tudománya ne halálnak illatja légyen 
néktek az halálra, mint sokaknak, hanem légyen életnek illatja az Örökéletre, 
mint igaz híveknek 2Kor 2,16.17 Ekkor fogjátok Jézusnak, a tü lelki v*legényteknek 
amaz örvendetes hívogató szavát is, mint annak örök boldogságra jegyzett mát-
kája hallani: „Jöjj el én Mátkám, jöjjel hozzám a Libanusról” – az az, a Te Szent 
Egyházadtól, hogy koronáztassál meg az Amanánnak és Hermonnak hegyén, az 
az ama mennyei mennyegz*ben, vagy Örökéletben Én 4,8.18 (Juxta Vulgata)

Kilencedszer. Hát te Istennek hívséges szolgája! (Jób János), ki szintén 33. 
évekt*l fogva vagy körülvétetve, s buzgón hallgattatva ezen díszes koronától, 

16  Jel 12,1B2 „És láttaték nagy jelenség az égben: Egy asszonyiállat felöltözött vala a 
napba, kinek lábai alatt vala a hold: és az * fejében tizenkét csillagoknak koronájok.”

17  2Kor 2,16 „Ezeknek ugyan halálnak illatja a halálra, amazoknak pedig életnek illatja 
az életre. De ezekre kicsoda alkalmatos?”

18  Én 4,8 „Énvelem a Libánusról, óh én Jegyesem, én velem a Libánusról eljöjj, nézz az 
Amanának hegyér*l, a Sénirnek és Hermonnak tetejér*l, az oroszlánoknak barlangjokból, 
a párducoknak hegyér*l.”
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vagy gyülekezett*l, akarsz-e te is megkoronáztatni? Ímé, mint papnak nem csak 
egy, de három koronát ajánlok néked: Egyiket, ezen díszes új koronát, mellyel 
ill*leg, legels*ben is megkoronáztattál. Másikat, ezen díszes korona-gyülekeze-
tet, harmadikat majd mennyben ama dics*ségnek hervadhatatlan koronáját. 
Ékeskedjék hát tisztes fejed felett az els*, mint Áron f*papnak amaz ékes arany-
korona boldog id*kben, virágozzék körülötted a második, mint Szent Pálnak a 
Filippi hív gyülekezet számos esztend*kig, akkor pedig mid*n ezekt*l, mint mú-
landóktól megfosztatol, nyerd el a harmadikat is, úgy mint a mely – mint tudod 
– minden jót, szépet, és állandót magába foglal!

És így már végezvén beszédemet leszállhatnék innen, de most ötlik eszem-
be, hogy még egy oly koronával felejtettem el tütöket mindnyájon megkoronáz-
ni, melynek e földöni viselése nélkül, egyikünk is a mü kimutatott koronánkat el 
nem nyerhetn*k! S találjátok ki, gondoljátok ki, melyik, vagy miféle korona ez? 
Ez Jézusnak földi koronája!

Tízedszer. A töviskorona. Ez az, melynek viselése nélkül Jézus is ama dics*-
séges mennyei koronáját (Jel 14,14)19 el nem nyerhette volna. Ez az, mely nélkül 
m7 is, a m7 fennebb nevezett dics*séges koronáinkat el nem nyerhetjük, mert 
tisztán mutatja a tapasztalás is, ama példabeszédeknek igazságát, hogy csak tövi-
sek által szedhetünk rózsát, nyilván mondja a Szentkönyv is, hogy sok háborúsá-
gokkal kell münékünk bémennünk a mennyeknek országába ApCsel 14,22.20 És 
ismét: senki nem koronáztatik meg különben, hanem ha igazán tusakodik 2Tim 
2,5.21 Nézzétek el pedig ezen igazságoknak valóságát, nem csak a szegény nyo-
morultaknak, hanem magoknak a királyoknak sorsában is, s meg fogjátok látni, 
hogy a legdics*ségesebb földi korona alatt is csillognak a keser7 könnyek, s bíbor 
alatt is vagynak a szívnek fájdalmas dobbanásai. Viseljük hát mint Jézus békessé-
ges t7réssel és keresztényi állhatatossággal ezen töviskoronát is keresztény 
Atyám. ai! Valahányszor, akár a természet mostohasága, akár az Istennek fenyít* 
keze, akár az emberek gonoszsága, azt, mint Jézusnak a mü fejünkre tészi, mert 
hiszen ha a pályafutásban tusakodók állhatatosan küszködnek azért, hogy a ve-
szend* koronát el vegyék: mennyivel inkább nem kell ezt mü nékünk cseleked-

19  Jel 14,14 „És tekinték, és íme vala fényes felh*, és a felh*n ül vala hasonlatos az em-
bernek Fijához, kinek fejében aranykorona vala, és az * kezében éles sarló.”

20  ApCsel 14,22 „A tanítványoknak elméjeket er*sítvén és intvén, hogy megmaradná-
nak a hitben, és azt mondván: hogy sok háborúságok által kellene nékünk az Isten orszá-
gába mennünk.”

21  2Tim 2,5 „Hogyha tusakodik is valaki, nem koronáztatik meg különben, hanemha 
igazán tusakodik.”
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nünk amaz Örökkévaló dics*ségért? 1Kor 9,25.22 Lám, ezen választott szép lecke 
az, melyre int bennünket ezen szép új korona is: Légy hív mindhalálig, és neked 
adom az életnek koronáját Jel 2,10.

És te, szép, új korona, mely ezen becses szavakat homlokodon viseled, mit 
mondjak néked? Mikor az Isten méltó haragjában elpusztítá a megtérni nem 
akaró Jeruzsálemet, s annak templomának ékességeit széjjelhányatá, azt ekkép-
pen siratá Jeremiás: Miképpen homályosodott meg az arany – elváltozott a szép 
arany Jer Sir 4,5. Azt kévánom én, hogy a te szép aranyad se materiális (anyagi), 
se erkölcsi tekéntetben és értelemben soha meg ne homályosodjék, hanem nem-
zetségr*l nemzetségre ragyogjon századokon keresztül e szent templomban, 
mint remek emlékoszlopa a te ügyes és értelmes mív7 Besáléelednek is. Oly lel-
kes tanítóknak fejét ékesítsd minden id*ben, kik méltók légyenek nem csak te 
reád, de ama hervadhatatlanra is. Te pedig ezen új koronának széjjel hányt test-
vére, régi korona! Nem voltál te oly díszes, de oh mégis mely sok érdemes el-
hunyt papoknak fejét ékesítetted! Menj utánuk már te is azoknak, menj utána 
készít* együgy7 mestered porrá vált csontjainak! Te hívségesen kiszolgáltál ma-
gadért. Oh, ha mü is szívünknek együgy7ségében oly hívek lehetnénk, akkor mü 
is, tudom – koronát nyerhetnénk.

22  1Kor 9,25 „Aki pedig a pályafutásban tusakodik, mindenekben magatürtet*. Azok 
ugyan azért, hogy a veszend* koronát elvegyék; mi pedig azért, hogy a rothadatlant.”


