


r m 

B U Z A 

K A L Á S Z O K , 
M E L L Y E K E T 

A Z 

A R A T Ó K U T A N Ö S Z V E 
S Z E D E G E T E T T , 

e s 
FÜRTÖKBE KÖTÖZGETETT 

az az : 

Egész esztepdőbéli Vasárnapokra intézteted 

APOSTOLI BESZÉDEK, 
M E L L Y E K E T 

Elő nyelven mondott , és az Elöljáróinak 5
 r3 

másoknak ösztönözéseikbül 
KÓZRE BOTSÁJTOTT 

G Á L L B E R N A R D I N U S 
Seraf ikus Sz. Ferentz Rendén lévő Conventuális 

Minorita , és a' felső Városi Parochiá« 

nak Administrátora, 

ELSŐ RÉSZ. 

SZEGEDEN 

Nyomtattatott Griten .Orkánnál I8i?< 



/ 

Ezekről elmélkedgyél — víselly gondot ma-

gádra , és a' tudományra ; légy szorgalmatos a-

zokban ; mert azt t se lekedvén, te magadat is 

üdvözí ted, azokat is a' kik téged halgatnak. l . 

Timoth* 4- c- t-

\ 



N E M E S , S Z A B A D K I R Á L Y É 

S Z G E E D V Á R O S B É L I 

T A N A T S és P O L G Á R S Á G ! 

Aldassék Istennek szent Neve ! 
a' Vasárnapi, Ünnepi, Böjti, és 
más jelessebb napokra szolgáló 
Egyházi beszédeimet, mellye* 
ket a' Nefnes, Szabad Királyi 
Szeged Városbéli Lakosoknak, 

( kivált a' Szállásokon tartózko-
dóknak, vagy az öregségtűi el 
nyomattatott fulladozóknak, lel-
ki vigaztalásokra készítgettem, 
már el végeztem; úgy a' Szerze-
tembéli , *s mint a' Királyi könyv 
visgálók által jóvá is hagyattak, 
s hellyesseknek is találtattak. 

Azért, Istennek kedves hívei! 
Nemes , Szabad Királyi Sze* 
ged Városbéli érdemes Polgá-
rok , 's köz rendű Lakosok ,vi-< 
dűllyatok meg kedvetekben, ö^ 

% * 



főmmel töltözzetek szívetekben; 
inert a köz jóra íigyenlő Istenes 
tárgyatokat leg ottan el értétek, 
inibelest el lökéllettétek maga-
tokban, hogy , közben vetéstek 
által, az én öszveszedegetett Bú-
s a K a l á s z a i m n a k kitisztázott 
szemei a Gerárai főidben nevel-
kedve gyümölcsözzenek, maga-
tok , s más Lelki Pásztorok által 
az én néma beszédeim a hívek e-
lőtt hangos szavúakká legyenek. 
Higygyétek, hogy, ezen köz jó-
nak elő mozdíttásával, olly részt 
választottatok magatoknak, mel-
lyet senki el nem vészen tőle-
tek; mert az én közre botsáj. 
tandó írásimnak külső köz te-
kéntete a' ti Istenes költségeite-
kért titeket még hamvas porai-
tokban is örökösítteni fog. 



Melly szerentsésnek tarta-
nám magamat, ha az első ke-
resztényeknek ájtatosságát ben-
netek fel buzdíthatnám! azok 
meg nem elégettek azzal, hogy 
az üdvösségre vezető tudományt 
a' Templomban a' Lelki Pászto-
raiktól hallották, hanein a szent 
Evángyéliomot, a" hitbéli tzikel-

J y e k e t , mellyek eleikbe hirdet-
gettek , még othon is újra el ol-
vasták ; köz társalkodásaikban 
azokrúl való szent elméldések-
kel magokat múlatták: gyerme-
keiket, szolgáikat a'keresztényi 
kötelességekre vezetve oktatták: 
Ünnepeken, Vasárnapokon, a' 
gazdának jelenlétében, a' gyer-
mekek, vagy más házi népek, 
ugyan azoknak olvasásában ma-
gokat gy akorolták. Mert ha e* 



zen szent szokás mostanában fent 
állana, melly könnyen kötné-
tek Borostyán koszorút 1 mi-
vel a' Religio esméretében nem 
tsak az iűiak, de még a' koros-
sabbak is , másképp nevelked-
nének : a szülék, a gazdák gyer-
mekeiknek,tselédgyeiknek okta-
tásával nem tsak házaiknak nyu-
godalmát, de még lelkek üdvös-
ségét is fel találnák. Búzogva 
nevelkedgy etek tehát az Isteni fé-
lelemben, hogy az el enyészhetet-
len fényességnek koronájára bé 
juthassatok az Urnák örömébe. 

N3. TANÁT SNA K és POLGÁRSÁGNAK 

alázatos szolgája 
a* Szerző. 



A' keresztény olvasóhoz. 

M i d ő n elmemben forgattam volna, hogy 
Rut az aratók után az árpa kalászokat a 
gazdag Booznak mezején minden el len keze-* 
sek1 nélkül szedegette , fürtökbe kötözget-
te , és veszszővel való ütögetései után egy 
napi munkásságával három vékányi tiszta sze-
meket vcregete ki a' végre, hogy magának, 
's öreg öszvegy napának Noéminak, to-
vábbi élelmekre szolgálnának , el hitettem 
magammal, hogy az Evangyéliomi mező-
ben is a' tudós aratók után még B ú z a 
K a l á s z o k a t is lehet szedegetni, azo-
kat fürtökbe kötözgetni, "s ki tisztázni, 
Azért mihelest az Elöljáróimnak , 's mások-
nak, a1 köz jóra bűzdíttó Istenes ösztönözé-
seiket meg értettem volna, leg ottan cl tö-
kélettem magamban, hogy az élő nyelven 
mondatott Vasárnapi, Ünnepi , Böjt i , és 
más jelessebb napokra szolgáló beszédeid 
met, mellycket több napok alatt a' tudós* E-
gvanyéliómi aratók után öszve szedegettem, 
fürtökbe kötözgettem, és egy rendessebb 
folyamaiba intézgettém, közönségessé lenni 



meg engedem, hogy azok, valamint néha 
magamnak, úgy azután másoknak i s , ki-
vált azoknak, k ik , a' szorgos'bb foglalatos-
ságaik végett, rövidebb idővel bírnak, se-
gétségül lennének. Azomban , ha a* beszé-
deimben több helyeken egy forma igék fel 
ütődnek, engedelem kéréssel azt válaszo-
lom , hogy azok abbúl történtenek m e g , 
ynivel se nem egy helyen, se nem egy esz-
tendőben ruoiidatódtak, és mivel azon hely-
re éppen alkalmatossak voltak, 's az utasí-
tásokkal senkit hátráltatni- nem akartam. 
Említtera azt is , hogy azon vétkeknek ne-
onéit, mellyekkel Halgatóimat érdeklettem, 
ki k i , a' maga bőlts Ítélete szerént, az elő 
forgandó más bűnöknek nemeire könnyen 
által fordíthattya, 's meg változtathattya. 
Végre javaslom azoknak, kik az el készült 
munkásságommal meg nem elégesznek, hogy 
a' gazdagabb Evangyéliomi aratók után járja-
nak , és az Isten ditsőségére, 's felebarátink-
pak nagyobb lelki hasznokra, a' bővebben 
termő K a l á s z a k a t szedegessék. Isten 
hpgzád. 
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A D V E N T E L S Ő V A S Á R N A P . 

Yidebunt Filium Hominis Venientem Luc. il 
y C. f . 27-

Meg láttyák az Ember Fiát el jönni. 

M e l l y szomorú gyászban borúit az ember 
állapottya! melly kemény kollátban szőrűit 
az ember dolga! elegenaóke'ppen ki mutat-
tya az utolsó Ítélet napja. Mert, akár mer-
re forgassam szemeimet, akár. merre kisz-
tyem elmémet minden felöl, minden rész-
ről , tsak a1 tsatarázó mendergéseknek szi-
krázó mennykövei húllyonak elömben. Mi-
vel , az Antikrisztusnak el jövetelekor, olly 
rettenetes háborúság lészen, a' minő világ 
kezdetétül fogva mind ekkoráig még nem 
vólt , nem is lészen; mert a 'Nap bé setéle-
dik; a 'Hóid ve'rrel bé boréttatik ; a' Tsi l -
lagok megfogják fénnyeket; a' tengernek, 
más egyéb vizeknek két partyai meg rász-
kódván szapora futamodássaf öszve szalad-
nak, a' vizet öbleikbül szélyes e' világnak 
minden Tartománnyaira stivölytő zuggással 
ki lebbentik. Az Egek erei meg indulván 
a Felhőket siirü villámlásokra , szünet nél-
kül valótsattagó mendergésekre, büdös, tü-
zes , kényköves essőkre bírják. Akkor a' 
fel gyúilyadott levegő Ég az egy mást érő 
tsatarázó mennyköveknek záporával sertze-
gő küszködések között az eiterjédett enyves 

1% Rész. 1 
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vizet fel gyűjtya, és í g y , az egész világ, 
egy szempillantás alatt tűzben, füstben, 
gőzben, és lángban fog lenni; akkor! akkor! 
sírnak, jajgatnak a' főidnek minden nemze-
tségi : akkor! akkor! meg hanyatlónak, el 
rontatnak az Égnek és földnek minden al-
kotmányi. 

De , ah! Egek mit vétettetek? Nap, 
Hóid, Tsillagok, Hegy, Völdgy, Szigetek, 
Ligetek, Erdők, és Tenger mi büntettetek, 
hogy az egész világnak el rontásával ti is 
el törültessetek? Íme ! tudom kinek kinek 
panaszszát: a ' N a p azt mondgya ; én azért 
öltöztem setétes homályban, mivel akkor, / 
miden az emberek fiai az alkotó Istent rút 
szemtelenségekkel, terhes vétkekkel betste-
lenétették , igen szép fényeskedő világosság-
gal szolgáltam nékik, most tehát gyászos 
öltözetem által a' vétkekben el merült bűnö-
söket hivom a' penitentzia tartásra. A' Hóid 
azt mondgya: én azért pirulok, azért vér 
tseppekkel köny vezek ; mivel azok a' fertel-
mes vétkek, mellyek mind ekkoráig titok-
ban, a' rejtek éjtzakáknak setétes homállyá-
ban voltanak , már sze'lyes e' világnak sze-
me eleibetétetődnek, 's ki fedeztetnek: a* 
Tsillagok azért takargattyák ragyagó fénnye-
ket, hogy a vétkeknek pállyogó dögleíetes 
büdös gőze bé ne fog ja , 's meg ne motskol-
lya őket. 

Bűnös lélek! bűnös ember! hová futz, 
hová szalatz, hová rejtekezel e' rettenetes 
fel háborodott nap elől? mellyben még az 
értelem nélkül lévő állatok is bűntetődnek 
az ember vétke miatt: ha az Égben szándé-
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koskodol? elődben fog jönni a* mennyei 
Táborral az té lőBiró : ha pokol felé mégy.? 
utadat állyák a pokolból sivalkodással ki t ó -
dúlt el kárhozott lelkek: ha a' tenger ha-
tárira, a' világ végére, a' világ űtólsó szé-
leire mégy is, a v a g y , ha a' Napban, Hóid-
ban, Tsiilagokban körmössen kapaszkodni 
is, még is a harsagó trombitának rivadásá-
r a , még a' villámlásnál is hamarább, Jo'saf-
fát völdgyében esöl. 

Jaj tehát az egész világnak; de jaj még 
azoknak a' bűnben heverő embereknek is „ 
kik ezen utolsó ítélet napról kevesset, vagy 
éppen semmit se gondolkoznak: akkor, ak-
kor láthatnátok K. H: hogy a' deltzeg indu-
latú, mosdatlan szájú, fajtalan, búja, pa-
rázna, varásló életűek, kik a' világ poii-
tziája mellett nyúkhatatlanúl szemtelenked-
nek, szájok lévén, szóllani sem mernek. 
Ezen Ítélet pedig annál rettenetessebb lészen, 
mennél több, és több rémésztő bizonyság 
tévő vádolóink lesznek. És , ugyan azért, 
ez lészen azén mái beszédemnek fel tett tzél-
lya. Az okra nézve, beszédemnek első ré-
szében élőtökben adom : melly félelmes lé-
szen az utolsó ítélet napja az itélő Bírónak 
szeuiéllyére, nézve. Másodszor meg mu-
tatom; melly félelmes lészen az utolsó íté-
let napja a' meg ítélendő dolgokra nézve. 
Mind a kettőt méglen Isten szent segedel-
mével bővebben élőtökben adom tsendeshal-
gatást várok, 's figyelmezzetek. 
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Minekelőtte azon félelmes rettegéseket, 
mellyek az utolsó Ítélet napján rcmésztenek, 
elmémben forgatnám, már is szent Hieroni-
mussal hallom a' harsagó trombitának ezen 
nótáját, keljetek fel holtak, jöjjetek az íté-
letre ; az az: gyülekezzetek ö-zve minnyájan 
az utolsó ítéletre, valakik éltetek e' világon 
a' hallandó testben: gyülekezzetek öszve 
minnyájan Jo'saffát völdgyében, valakik a' 
testnek, vérnek el áradott gonoszságát for-
gattátok éltetekben: héjában lappangotok, 
héjában bujkáltok, el nem kerülhetitek a Bí-
rónak fel gyúllyadott haragját: el érkezett 
az az idő, jelen vagyon az a' nap, melly-
ben kinek kinek szíve szándéka az egész éle-
tének vétkeivel az egész világ szeme eleibe 
tétettetik, nap fényre deréttelik , 's ki nyil-
latkoztatik. Jöjjetek tehát és siessetek min-
nyájan, valakik a' magzattyaitoknak boldo-
gulására nézve még a' viz hátát is furtsán 
szántottátok, 's adgyatokszámat tellyes éle-
tetekről y jöjjetek, siessetek minnyájan, va-
lakik a puszta keresztény névnél egyébbel 
nem ditsekedhettek, 's adgyatok számat er-
költsteienségtekrül: jöjjetek, siessetek ti is 
bé festett tziífra fejér koporsók, kik a' Lel-
ki Atyáknak gyakor szép intéseit, kemé-
nyebb dorgálásit, fül hegyre vettétek : .íme! 
jelen vagyon, el érkezett, 's a' mennyei fé-
nyes táborral meg állapodott, a'világ meg 
váltója, a' ti vétkeiteknek kemény itelö Bí-
rája, a'Krisztus Je'sus. Eddig a Lelki Atyák 
eiótt'gyakorta el hímeztétek, 's hámoztátok 
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a* ti erköltstelenségteknek undokságát, de 
ez előtt se élnem tagadhattyátok , se el nem 
titkolhattyátok bűneiteknek gonoszságát: je-
len vagyon az élő Istennek egy szülött Fia , 
a' világ meg váltója, a' ti vétkeiteknek ke* 
meny ítélő Birája, az az Úr Jesus Krisztus, 
ki eddig az Atya Istennél közben járótok, 
kegyes szószólótok vólt , most pedig minden 
személly válogatás nélkül törvényes , 's igen 
rettenetes itélö Bírátok lészen. íme ! az Íté-
lő Birói székben ül az az Isten ember! kit 
ti mosdatlan vétkeitekkel gyalázatossan a* 
magos kerefztfára szegesztetek. De tudgyá-
tok meg, valamint ellenetek fognak kiáltani 
a Krisztus Jésus meg martzangoltatott testé-
re nyomott számtalan sebeknek kékei , úgy 
ellenetek fognak kiáltani, a mint böits Cor-
nelius a Laoide niondgya, a' Krisztus Jésus-
nak veletek közlött sok rendbéli kegyel-
mei is. Mert az ítélő székben ülő törvényes 
igaz Biró , a1 Krisztus Jésus, azt fogja mon-
dani; én a' Getzemáni kertben le tsurgó vé-
res verétékekkei iszzattam érettetek : Én a 
sok kínszenvedéseim után a1 Kálvária hegyen 
az Ég és föld kőzött magamat az örök Atyá-
nak áldozatul bé mutattam érettetek. 

Szent Isten! melly nagy szorongatások 
között lesznek a' Krisztust tneg feszéttő po-
gány Zsidók, midőn azt láttyák az ítélő 
székben ülni, kinek szentséges fejét tövis 
koronával meg luggatták; kinek testét ke-
gyetlenül meg szaggatták: kinek lelkét a' 
testül gyalázatossan el választották : de nagy 
félelem és rettegés l^özött lészen ám az i s , 
ki naponként az Üdvözéttő Ür Jésus Krisztus-
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nak bé gyógyult sebeit vakmerő vétkeivel 
meg újjittya. Félelem e's rettegés között lé-
szeri Júdás Iskariotes , hogy az ő Urának, 
Mesterének, ártatlan vérét el adta; de nagy 
félelem és rettegés között lészen ám az is , 
ki egykevés testi gyönyörűségekért Eget, 
a' Jésust, 's lelke üdvösségét, örök életét 
el vesztegette. Félelem és rettegés között 
lészen ám az is, ki az Oltári szentséghez nem 
olly buzgón,nem olly tökélletes szívbéli bá-
nottal járult, mint a1 mind kívántatott vol-
na. De nagy félelem és rettegés között lé-
szen ám az is, ki tudva kész akartva, szán-
szándékkal vétkeit titkolta, igazán meg nem 
gyónta, 's meg átolkodott szentség törővé 
lett. Jaj Pilátusnak, k i , hogy a' Tsászár 
barátságából ki ne essék, Jésust azagyarko-
dó Zsidókkal kegyetlenül meg ostoroztatta: 

, de jaj azoknak a' keresztényeknek is , k i k , 
másoknak hírét, nevét, betsületét nyelves-
» egekkel meg homályosítván, a' drága Jésust 
egész ki fáradásig gorombául ostorozzák, 
tsűfoliyak, gúnyoilyák, pökdösik, húrtzol-
l y á k , képtelenül kínozzák. 

Midőn Náthán Próféta a' felséges Isten-
nek parantsolattyábúl szemére hánta volna 
Dávidnak mind azokat a' mértéket meg tető-
ző javakat , mellycket Isten Dáviddal köz-
lött, mondván Náthán Dávidnak: hogy, úgy 
mond, azt mongya az lsraelnek Ura Istene: 
én/Tégedet a* juhok nyája mellől ki válasz-
tottalak, királyságra kenettelek, Saulnak ke-
zeitül meg mentettelek, más sok rendbéli 
áldásimraal meg tiszteltelek, és még is te 
az Ür igéjét uieg vetetted > mivel hogy aa 
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Űr színe előtt bűnt, vétket, 's gonoszt tsele-
kettél. K. H. mihelest Dávid Náthán Prófétá-
nak ezen érzékeny szavait hallotta, leg ot-
ton magát meg szégyenlette , szívének fáj-
dalmas bánattyával siirü könyhullajtásokra 
fakadott, és fel emelt szóval kiáltotta: vét-
keztem Uram ! vétkeztem! K. H. ha Náthán 
Prófétának éles szavai el annyira át járták 
D ivid király szívét, mi lesz te belőiled ak-
kor , midőn néked nem egy Pap, nem, egy 
Próféta, hane m az embereket feliül, múló 
Isteni fíiró azt fogja mondani: én a/z ere-
dendő büntül meg szabadítottalak téged; 
én az én véremnek ki ontásával te üd-
vösségedet meg szerzettem néked :t én az én 
Angyalimat a te őrizésedre rendelt em néked; 
én az én ébrezgető malasztimma'i új tökélle-
tes életre serkengettelek téged, miért vetet-
tél meg tehát te engemet? miért tapodtad el 
az én igéimet ? miért tseleUedtél olly go-
noszt, mellyel felette igen. meg sértettél en-
gemet? meg némulsz ezekre, meg rettensz 

S e z e k r e , de igen későn! 

Jákob, midőn Esa.utfegyveres vitézek-
kel látta eleiben jönni , dobogó szívvel rette-
gett: Dániel, midőn villámlás módra látta 
az Isten Angyalát, szóllani sem tudott: szent 
János Evangyélista, midőn az ember fiá-
nak jobján hét Tsillagot, a' szájában pedig 
hét élü kardot látott, el ájult, 's az inairól 
lerogyott : Fé l i x , midőn szent Pál Apos-
tolnak az utolsó ítéletről lévő P r e d i k á t z i o -
ját hallotta volna,, úgy meg döbbent, hogy 
a nép közül rugaszkodól futamodással nyak-
*a , főre szaiaaott: Péter, midőn Urunk-
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nak szine el változását látta a1 Thábor he-
gyén , meg tompáit észszel azt se tudta init 
mondott: Jésus, midőn a Getzemáni kert- * 
ben halálra kerestetnék a' Zsidóktűi, tsak f. 
ezen rövid szavatskájával; Ego sum, Én e| 
vagyok , úgy meg rezzentette a' vitézeket, J 
hogy ijettekben, lábaiknak tisztét el felejtvén 
főidre düllöngöztek. Ezt mint Ítélendő tse- . e 

lekette! mit fog tselekedni mint igazságos ^ 
igazságot igazán itélő Biró ? ha ezt akkor ¡ s 
tselekette, midőn szelid Bárány vólt! mit r ó 
fog tselekedni akkor, midőn keménnyen or- -
ditó Oroszlány lészen? kivált; ha Jo'saffát £ 
völdgyébűl, egy felöl az olaj fák hegyét, 
a' hol véres vereték kel iszadott; más felöl j^j 
a* kálvária hegyet, mellyen meg feszéttetett: 
a' fel emelkedett fényes felhőkben pedig a-
zon veres keresztfát, mellyet ki ontottdrá- • u 

ga vérével meg festett, hirtelen hamarság-
gal ki mutattya: hát; ha a' kezein, lá- 1 

bain, 's oldalán lévő ditső testének meg nyilt v 
sebeit tsillámpoztattya, és az ő ki mondha- L 
tatlan kínzásainak helyeit, a' hol, mint 
mennyei orvos, a te beteges lelkednek meg 
gyógyulásáért szenvedett, szemed eleiben | m 
lerétti. Következendő képpen, éppen azt r } 
az Isten embert fogják látni a' bűnösök ke- c 

meny itélő Birájoknak lenni, kit sok számú ^ 
gonoszságokkal gyakorta meg ostoroztak; j^ 1 

az az: meg fogják látni a' bűnösök azt, ki I ' 
őket érdemek szerént, haragnak haragjával L^ 
az örök tűzre taszittya. És így igen felel- ^ j 
mes az utolsó ítélet napja az itélő Bírónak 
személlyére nézve. %De egyszersmind igen ^ 
félelmes az. ítélendő dolgokra ne'zve is. 
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Mert akkor nem tsak az elkövetett vét-
keinkről, hanem még a jóságos tselekede-
teinkrül is számot kelletik adnunk, a mint 
nyilván bizonittya önnön maga az itélő Bíró 
a' koronás Prófétánál, szent Dávidnál, e* 
képpen szólván: Cum accepero tempus, ege 
justitias judicabo. Ps. 74. y . 3. Midőn az 
Ítélethez fogok , én akkor még az igazságot 
is meg fogom Ítélni. Azért K. H. ha a' Gö-
rögökkel Mársnak haragját, Junó boszszusá-
gát, Merkurius tolvajságát, Venus szerel-
mét, Saturnus kedvetlenségét, Bachus ré-
szegségét, Plútó fösvénységét, magadra vá-
loltad, héjában fogod bé akkor gyermeki 
módra szemeidet, mert, mind magad, mind 
mások meg látryák vétkeidet. 

Más egyéb dolgaidat okkal, móddal 
másra bizhatod, de a' te életedről leendő 
meg itéltetésedet más nyakába nem rohatod: 
Ábrahám felesége az ő fiának keresését Elie-
zerre bizta; Faraó az ő országának kormá-
nyozását Jósefre hagyta; Dávid az ő f egy -
veres vitézeit Joábra bizta, Anna az ő Sá-
muel fiának nevelését Helinek által adta. 
De a* tulajdon önnön maga személlyérül es-
sendő számadását senki másra nem bizhattya* 
Mire való nézve , szemei előtt ki terjesztve 
lészen kinek kinek - minémő szemtelen tilal-
mas dolgokat tseleked ett;; hányszor az ő'bel-
ső tanátskozásának supallyásU, javaslásit, 
deltzeg indulattyai Védett el tapotta, ' s n ^ 
nem halgatta : hány S z Q r <ryónásában a 
hazatossabb vétkei t r i2emérinetességb^ 5 



lede'kenységbűl, tudva, készakartva , szán-
szándékkal, el palástolta, némaságával el 
takargatta. Jób Pátriárka ugyan azt kiál-
t y a : Quid enim faciam, cum surrexerit ad 
judicandum Deus, et, cum quaesierit, qui'd 
respondebo illi? 3 1 . C. f . 14. Mi tévő legyek 
akkor, midőn a szoros Ítéletre szolit az Is-
ten , és , midőn kérdezget mit felellek néki ? 
de , mit fogtok ti akkor tselekedni K. H. kik 
külsőképpen tsupa Aloysiusok, belsőkép-
pen pedig Sodomai almák vagytok , midőn 
egy rakásban, egy halomban, fogjátok lát-
ni a' ti szitkozodásaitoknak, káromkodásai-
toknak , átkozodásaitoknak, esküvéseitek-
nek, irigységeiteknek , rágalmazásaitoknak, 
harag tartásaitoknak , más több egyébféle 
kilentzven kilentz tulajdon , vagy 'idegen 
vétkeiteknek sokasságát, mellyek majd hogy 
a tenger fóvénnyének számát fellöl nem hal-
ladgygk. 

fíoldizár király , midőn az ő fő embe-
reinek rendelt vendégeskedése között egy 
fél könyökni író kezet látott volna a' falbúi 
ki jönni, úgy meg rezzent, h o g y , a' féle-
lem miatt, még a' térdei is öszve verődtek: 
mennyivel inkább mez rezzennek azok , kik 
tellyes életeknek mindennemű vétkeit, ne-
m e , száma, rende szerént egygyenként, 
és öszveségessen is egyszerre meg fogják 
látni: fontold meg azért ember: és tekéntsd 
meg , mint irtödszol tsak egy pohárnyi or-
vosságtól is , mellyet tulajdon egésségedért 
szándékozol bé venni: hát mit fogsz akkor 
tselekedni, midőn belől a lelki esméret, ; 
k í v ü l e egész vi lág, egy yészrűl eé teszám-

ADVENT 1. 
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talaa vétkeid, más részrül az agyarkodó 
ördögöknek táboros seregi, feletted az igaz 
Biró, előtted a' pokol, utánnad a' vádo-
lók. hirtelen , véletlen , egy szempillantás 
alatt környülvesznek , bé keréttenek, 's fe-
jedre boldog, vagy boldogtalan szententziát 
hoznak. Innét el maradni; el szaladni, nem 
lehet; megállani, megmaradni pedig melly 
terhes! K.H. ha az igazaiig üdvözül, a 'bű-
nös mit várhat fejére ? 

Való ugyan , hogy mindenek, valamik 
e* főidőn vannak, idő jártával tsak könnyen 
el múlnak; de a' vétkek, mellyeknek fel 
állittói vagyunk, semmiféle irigy időnek 
mostohaságával el nem múlnak, hanem az 
utolsó ítélet napján azon személlyekkel, 
helyekkel, alkalmatosságokkal, mellyekkei, 
kikkel, ho l , hogy, és mint vétkeztünk, az 
egész világ jelen léteben ortza pirulásunkra 
élőnkben állónak. Úgy leszünk akkor a' mi 
vétkeink között, mint az ei tévelyedett jdh 
a* sok farkasok között. Héjában forgatunk 
akkor fényes kardokat vétkeink ellen, mert 
ők , mint a'tükörben szokott történni, ismét 
reánk viszsza fordítnak hegyes töröltet. L e 
hasogattyák akkor rólad a' füge fának azon 
leveleit, mellyekkel Ádám mezzételenségét 
f dezte : le vonnyák akkor rólad Esaanak 
azon köntőssét, mellyben Jákob, édes An-
nya szavára hajulván, öltözött: bé nem fe-
dezi akkor Lábán bálvánnyát a' törpetina 
f a : héjában szineskedik akkor Jeroboám fe-
lesége , mert Saulus szemeiről le hullanak a* 
isipás hal héjak. 

Ellened fognak támadai af pogányok, 



1% ADVENT I. 

•s e' világnak minden nemzeti, 's nemzetsé-
gei , és tégedet szemtul szemedben vádolni 
fognak e' főidnek minden alkotmányi: Elle-
ned támadnak a Nini viták, kik Jónás Pró-
féta predikállásárahejányos életeket meg job-
bították, és tégedet vádolni fognak arró l , 
hogy te a' te őrző Angyalidnak javaslásit be' 
nem vetted, sótt; a1 jóságos tselekedet he-
lett, a 'bűnt, a vétket, kétzerezted. J a j 
néked tehát Betzaida! jaj néked Korozaim! 
mert ha másolt hallották volna azon oktatá-
sokat, mellyckkeltebövelkettél, bizonnyá-
ra eleteket nem modizták volna. 

Már mi tévő lesz: K. H. ezen itéletbéli fel 
háborodott napon ? talán az irgalmasság An-
nyához , Máriához, folyamodol ? de ez a' 
te varásló fajtalan, búja, parázna életedet 
szemedre hánnya: talám a' te gyóntató Le l -
ki Atyádban bizakodol? de ez is k iva l l ya , 
melly gyakorta a*te vétkeidnek nemét, szá-
mát, rendét, gonoszságát, tőled ki nem ta-
nulhatta: talám a' te őriző Angyalodhoz ra-
gaszkodói? de ennek is az ő sok rendbéli 
szép intéseit, javaslásit, sugallásit, süket fül-
re vetted : talám a' te üdvözittő Úr Jésus 
Iírisztusodhozfolyamodol? deennekis drága 
szent vére , mellyetzabollátlanéleteddelmeg 
tapottál, ellened fog kiáltani. 

Szerentséssek lesznek az utolsó ítélet 
napján az Antalok, és Arseniusok kik e' 
világnak mézzel színlett- gyönyörűségeik he-
lett sanyarú kemény penitentzia tartást vá-
lasztottak. Szerentséssek lesznek az Elekek, 
és Imrék, kik még virágzó gyenge idejekben 
zz Isteni félelmet szívekben oltották. De fel-
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n i , rettegni fognak azok, kik az esztelen 
szüzekkel jókor előre olajt nem szerzettek; 
Á reájok bizott gyirával nem kereskettek: 
a' gazdag lakadalomban menny egzös ruhával 
nem mentek; mert látni, szemlélni, 's ta-
pasztalni fogják, hogy ha ők is olly jókor 
előre gondolkoztak volna lelkek üdvösségé-
ről , mint a' setétség fiai közül le'vő majoros-
kodó szolga tulajdon testi e'lelmérül, melly 
könnyen kötötték volna a' borostyán koszo-
rút. 

Szent Hieronimus ön magárul mondgya: 
akár eszem, akár iszom, akár mit másttse-
lekeszem , mindenkor hasogattya füleimet a* 
harsagó trombitának ezen rivadása: Surgite 
moriui, venite ad judicium : Keljetek fel hol-
tak , jöjjetek az Ítéletre. Szent Ágoston Dok-
tor pedig aztmondgya: Jaj nékem gyámol-
talannak, midőn az itélet napján az e'n lel-
ki esméretemnek bé írott számvető könyve 
az egész világ szeme előtt ki nyittattatik. 
Mézzel folyó szent Bernárd Apátur ismét só-
hajtozva így szól: oh szemeimnek ki folyó 
tseppei hol mulatoztok! hol vagytok én sze-
meimnek áradási! tsurdullyatok meg köny-
vező szemeimnek zápori*! Felséges Isten! 
meg vallyom, félek a'gehenna tüzétől; ret-
tegek az itélő Bírónak színétől, rémülök 
n hatalmasságnak boszszonkodó haragjától: 
Anyám! miért engem, a ' fájdalom , viada-
lom, .'s harag alá vettetett fiadat szültél e' 
világra? K. H. Ha mézzel folyó szent Bernárd 
Apátur, ki Krisztus öt mélységes sebeiből, 
Máriának szentséges Emlőiből tápláltatotUv 
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re 

ezt mondgya? mit mondhat a1 bűnös, kitel' s2 
lyes életében még tsak egy igaz sóhajtást sem rr 
tett vétkeirül ? a1 

Félnek, rettegnek tehát az Anyaszent- A 
egyház oszlopi! mivel még a ragyago Tsil- dt 
lagok sem fénylenek az ítélő Bírónak tiszta pe 
szemei előtt: de , boldog Isten] ha az iga- ez 
zak alig üdvözülnek, az istentelenek hova g a 
lesznek? azért már most azt akarom tudni, tej 
ha hiszitek é mind azokat, mellyeket az ité- sz 
letrűl mondottam, avagy nem? ha hiszitek, ha 
azon iparkodgyatok, hogy jobb kézrűlazel ka 
választatottak közé állíttassatok; d e , bőlts sei 
Salviánussal mondom, nints mód benne, do 
hogy ti azt jövendőbeli ítélő Birátoknak M 
hidgyétek lenni, kit most meg vettek, sem- gy 
mire se betsültek: mosdatlan szájú vének é9 mi 
i f f iak, hát azt hiszitek ti jövendőbéli itélő ho 
Birátoknak lenni, kit most eskiivéstekkel, El] 
káromkodástokkal, kissebbéttetek, gyaláz- cu 
tok ? nem hiszitek! nem hiszitek! el hitte res 
Pelágia, mert, mihelest Nonnus Püspöknek tsa 
Predikátziójábúl hallotta az utolsó ítéletnek bal 
rettenetes kemény állapottyát, és az akkor Bo 
béli itélő Bírónak fel gyullyadott mérges mi 
haragját, leg ottan az olaj fák hegyének se- a' 
tétes barlangját holtig való penitentzia tartás- És 
ra választotta, e l , 

Már veszem észre, hogy sokan tsak azt a~ 
karnák megtudni, kik legyenek e' jelen valók 
közül jobb részre, a' vagy bal részre állittan-
dók ! ime azt mondom: Siceciderit lignum ad 
austrum , aut ad aquilonem , in quocunque loco me 
ceciderit, ibierit. Ecclesiastes 1 1 . C .S í . 3. Ha töb 
a' fadélre esik, avagy északra, valamelly hely-
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re esik , ott marad. Ennek nagyobb értelmére 
tel' szólván úgy gondolkozzatok, hogy mimin-
em nyájan fák vagyunk: merre pedig fog esni 

a f a , meg tanit mézzel follyó szent Bernárd 
nt- Apátur e'képpen szóiván : a' fa arra szokott 
ni- dűlni és esni, a' merre több, süriiebb, tere-
zta pessebb, és vastagabb ágai vannak. Tehát, 
5a- ezt értvén, ki ki visgállya meg a fának á-
•va gait , az az: az ó maga "tulajdon tselekede-
ni, teit. V a g y i s , visgáld meg K. H. ha a 'bosz-
té- szúságot békességes türés&el szenveded é? 
;k, ha a' vétektül, sőtt: ha a' vétekre vivő al-
él kalmatosságoktúl irtodszol é? ha törvényes-
íts sen böjtölsz é? imádkozol é ? alamisnálko-
e , doi é? ha az Oltári szentséghez, a' szent 
ak Misének aldozattyához, a'lelki tanittásokra, 
u- gyakrabban , meg újjult kedvel , meg vidá-
é9 mult szívvel járulsz é ? ha ú g y ; el hiszem , 
lő hogy jobb kézrül az igazakkal lészen helyed. 
¡ 1 , Ellenben; ha a' testi tsintalanságok, az el-
z- mének tilalmas nyargalodszásí, a' jóra való 
:te restség, annyira birják szívedoí, hogy nem 
ek tsak a' kisebb vétkekkel, de még a nagyob-
ek bakkal is, sőtt; még önnön magával az örök 
or Boldogsággal is, kevesset, vagy éppen scm-
es mit se gondolsz, tudgyad, hogy bal kézrül 
e- a gonoszszakkal lészen meg állapodásod. 
is- És í g y , az örök tűzre, a pokol fenekére, 

e l , 's bé jutásod. 
a-
Sk B É F E J E Z É S . 
n-

Ugyari is ; Mert az utolsó ítéletkor a' 
co meg nevezett két helyen kivüi nem lészen 
-la több hely. Tehát K .H. -vagy jobb kézrül â  
T 
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bárányokkal, vagy bal részrül a' kosokkal 
fogsz állani. Azért, még most, még időd, 
módod vagyon, vagy az igazakkal, vagy 
a* gonoszszokkal, tetzésed szerént, válasz 
magadnak helyet. D e , ah! én edességes 
Jésusom ! a' te szent lábaidnál térdeinkre es-
vén , mély alázatossággal kérünk, légy né-
künk mindenkor Jésusunk, de, kiváltkép-
pen , a' te törvényes igazságodnak ki szol-
gáltatásakor, az utolsó ítélet napján; ne eu-
gedgyed, hogy a gonosz ördög intseikedé-
se fel tett jó szándékinkban valaha meg tzá-
foly hasson, hanem a'te ki ontott drága szent 
vérednek érdemére nézve, minden látható 
és láthatatlan ellenségeink ellen tégygyözö-
delmessé bennünket, hogy a' te oltalmad a-
lat t , minnyájan, kiké 'mái napon a'te szent 
nevednek ditséretére e' szent helyen egybe 
gyülekeztünk. Jo'safTót völdgyében jobbad-
ra állhassunk , téged a te szent Országod-
ban a ditsőült Angyali karokkal ditsérhes-
sünk, áldhassunk, 's fel magasztalhassunk, 
mind örökkön örökké. Amen. 

A D V E N T MÁSODIK V A S Á R N A P . 

Ioannes in Vinculis. Math. 11 . C. V- 2. 
János a' fogságban. 

l éhát János a'fogságban? Heródes a ' 'Pa -
lotában? János, az igazságnak fényes tükö-
r é ; a1 szent életnek eleven képe; a* peni-
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tentzia tartásnak buzgó hirdetője ; a' Messiás 
«1 jövetelének ki választott igaz jövendöloje; 

ártatlanságnak ditső ékessége; a' büdös 
tömlötzbén vas lántzokon kötözve tartatik ? 
Heródes pedig, kinél a-' világerköltsteleneb-
bet nem látott; k i , az Isten Templomainak 
rontója; a' szerzetes életnek fel bontója; az 

.Isteni szolgálatoknak meg gátolója ; orszá-
gának tékozlója; népe'nek sanyargatója ; ha-
zájának pusztittója, a' törvénytelen élet kö-
zött magos palotában, nyájas mulatságban 
a' bal sarkú ágyossaival eszik, iszik, dom-
bérozik. Ki nem mondoná Jánost szeren-
tsétlennek,1 szerentsésnek pedig Heródest? 
de, K . H. sokkal szerentséssebb János , mint 
Heródes: mert jól lehet, hogy János test 
szerént a tömlötzbén tartatik, még is lelké-
vel Mennyországban, az Isten fiainak társas-
sága között vigadozik : Heródes pedig, ám-
bár mosta* diszes szép frisstziffra palotában 
disztelenül bujálkodik is , még is , mivel a' 
bűnnek rabja, az ördögnek foglya, végkép-
pen öszve kötözött k e z e k k e l é s lábakkai po-
kol m é l y s é g é b e n kémélletlenűl taszittatik ; 
a' hol is, minden szabadulásnak remény-
sége nélkül, örökkön örökké fog gyötör-
tetni'. , i 

Mi oka lehetett János tömlötzösztetésé-
nek? nem egyéb, hanem az igazmondás: 
mert János nyilván ki mondotta Heródes-
nek , hogy néki, non licet, ámbár király 
volna is, még is Filepnek , az ő testvérének 
saját feleségével törvénytelenül házasság tő-
résben , nem szabad élni. Ezt mondotta a' 
vásott aszszonynak is, h o g y , non licet y áiu-

/• licsz» i 
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bár vont aranyból készíttetett ruhákban szo-
ritsa is magát, még is a' törvényes férjén kí-
vül más férfiúval néki nem szabad élni ; in-
nét, az agyarkodó boszszonkodás dühósség-
re gerjesztvén szíveket, Jánost a' fogságban 
zárolták. Tömlötzben tartatván tehát János 
az igaz mondásért? ah világi dühösseg! dé 
tsak ugyan János az ő buzgó hivatallyárúl 
le nera mondott; mert, onnét is , mint kín-
lódó rab, a'Tanítványi közül kettőt Urunk, 
hozkülde, hogyaz ő nevével mondonák né-
k i , te vagy é ? a kiel jövendő v a g y , avagy 
mást várunk? 

К. H. János jól tudta Krisztust Messiás-
nak lenni; mert még Er'sébetnek , az ő An-
nyának, mihebűl, kinek látagatására méne 
Mária, Máriának mihéjében meg esmérte a* 
kisded Jésust : sőtt; midőn a' pusztában Já-
noshoz közelittene Jésus , a' tsoportos gyü-
lekezet között imégyen kiálta János: ime az 
Isten Báránnyá, ki el veszi a' világ bűneit; 
tehát János nem kételkedett Krisztus sze-
méllyérül vagy azért i s , mivel, a ' Jordán 
vize'nél, midőn meg keresztelte, látta a* 
szent Lelket galamb képében reája szállani. 
Mi oka tehát, hogy János a' fogságbúi két 
Tanitványit követségben küldé Krisztushoz, 
hogy tudnák meg tőle, ha ő é az, a' ki el 
jövendő, avagy mást várnának? ennek nem 
egyéb az oka, hanem az, mivel János, a* 
a' fogságban, a' tömlötzben tartatván, jól 
tudta, hogy ő néki már már minden órában 
meg kelletik halnia. Tehát, a' gondos Lel-
ki Atya , azt akarta, hogy az ó haiala után 
az ó Tanítványi semmi ша$ oktató Mestert 
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ne keressenek, hanem, Krisztust meg es-
mérvén, éppen Krisztust, mint sok rendbe-
li tsuda tévő férfiút, kövessék. 

Illyen ám a jó Atya, A n y a , és minden 
gondos Előljáró , kik á' kormányozásaik alatt 
lévőket a' mennyei boldogságra ke'szittik, 
és a' szent életnek üdvösséges erköltseire ve-
zetik ! d e , melly sokan vannak mostanság, 
k i k , a' gyilkos Heródessel a'bűnös Babyion. 
úttyain szédelegvén, a' l a t roktü l , az ö r -
dögöktől, rab szijra füzettetnek, kemény 
bilintsekre verettetnek! mivel a' kitül ki 
meg gyö'zettetik, rabja az annak ; pedig, a' 
mennél kegyetlenebb a' győző, annál sanya-
rúabb a' rabság. Tudom, hogy a' testi rab-
ságtól ki ki irtódszik* de a' lelki rabságtól, 
a büntűi, a' vétektül, nem xninnyájan ret-
tegnek ; pedig mennél felségessebb a' lélek 
a' testnél, annál boldogtalanabb annak rab-
sága. Azért is a1 léleknek rabsága lészen 
az én mái beszédemnek tárgya. Azokra 
nézve, beszédemnek első részében eíőtökben 
adom, hogy a' vétek óttyán el indult em-
ber, mihelest vétkezik, azonnal a' veteknek 
szolgája. Másodszor meg mutatom; hogy 
a' vétek óttyán el indólt ember, mihelest 
Vétkezik, leg ottonaz ördögnek rabja, 's fi-
gyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Az első ember, méglen az ártatlanság-' 
Bak arany idejében az ő Teremtőjének ha-
talmát, 's ditsőségét magában foglalta, a* 
pokolnak rettentője, e' világnak tökéiietes-
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sége lévén , könnyen gyözödelmeskcdett az 
ördögön, szabadossan uralkodott a* vad 
állatoivon. D e , Ádám, Eva szavára hajűl-
v á n , mind ezeket reménytelenül el vesztet-
te. Nagy betsületben hejyhesztette Isten az 
első embert, mivel az ő Isteni képére, és 
hasonlatosságára teremtette ; de nagy betsü-
letet e'rdemel az el esés után is a' mostani 
ember, mivel az ember lelke, az Isten em-
ber vérével, 's halálával az üdvösség űttyá-
ra hozattatván , annyi tér . mint az, a ki-
nek vérével , s halálával váltatott meg, 
tudni illik: Krisztus. Innét mondgya a' 
nemzetek Doktora, szent Pál: Atyámfiai, 
nem vagyunk a' szolgáló fiai, hanem a' sza-
badosé, ad Gal. 21 C. y . 3 1 . a z a z : mi 
keresztények nem tsak az ó törvénynek szol-
gálattya alól ki vétettettíink, hanem még a' 
bűnnek fogságábúl is meg szabadultunk, *s 
a' Krisztus Jésus által olly szabadságra ju-
tottunk, mellyben, az Istenen kívül, senki-
nek sem vagyunk szolgái. 

Az igazakés a1 bűnösök között igen nagy 
külöbmség vagyon; mivel az igazak , kik Is-
tennek hiven szolgálnak , egy valóságos sza-
badságban vannak ; mert ők isten fiai, Isten-
nek attyafiai lévén, az ő szolgálattyokban 
örökös Urak és boldogok. A' bűnösök pe-
dig, ámbár szabadossaknak látzattassanak 
lenni, még is valóságos szolgák, fog lyok , 
c s rabok. Ezt bizonyittya szerelmes meg 
váltónk, Joan; 8- C y . 34. mondván: Bi-
zony, bizony mondom nektek, hogy min-
den, a' ki bűnt tselekeszik , szolgaja a'bűn-
nek. Ide tzélozott bölts Tertuiianusis e'kép-
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pen szólván : a'Krisztusban lévő szabadság 
az ártatlanságot nem illeti boszszúsággal; a' 
bűnösök pedig azon ártatlanságot, méllyet 
toszszalkodások által el vesztenek, bosz-
szúsággal illetik. Lib. de pud. C., 6. A* 
Pogány bőlts Seneca pedig. ' Epist. 47. azt 
rebesgeti, hogy minden raboskodó szolgá-
latok között leg útállyatossabb az, a raelly 
szabad választás szerént történik. A' bűnös 
p e d i g a' m a g a t e t t z é s e s z e r é n t f é r t z e l i ö s z v e 
a] vétket. Tehát , méltán mondhattya szent 
Ágoston Doktor a bűnben esett léleknek Lib. 
de, Spir. et anim. C. 63. Hallyad , óh lé-
lek ! mivé lettél, ki , eredeti nemességedbül 
ki vetkőzvén, a' te gonoszságiddal körűi vé-
tettél, és a1 vétkekkel megterheltettél: mint 
ha mondaná: oh! melly nyomorult, és bol-
dogtalan a bűnösnek fogsága, ha kötelekkel 
megkötöztetik, és terhekkel meg nehezít-
tetik. 

A' bűnös lélek két féle kötelekkel kö-
töztetik ez életben ; úgymint, a testnek kö-
teleivel, m e l l y e k b ű l mind addig ki nem sza-
badulhat, valameddig a* halál a Gordonai 
tsomókat ki nem oldozza. És a vétkeinek 
köteleivel; mert, miheiest vétkezik, azon-
nal fogságba vettetik. Bizonságom ebben 
szent Ambrus Püspök , a' ki ezeket mond-
gya : a' ki a' véteknek szolgál, mindenkor 
bijlintsekben vagyon ; soha nem szabad a 
rabságtól, mivel mindenkor a'gonoszságok-
ban úszkál. Ezen kötelekkel meg kötözte-
tetnek vallotta magát Dávid , midőn a' há-
zasság törést, és a' gyilkosságot el követte, 
mondván: a' bűnöknek kötelei körül fogtak 



ADVENT II. 

engem. Tehát, minden halálos ve'tket el 
követő bűnös az ő bűneinek köteleivel meg 
kötöztetik. 

Mibül szövődnek öszve ezek a'kötelek? 
a* testnek, világnak, ördögnek, késértetei-
bűi: azért a késérteteknek idején ki ki jól 
szemfiileskedgyen, hogy ezen hatalmas el-
lenségeknek töribenne essen; mert az ördög 
mind addig ólálkodik az ember után, vala-
meddig kinek kinek külső és belső hajlandó-
ságát ki nem tanűllya; ki tanulván pedig, 
mind addig sürög forog, valameddig az er 
szelösködőket kevélységre, a vagyonosokat 
fösvénységre, a' nyájaskqdóknt bujaságra, 
aT boszszonkodókat haragra, a'nyalánkokat 
torkosságra, a nyukhatatlaqokat irigységre, 
a* tunyákat jóra való restségre, 's Isten igé-
jének meg vetésére nem húzza. Ezeket per 
dig annál könnyebben végbe viszi az ördög 
vagy maga, vagy mások által, a'mennél kö-
zellyebb éri bennünk az ezekre vivő alkalr 
matosságokat. Mert szemeink kivánsági, 
szavaink hirtelenség!, elménknek nyukhatat-
lan tsavargási, a' késérteteknek idején, mi* 
kor nem is gondollyuk, iziben meg tsalnak, 
a ' tes t , vi lág, ördög, keleptzéjében hálloz-
n a k , 's lelkünket a' külső setétségre taszít--
tyák-

Ézám az oka, hogy az Evangyéliomi 
Próféta Isaiás jajt kiált azoknak a' bűnösök-
nek, kik a* hamisságot az hívságnak kötelei-? 
vei vonszák, és , mint a' szekér kötéllel, a* 
bűnt. Mivel tsak egy nagyobb véteknek ne-
hesse'ge is olly súlyos, hogy azt az É g , ám-
bár mint egy rézbül öntettetett legyen i s , 
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még is meg nem birhatta, hanem az el pár-
tűit Angyalokkal pokolra szállította: a főid, 
ámbár az Isteni felségnek keze munkája le-
gyen is , még is Corét, Dáthánt, Abiront 
meg nem tarthatta, hanem ki tátott szájjal 
elevenen el nyelte őket. A' tenger v ize , 
ámbár a terhes hajókat, 's gállyákat fel tar-
tsa is , mégis Jónás Prófétát el merülve Tzet-
hal gyomrába zárta. Tehát , a' bűnben e-
sett etuber, keraénnyebb az égnél, erőssebb 
a'földnél, tömottebb a'tenger vizénél, mert 
a vétket, bátran hordozza. 

Meg esméri Dávid, hogy nints békessé-
ge az ő tsontyainak a\ bűneinek szine miatt; 
mivel az 6 hamissági feliül halladták az 6 
fejét , és, mintegy nehéz terh, meg nehe-
zültek rajta. De, Dávid terhénél, még is 
nagyobb terhet hordozott az Isten Fia, k i , 
midőn a'mi bűneinknek sullyát magára vet-
te , úgy el nyomattatott, hogy éppen az 6 
mennyei Attyához kintelenittetett kiáltani 
mondván: szabadíts meg engem Isten! mert 
bé hattak a' vizek a' lelkemig. A 'v izözön-
n e k v i z e , és a véteknek yize azzal külöm-
böztetnek egymástól, hogy a' viz özön vi-
ze meg birta a Noe bárkáját , a véteknek 
vize pedig meg nem birta az Isten Fiának 
bárkáját, úgymint, a' Krisztus emberségét, 
hanem fenékre merítette: mivel abban az 
igazak, ebben pedig minden bűnösök vétkei-
nek súlyos terhe rekesztetett. 

Példánk lehet ebben a' Faraó bűnös né-
pe , kik alámentek a'fenékre , mint a'kő, 
és el merőiének mint az ón a' sebes vizek-
ben. Pedig az éle testek könnyebbek 
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meg hólt testeknél; és mégis az élő Egyíp-
tziusok alá mentek a' fenékre, a' meg hóltak 
azomban ki vettettek a vizekbűi. Mi oka 
ennek ? meg felel szent Hieronimus mond-
v á n : Az élők teste a' meg holtaknak testé-
nél könnyebb, ha a véteknek terhe nints je-
len; de sokkal nehezzebbek, ha a' vétkek-
kel meg vágynák terhelve. És éppen ezért, 
az élő bűnös Egyiptziusok alá mentek a' fe-
nékre, mint a' kő , és el merülének mint az 
ón a sebes vizekben; a' meg hóltak pe-
dig, a' véteknek terhétől meg szabadulván, 
a ' v i z e k f e l e t t ú s z k á l t a k . 

El akarta úgyan veszteni Isten a' vétket 
mind a földön,.mint az Égben, az Angya-
lok , és az ember büntetésével: de alig ü-» 
zettetett ki az első ember a1 Paraditsombűl, 
máris annak f ia, Káin , vétket tselekedett. 
Az egész világot v izzel , Sodorna és Go-
morha lakossait tűzzel büntette Isten a' vé-
tek tniátt, de haszontalan vólt a' töményte-
len tsapásokatreájok botsájtani, sőtt; önnön 
maga jött a1 véteknek eltörlésére az Isten fia, 
e's még is még most is torkig, nyakig úsz-
kálnak a'puhaság útán indult világ fiai a' vé-
tekben. Azért ne tsudállya senki, hogy a' 
véteknek nehéz terhe a" gonoszban meg átol-
kodottakat, midőn nem is vé l ik , egy szem-
pillantás alatt alá szálliitya poklokra'.' Kö-
vetkezendőképpen, mihelest a vétek űttyán 
cl indult ember vétkezik, azonnal a' pokol-
ra vivő véteknek szolgája. De egyszer's-
mint, mihelest a' vétek űttyán el indult em-
ber vétkezik, leg ottan az ördögnek rabja. 
Melly második rende beszédemnek. 
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M Á S O D I K R É S Z . 
V 

Rettenetes, e's felette igen gyaláza-
tos keleptze az ördög rabsága, mivel nem 
tsak meg béllyegezi, hanem keménnyen meg is 
kinozza az ő zsakmánnyát. Sokkal jobban 
vagyon tehát dolga annak, a' ki az ember-
nek, mint a' ki a' tulajdon kivánságinak, 
szo lgá l . M e r t , a' ki az embernek á r t a t l a n 
igazságban s z o l g á l , noha t es t s ze rén t s z o l -
ga, leike'ben még is szabados: a' ki pedig 
tulajdonkivánságinak szolgál, bátor testiben 
szabados legyen is, még is lelke szerént az 
ördögnek foglya , és nyomorult rabja. 

Mert, valamint ha'jdon a' foglyoknak, 
raboknak, homlokaikra, nevek, tzimerek, 
és beilyegek süttettek, hogy azok által esmé-
retessek lennének, kitsoda kinek a1 rabja, 
vagy foglya volna: úgy a'pokolbéli ördög, 
is a' bűnösöket azon vétkeknek béllyegeivel, 
mellyeket el követtek, nagyobb gyalázatnak 
okáért, meg jegyzi. Mert a' kevéllyekre a' 
pávának; a' torkosokra a' farkasnak, a faj-
talanokra az öszvérnek, Vtsaiárdokraa' ró-
kának', az irigyekre az ebnek, a'haragosok-
ra az oroszlánynak béllyegét süti. Sőtt; min-
den bűnöst az el követett vétke szerént meg 
jegyez, hogy a' meg jegyeztetett, 's meg 
béllyegesztetett foglyávalYs rabjával, tetzé-
se szerént bánhassék; dühösségének mérge 
szerént, minden kénae'Uyés nélkül, üthes-
se, verhesse, 's kínozhassa. 

Ábrázollyatok elmélkedésükkel egy i-
gen sebes iángal égő vas kementzét, raelly-
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nek tüze soha el ne alugyék; és abban a' se-
bes lángal égő vas kementzében helyheztes-
setek egy mezzitelen gyenge beteg es eleven 
embert, ki olly hamar meg ne hallyon , mint 
az akasztó fánál meg égetett emberek , ha-
nem szabadulás nélkül azon sebessen égő 
nagy szörnyű tűzben mindenkor éllyen. Ah! 
mennyi jajgatást, kiáltást, sirást, és rimán-
kodást tenne azon tűzben lévő ember? u-
gyan K. H. ha te volnál azon égő kemen-
tzében vettetett ember, mit nem igéméi an-
nak, a1 ki téged attiil a' tüztül ki szabaditta-
na, meg mentene, 's ki váltona? bűnben e-
sett K. H. rémülly és iszonogy! te vagy 
ám az az ember, k i , midőn bűnben élsz, 
azon fel gyújtott kementzénélsokkalkegyet, 
lenebb égő keméntzébe keltetel, tudni illik: 
pokolban. Mert szünet nélkül vagyon ám 
ott a* sirás, jajgatás, és a' fogoktsikorgatása. 
Tehát a' halálos vétekben ki múlt szegény nya-
valygó bűnös ember, a pokol tüzének láng-
jában mezzételen, betegen, elevenen , min-
den szabadulásnak reménysége nélkül, ö-
rökkön örökké fog égni. 

Azt tanittyák a' szent Atyák, hogy a' 
kárhozottaknak testeik az utolsó ítélet nap 
után olly érzékenyek lesznek, hogy azok még 
a' leg kissebb kinoknak is felette igen nagy 
sanyáriíságát, e's fájdalmát fogják érezni: 
mert akkor egy kis legygyentés, egy gyen-

' ge érentés inkább fáj nékiek, hogy sem mos-
tanság a' leg nagyobb verés, korbátsolás , 
's ostorozás : Egy haj szállal való meg sujtás 
akkor nehezebben esik nékiek, hogy sem 
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mostanában, ha elevenen a* tűzre vettettek 
volna. ; 1 ' * Éj-

Mert, Jób Pátriárka mondása szerént. 
'Mindennémő fájdalom reájok rohan. És va-
lójában; mert, ha e' világon olly meg nya-
valyodott, gyenge, és érzékeny testek van-
nak, úgymint: példának okáért, a ' köz vé-
nyes embereknek tagjaik, mellyek még a* 
leg kissebb e'rentésnekis olly mód nélkül va-
ló fájdalmait érezik, hogy azokra leg ottan 
fel rivalkodnak, és keservessen jajgatnak. 
Ügy é? a' l á g y , gyenge, vékony lepedő 
örömére, vigasságára, kedve're vagyon az 
egésséges embernek : de a közvényes em-
ber még azt se szenvedheti: sőtt; azt mon-
dom , ha meg nem éri is valaki a' közvé-
nyes embert, tsak tétesse, mint ha hozzá 
akarna nyúlni, vagy kapni, már is úgy fel 
síkolt belé, hogy kiáltására az egész ház fog 
hangzani; ki tsudállya tehát, ha a' boldog-
ságbűi ki esetteknek testeik, mellyek még 
a' k ö z v é n y e s testeknélis érzékenyebbek , és 
nyavalyás'bbak , akár melly tagjaiknak illye-
tésébül is olly nagy szörnyű gyötrelmeket 
éreznek, hogy azokra, a' nagy sikoltás köz-
ben, még a' fogaikat is öszve tsikorgattyák. 
D e , K. H. ha az el kárhozottaknak érzé-
keny testeikhez tsak egy újjal, vagy fél kéz-
zel nyúlnának ; ha egy vékony gyenge pa-
tyolat, selem lepedő teríttetnék; ha egy 
gyenge vékony hajszál legygyentetnék , még 
tsak tűrhető volna. De , midőn, a'sebes-
sen égő tűzben, az el kárhazott le lkek, , a' 
pokólbéli ördögök, szünet nélkül reájok húl-
lyonak, 's kémélletienüi reájok tódúlnak, 



dühösködve reájok rohannak, melly nagy 
iszonyú gyötrelmeket, s fájdalmakat, nem 
szenvednek? mert, mézzel folyó szent Ber-
nárd Apátur tanittása szerént, a' sebessen é-
gő kementzében, pokolban, kiáltani fog az 
ördög az ördöghöz : üssed, szaggassad, öl-
lyed, hamarsággal főzd meg, huzd le ha-
mar, prédáld f e l , az eleven szenek közé, 
és a' forró vas fazékba vessed. 

Ah boldogtalanság! K. H. ha te azon 
sebessen égő vas kementzében vettettetnél, 
mel lyru l e m l é k e z e t e t t e t t e m , m é g ké t v i -
gasztalásod lehetne : egyik az , hogy , rövid 
idő múlva, azon kinos gyötrelmektüi bizo-
nyossan meg menekednél : második a z , 
hogy , ámbár a* világi életedet a' szörnyű 
kinok, és gyötrelmek cl. fogyasztanák is , 
még is büneidrűl való szívbéli törödelmessc-
ged és penitentzia tartásod utána más vilá-
gon boldogabb, és nemesebb, életet fogsz 
nyerni. De , ha egyszer a' pokol tüzének ke-
mentze'jében fogsz bé vettetni. Soha onnét 
szabadulásodat, boldogulásodat, nem vár-
hatod. Mert , szent Gergely Pápa tanittása 
szerént, pokolban a' nagy tűzben, füstben, 
és gőzben, az emésztő láng égeti mind azo-
kat, kiket most a testi gyönyörködtetés fer-
tőztet. 

Vedd azért gondolóra K. H. ki a'szitko-
zodáshoz, átkozodáshoz, e.sküvéshez, károm-
kodáshoz, rágalmazáshoz, kártévéshez, lo-
páshoz, tolvajsághoz, fajtalan buja parázna 
élethez szoktál: ügyé nyárban, midőn meg 
süt a' nap, midőn iszadva néki melegszel, 
Bem tsak a bundád, de még az inged is ne-

ADVENT II. 
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héz , annál is inkább, lia testedet hivesittő 
italod el f o g y : mit fogsz tehát tselekedni a* 
pokolbéli tűznek fel gyűilyadott kementzé-
jében, a' hol semmi kedved szerént -való i-
talt, vagy választott helyet, avagy öltöze-
tet, 's köntöst, riem adnak ? tégy tehát pró-
bát magadon, próbáld meg, ha egy óráig, 
vagy tsak egy fertálig, el tarthatodé ? el szen-
vedheted é? tsak egy újjodat az égő tűzön? 
ha ez fájdalom, nélkül meg nem eshetik, 
irielly nagy szörnyű kínod, és gyötrelmed 
lészen tehát akkor, midőn nem egy üjjad, 
nem egy kezed , nem egy lábad , hanem min-
den tagjaid, 's egész tested, örökkön örök-
ké a* sebessen égő pokol tüzében, mint a' 
tégla égető keinentzében a' tserepek, moz-
dulat nélkül öszve szorülva, fog égni? 

Ah örökös könyhullatásokra méltó siral-
mas rabság! bizonnyára sokkal el viselhetet-
lenebb fogság ez , mint az, mellyet a' leg 
kegyetlenebb nemzetségeknek rabjai, 's fog-
lyai kéntelenittetnek szenvedni; mert. bátor 
legyen egy valaki akár mifsodás fene állató 
természettel biró embernek fogságában; kö-
töztessenek meg lábai, kezei, tsintsérrel, 
kötelekkel, lántzokkai, 's bilintsekkel, az 
esze, értelme, 's akarattya, tsak ugyan a" 
inagok tulajdon kivánt szabadságokban vágy-
nak. De az ördög rabságában lévő bűnö-
söknek esze, értelme, akarattya, kívánsá-
ga,' óhajtása, sőtt; minden külső és belső 
érzékenységei űg.y meg kötöztetnek, hogy 
a' magok erejekbül semmi üdvösséges jót 
sem tseiekedhetnek. 
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B E F E J E Z É S . 

Azért utáld meg e' naptiíl fogva e'tsalárd 
világnak minden álnok hizelkedcse't, és gyö-
nyörűségét; mondgy ellene a'szokásban vett 
vétkeidnek; hadd el a' te törvénytelen er-
költseidet, tarts igaz penitentziát, térj Is-
tenedhez; ne légy többé a bűnnek f o g l y a , 
az ördögnek rabja; mert , ha tzégéressebb 
voltál is inint Magdolna, ha többször meg 
tagadtad is Uradat mint Péter, tsak egy 
mély alázatossággal essél térdedre mint a' 
tékozló f iú, és mondgy a d , vétkeztem az Ég 
ellen , és te ellened is én Atyám! már nem 
is vagyok méltó, hogy fiadnak neveztessem; 
de még is törödelmes szívbéli bánottal azt 
mondom a bűnös Publikánussal, Isten légy 
kegyelmes nékem bűnösnek. Mert látom 
a ' te ki terjesztett karjaidat én megváltó J e -
susom! azért, a' bűnnek fogságából, az ör-
dögnek rabságábúl, hozzád siető méltatlan 
szolgádat, öleid meg , és a' jobb latorral 
vezesd bé a mennyei Paraditsoraba. Amen# 

A D V E N T H A R M A D I K V A S Á R N A P , 

Tu quis es? loan. I C. 19. 
Te ki va^y? 

Keresztelő szent János Prédikállása, szent 
«s tokeiietes jámbor éiete, annyira birta a r 



VASÁRNAPI BESZÉD, 11 

faragatlan szívű Zsidókat, hogy János tsu-
da tételeire, mind egy vonódva, már kez-
dették magokat meg jobbittani; mivel Mes-
siás el jővetelérül nem tsak értekezni, de 
még bizonyossáis szándékoztak lenni: mert, 
a' mint szent Máthé Evangyelista jegyszi, 
midőn az írástudó vének a' Jeru'sálemi la-
kosokat, és annak szomszéd vidék népeit, 
János Prédikállásátúl el nem tilalmazhatták, 
közakaratai meg egyesztenek abban, hogy 
a' ne'pnek Elöljáróit , ú g y m i n t , a* tanult 
Papokat, és Levitákat, Jánoshoz küldenek; 
e's Jánostúl, ön raagátúl, kit , a^tsuda téte-
lekre, titkos jövendölésekre, és sanyarú é-
letére nézve, Messiásnak tartottakr bizo-
nyossan tudnák meg , ha valójában ő é a* 
meg igértetett Messiás, avagy nem? kik is, 
Jánoshoz követségben: érkezvén ,, minden té-
továzás nélkül mondák Jánosnak ;< Tu quis 
cs? Te ki vagy ? , 

De , ha a' meg hímezett küíső szavakra 
nézve illy könnyen gondolkozunk a' ravasz 
szívű Zsidókrúl, felette igen meg tsalatko-
zunk: mert koránt se azért küldöttek köve-
teket a Zsidók Jánoshoz, hogy , vagy a* 
Messiás el jövetelérül értekezzenek, vagy 
hogy a' János Istenes tanittására meg térjenek, 
feánem azért, a mint Kárdinális szent Bona-
ventura tanittya, hogy azon tudós követek 
által János némünémű képpen meg késértet-
nék; vagy azért, a' mint Euthimius mond-
g y a „ hogy a János ellen forralt patvarkodó 
gonoszságokat a' szines tudatlansággal befe-
deznék. Oh gonosz! oh Istentelen! oh el 
fajtat nép ! lauyah. a szent eletnek tökclie-



ADVENT NR. 

tes eleven példáját, és meg nem te'rnek ? 
h a l l y á k a'kiáltónak ezen szavát: uyenesitsé-
tek "meg az Úr útját, és tsak bámulnak: szem-
lélik a sok rendbeli tsuüa teteleit, és még 
is ellene zodúlnak , patvarkodnak, 's irigy-
kednek. 

. Keresztény H. valaki a' világi el-
műllandó hivságokban, bőltsességben, tu-
dományban, kereskedésben, vagy a* gaz-
dagságnak telhetetlen gyűjtésében, elmerül-
té l , és az örökkön tartandó időiül el felejt-
keztél, tudgyad, hogy én nem a'foldi embe-
rektül hanem a felséges Isteniül; nem áxnittó , 
tsábittó szóval, hanem az Isten igéjével, e* 
mái napon hozzád követségben küldettettem, 
hogy tudgyam meg tőled, te ki vagy ? ha 
én azt mondanám, te keresztény Romai ka-
tholikus ember vagy : te Máriának, az Is-
ten Annyának, buzgó tisztelője vagy! úgy 
vé lem, nem felelnétek Jánossal; nem va-
g y o k , ' n e m vagyok; hanem azt mondaná-
tok: igen is; én keresztény Romai kathoii-
kus ember vagyok : én Máriának, az Isten 
Annyának, igaz.hiv tisztelője vagyok. 

D e , engedgy meg K. Hé ha azt mon-
dom , hogy te annyival inkább el távoztál 
ezen felséges ditső nevezetektül, a' mennyi-
vel ezekhez inkább közelített a' szent életnek 
eleven példája, keresztelő szent János: u-
gyan i s : mert János, az o kemény peniten-
tzia tartására nézve , Messiásnak; az o szo-
ros bojtölésére nézve, Illyésnek: az el rej-
tett tsudatitkoknak jövendölésére nézve, Pró-
fétának , mondatott; te pedig, a' te vét-
keidnek gonoszsága végett, mellyekkel lel-
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kedet öldöklőd: a* te zabollátlan indulataid 
végett, mellyekkel lelkedet vesztegeted: a* 
te fesletterköltstelenségeidvégett, mcllyek-
kel lelkedet az ördög prédájára veted, nem 
a' keresztény nevet, de még a* pogány, ' s 
baromi nevet sem érdemled : ez ha úgy va-
gyon é,? ki ki a* maga tulajdon lelke esmé-
retet visgállya meg. 

Mert, ha én bátorkodnék a*ti szivetek-
nek b e l s ő t i t k a i k ő z é b o t s á j t k o z n i ; h a i l lene , 
hogy én a' ti szíveteknek belső indulatit , 
vágyódásit, kiványságit visgálhatnám, va-
lójában akkorminnyájotoknak ki mondanám: 
te ki v a g y , te ki v a g y , és , bár tsak ne 
kéntelenittetném akkor mondani • neved sze-
rént éllysz ugyan testedben , de meg vagy 
halva lelkedben. Mivel pedig nem szabad 
nékem illy formán utánnatok visgálodni, azt 
javaslom, és egyszer'smint akarom is, 
hogy ti önnön magatok a' ti tulajdon lelke-
tek esméretét estvelenként minden nap vis-
gállyátok meg. És ez lészen az én mái be-
szédemnek fel vett tzéllya. Az okra nézve, 
beszédemnek első részében előtökbe adom, 
nieily hasznos légyen estvélenként a' lelki 
esméretnek meg visgálása. Másodszpr meg 
mutatom, melly káros légyen . estvélenként 
a' lelki esméret meg visgálásának el mulasz-
tása : 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Ámbár a* lelki esméretnek estvélenként 
való meg visgálása olly hasznos, ésszüksé-
gés légyen minden embernek, hogy a* nél-

/. Rész. 3 
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kül talán majd senki se is üdvözülhet, még is i -
gen sokan vannak az emberek között, kik nem 
minden nap, nem minden estve, hanem a-
hg egy holnap, egy esztendő alatt, élnek 
véle. Az emberek mindeneket akarnak u-
gyan fel kutatni, és tudni, de ön magokat, 
est vélenként magok eleiben éppen nem a-
karják állittani; mert magok felől semmit se 
akarnak tudni. Innét fogva azt mondom, 
hogy a' régi bőltsek minden tudománnyokat 
tsak az aszszonyi szemeknek köszönhetik: 
mert, inidőn házaikbúi kimentek, aszszonyi 
szemeket vettek f e l , hogy az úton, 's út 
félen esendő dolgokat szemeiknek szabados-
sabb tsavargásaival át láthatnák : házaikban 
való viszsza térésekkor pedig az aszszonyi 
szemeket le tették, ne hogy a'magok tulaj-
don állapottyokat is szemeskedések között 
meg látnák: innét származott, hogy a má-
sok szemében még a' kis appró szálkátská-
kat is meg látták , a' magok szemében pe-
dig még a nagy vastag hoszszú goromba 
gerendát sem látták : innét származott, hogy 
a' Prédikátziókban hallott igazságot sokan 
nem magokra hanem másokra fótozzák ; in-
nét származott, hogy a'nyelveskedések kö-
zött többnyire mások beszédgyét, tseleke-
detét, kotya vetyére vetik, a' magok ots-
mány beszédgyeiket, tilalmas erkölcstelen-
ségeiket pedig el mellékezik , azért, vala-
mint ^Tháles Filosofus, ki szüntelen az égi 
Piánétákat kandikálta, 's a'lába alá nem né-
zett , egy meg nyilt üres verembe esett; 
úgy ti i s , kik magatokról el felejtkezvén, 
mások állapottyát visgállyátok, vakoskodás-
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tok végett a' feneketle mélységbe, pokol-
ba, estek. 

Biás, egy hajdani természet visgáió bőlts, 
minden ember eleiben egy tükröt kívánt 
helj'heztetni, mellyben ki ki az ő mága tu-
lajdon tetteit, tselekedeteit, naponként, estr 
vélenként, láthatná, tapasztalhatná, hogy 
az el követett hibáirúl más napra kelve ma-
gát meg jobbíthatná, a józan erköltsökberi 
p e d i g e l ő r a e n e t e l e s l é p é s e k e t tehetne. M i -
dőn kérdeztetett volna egy Demorax neve-
zetű bőlts, mikor kezdett volna a' bőhsel-
kedő okoskodáshoz? fontossaii azt felelte: 
midőn, úgymond, magamat kezdettem meg 
esmérni; K. H. melly ke vessen vannak mos-
tanában bőltsek, ha tsak azok a' bőltsek, 
kik magokat meg esmérik! azért, ezen ből-
tseknek tüköréhez , vagy i s , a' ti lelketek 
esméretének minden napi meg visgálására 
szólítlak benneteket: ebben nézhetitek,szem-
lélhetitek, a' ti tulajdon tetteiteket: ebben 
meg láthattyátok , hányszor másokat kisseb-
bitettetek , gyaláztatok , rágalmaztatok; 
hányszor másokat szidalmaztatok, karomlot-
tatok , átkoztatok; hányszor gondolataitok-
kal , szavaitokkal, tselékedeteitekkei, a 't i-
lalmast szemtelenül fel törtétek. 

Ebben, ha Remete szent Antal, és Hi-
láriöil példája nem tetzik, leg alább űgy i-
gyekezzetek, hogy a1 pogány bőlts Seneka, 
és Pithágorás rajtatok szégyent ne tegj^e-
nek: Seneka, ámbár udvari hivatalban vólr, 
/még is mind addig soha le nemfekütt, va-
lameddig naponként estve lelkével számot 
ftem vetett. Pithágorás pedig az ő sok ter* 
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hes fáratságos munkái után mind addig álom-
nak nem atta magát, valameddig estvélen-
ként lelke esméretét meg nem visgálta. K ö -
zellyebb lévő példát említtek: két tanuló 
Deákok olly tökélletes élet modgyához fog-
tak ; hogy azok közül egygyik , mind addig 
el nem alutt, valameddig estvélenként az ó 
lelke esméretének meg visgálása után tsekély 
hibátskáiért magát artzűl nem tsapdozta. 
A ' másik pedig , valahány hibás szótszollott, 
mind annyiszora főidetinegtsókolta. E l h i -
szem ugyan , hogy közöttetek is találkoznak 
ollyanok , kik naponként az ő lelkek esmé-
retének meg visgálása után magokat önként 
magok jó akarattyokbűl büntetik, és gyar-
lóságoknak vétkeit sürü könyhullajtásokkal 
könyvezik. De ezek olly kevessen vannak 
közöttetek, a' melly kevessen vannak a' hi-
vatalosok között az el választottak : ha te-
hát a nehezzebb, 's sulyossabb vétkek olly 

' nehezzen esmértetnek meg, mit mondgyak 
a* ti nyelveskedéstek fe lö l? kik másoknak 
hire't, nevét, betsületét tapodgyátok, fajta-
lan, búja , parázna életetetekkel magatokat 
árullyátok. 

Keresztény Atyámfia, ki ki ezek közül 
való v a g y , arra kérlek, és kénszeritlek, mond 
meg igazán; ha akarod é magadat megjob-
bittani, avagy nem 4 ha akarsz é ki térni 
gonoszságodbúi még most, még alkalmatos 
időd vagyon , avagy tsak a' te életednek u-
tólsó óráján? ha meg nem akarsz térni, go-
noszságodat el nem akarod hagyni? javas-
lom menny haza, menny ki a1 Templombúi, 
többé bé se jöjj c' szent helyre, hanem élly fced-
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vedre, szitkozódgyál, átkodzódgyál, az e'g 
és főid ellen káromkodgyál. De, még i s , 
minekelőtte ezt tselekedgyed, azt akarom, 
hogy a* kínos örökké valóságról feledékeny-
ségben ne l é g y , hanem az örökké tartandó 
büntetést, az örök kárhozatot, a* gehenna 
tüzét, szemeid előtt forgassad: az után, a' 
te feslett erköltstelenségeddel törüld ki a* 
keresztények közül a' te keresztényi neve-
det, és ugyan az előtt a' te Jésusod előtt, 
ki tégedet az ő keserves kín szenvedésével, 
gyalázatos halálával, vérének ki ontott tsep-
peivel , az örök kárhozattűl meg szabadított, 
és mind eddig erőben, egésségben meg tar-
tott. De távúi legyen tőletek a' meg által-
kodott kemény szívnek ezen vakoskodása. 

Azért K , H. ha még,a'mintreméllyem, 
benned vagyon a'te üdvösségednek ohajtozó 
kívánsága; ha a'te erköltstelenéletedet,a' te 
undok gonoszságodat, a' te megátalkodott szí-
vedet meg akarod változtatni, pogány 
böltsektül neveztetett tükröt, af lelki esraé-
retnek visgálását, valamint magamnak, úgy 
néked i s , javaslom: mert a* nélkül a ' v étek-
ben esett bűnös tellességgel nem remélheti 
üdvösségét: hallyad a' pogány bőltsnek, Se-
nekának szavait, k i , nem pogány módra, 
hanem keresztényi módra, azt mondgya: 
az üdvösségnek kezdete, a' bűnnek meges-
mérése, mert, a1 ki bűnösnek nem érzi ma-
gát, az jobbittani nem tudgya magát. Hal-
lyad mézzel folyó szept Bernárd Apáturt, 
ki azt mondgya: lehetetlenség, hogy ma-
ga meg esmérése nélkül valaki meg üdvö-
züllyön. Azért az Istenre kérlek minnyá-
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jatokat K. H. a'garast el vesztő aszszonny al 
gyertyát gyújtsatok, e's a' ti szíveteknek 
minden belső rejtek szegleteit jól meg visgál-
Jyátok , meg visgálván minden otsmánysá-
goktúl ki tisztittsátok. Bizonyságot tehetné-
nek e' hasznos, és. felette igen szükséges 
munkáról minnyájan a' ki múlt boldog lel-
kek, kik a' magos egekben nem más úton, 
's módon jutottak, hanem a magok meg es-
mérésével. Nem volna most az égben Se-
rafikus szent Ferentz, szent Benedek Apátur, 
mézzel folyó szent Bernárd, ha tsak a'ma-
gok gyarlóságát meg nem esmérték volna, 
és a'késértetnek idejekor, egygyik a* hóban, 
másik a'jeges tóban, harmadik a' tövis bok-
rokon , nem forgatta volna tsiklándózó tes-
tét: mire valók a szór zsákok, az öszve 
font kötelek , a' szúrós lántzak , a' hoszszas 
böjtölések • hanem hogy azok által a'késér-
tetek, meg gyözettessenek. 

El hidgyétek, hogy a* vétekben el me-
rülteknek a'" Lelki Atyák szép intése, feddé-
se, dorgálása semmit se használ: el hidgyé- < 
tek , hogy ha a Lelki Atyák a' meg átalkot-
taknak lelkek üdvösségére nézve a' pokol 
kinnyai közül némelly el kárhozott lelkeket 
ide Közitekbe, a' Templom közepére, állit— 
tana i s , és , azoknak szörnyű ordittási, jaj-
gatási, fogoktsikorgatási végett, azok a' szé-
kek, mellyekben ültök, nagy ropogással iz-
rül , 's porrá, szerte széjel hasadoznának, 
még is , ha tsak önnön maga a' bűnös magát 
meg nemesméri, magát nem feddi, 'séletét 
meg nem jobbittya, haszontalan esikminden 
muiikájok a Lelki Atyáknak; mert haszon-
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talan intetik az, a' ki az intést fel nem ve-
szi: haszontalan őriztetik az, a' ki magát el 
akarja veszteni : következendőképpen; 
mopdhattya a' Lelki Attya, legyen elig az 
eddig való latorkodásod, térj Istenedhez, 
hadd el minden szemtelen bűneidet, de , ha 
tsak te önnön magad a' te üdvösségedrül nem 
gondozol, magadat minden nap estvélenként 
meg nem esméred, a' tett bűneidért magadat 
nem feded, haszontalan lészen a'Lelki Atyá-
nak minden igyekezete. Tehát, valamint 
hasznos a' lelki esméretnek naponként való 
meg visgálása, úgy káros annak el műlatá-

; melly a második részben. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Ha pedig a' szokásban vett gonoszságo-
dat el nem hagyod; a te meg keményedett 
szívedet meg nem lágyítod, bizonyos légy 
benne, hogy az Isteni Felségnek kemény Íté-
lete elől magadat el nem vonhatod: vagy 
akarod, vagy nem; de tellyes életednek 
minden n a p j a i r ú l számot kelletik adnod: 
minden tilalmas gondolataidat, szavaidat, 
tselekedeteidet, a néked rendelt tükörben, 
a1 te magad tulajdon lelked esméretében , 
kéntelemttetel neme, száma, és rendé sze-
rént, nézni, látni, és szemlélni, pedig oily 
ortza pirulással, hogy te veled mind ezeket az 
egész világ is fogja látni, szemlélni, és ta* 
pasztalni. A' te mindennapi lelked esméreté-
nek megvisgálása által azt nyerheted , hogy 
az Isteni Felség előtt leendő számadásodkor 
minden félelem és rettegés nélkül meg állhata. 
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Mert, ha mi ez életben minden nap, de leg in-
kább estvélenként, magunkat meg itéllyük , 
szent Pál Apostol tanittása szerént, az Isteni 
Felségtűi meg nem fogunk ítéltetni. Tehát , 
hogy az Isteni Feiségtül meg ne Ítéltessünk, 
inkább mi minden nap estvélenként ön ma-
gunkat itéllyük meg. Ezt, ha nemtseleke-
szük, bizonnyára, a' leg nagyobb vétkeket 
is kitsinyeknek, a' szabad élet modgyát pedig 
tsaktsekély, vagy semmi héjánosságoknak 
fogjuk tekénteni. És igy lelkünk üdvössé-
gével fogunk játzadozni. 

Azért nem h i szem , hogy azok a* hívek, 
kik naponként a* fertelmes szitkozódásokat, 
átkozódásokat, káromkodásokat, esküvése-
ket , trágár beszédeket torkok szakattyában 
okádgyák, estvélenként lelkek esméretével 
számot vetnének: nem hiszem, hogy a* hir 
hordók, szó szaporíttók, mások hírében, 
nevében piszkálódok, naponként a* magok 
lelkek esméretében bé szóllanának: nem hi-
szem, hogy az ir igyek, kevéllyek, tolva-
jok , haragosok, paráznák, 's buja életűek, 
magokat naponként meg esmérnék s tehát leg 
nagyobb gonoszság az mi közöttünk, hogy 
mi magunkat meg nem esmérjük! ez P edig 
a' pokolbéli ördögnek ezer még ezer les há-
nyásaiból származik: mert ő akkor leg több 
gondot, munkát, pajtársokat; akadályokat 
fordítt élőnkbe, midőn lelki esméretünkkel 
számat akarunk vetni: ugyan is ; mond meg? 
nii vólt az oka, hogy te eddigolly könnyen 
fel lobbantála'boszszonkodóharagra? mond 
meg ? mi vólt az oka, hogy te eddig némely sú-
lyossabb vétkeidtül magadat nem tartoztattad? 
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mond meg mi vólt az oka, hogy te eddig a* te 
erköltstelenségeidnek zablát nem vetettél?úgy 
éaz ; mivel az ördögiül ki gondolt e g y , vagy 
mas akadálra ne'zvemindennap estvélenként 
a' te lelked esme'rete'vei számot nem vetettél, s 
magadat voltaképpen meg nem esmérted ? in-
nét következik, hogy sokan magokat nem es-
mérvén, az ő gonoszságoknak otsmánysá-
gát esztendőkrül esztendőkre átviszik, se í-
gazgyónást , se igaz penitentziatartást nem 
tesznek. 

Ah! ha testi szemeinkelláthatnánk mind 
azoknak a* híveknek lelkét, kik most ide 
egyben gyülekeztek; boldog Isten! melly 
nagy irtóztató zűrzavaros fel fordulást lát-
nánk? látnánk, hogy a* fajtalan életüeknek 
lelkét mint billintsezik a* pokolbéli ördögök; 
látnánk, hogy a' tolvajoknak lelkét mint kö-
tözik a' pokolbéli ördögök; látnánk hogy a* 
rágalmazóknak lelkét mint kése'rgetik a ' p o -
kolbéli ördögök: látnánk, m e l l y s z o m o r ú si-
ránkozással járnak sokak után az Istentűi ki 
rendeltetett őriző Angyalok ; látnánk, kinek 
lelke örökre veszni indúlt. 

Azomban, szoktassátok magatokat e'nap-
ságtúl fogva a1 mindennapi, *s minden estvéli 
lelki esméretnek meg visgálására, 's azokat, 
melly eket gondolataitokban, szavaitokban, 
tselekedeteitekben, jóra való ei mulasztás-
tokban, héjányosnak lenni találtok, egy 
vagy más penitentziabéli öldökléssel büntet-
ni el ne múlassátok; mert, az Istennek fé-
nyes szemei előtt, nem tsak a* setét étzaká-
nak homályában el követett bűneitek , ha-
nem ni ég a' szíveteknek, veséteknek belső 



részei is minden indulataikkal edgyütt nyií-
vánságossan tudva vannak. Azért, a' melly 
tiszták kívánkoztok lenni utolsó szükségtek-
ben, haldokló pihenéstekben, naponként ol-
lyanokká tegyétek magatokat a' lelketek es-
méretének meg visgályásával, szent gyónás-« 
béli penitentzia tartástokkal. 

Azért arra kérlek benneteket, ne hizel-
kedgyetek azzal magatoknak, hogy a'ti vét. 
keitek nem nagyok, nem siílyossak, nem szá-
mossak, tehát néktek nem is szükségessek 
a' sanyarú penitentzia tartások, 's a' minden- -
napi szoros lelki esméretnek meg visgálása: 
mer t , szent Gergely Pápával mondom, né-
künk sok vétkeink, melly eket rakásra gyöj-
tünk, azért súly ossaknak nem látzatnak, mi-
v e l , magunkat kényeztetvén, ki nyilt sze-
mekkel azoknak gonoszságát meg nem tekén, 
tyük: azzal pedig senki magát ne menteges-
se , hogy ideje nints, hogy alkalmatossága 
nints , a1 lelke esméretének meg visgályásá-
ra: mert egynek sints több dolga, *s szor-
gossabb foglalatossága , mint Dávid király-
nak vala ; még is Dávid minden éjtzaka fel 
kelt az ő lelke esméretének meg visgállyásá-
ra; minden nap hétszer könyörgött, 'simád-
kozott az ő bűneinek botsánattyáért. Jeru-
salein! Jerusalem! ha te is a1 te királyodnak 
éjjeli, *s nappali ájtatoskodását követted vol-
na, melly nagy boldogságra léptél volna; 
de Ki H. ha te is a' te szarándokságodnak i-
«lejét, mellyel e' siralom völgyében gyü-
móltstelenüi töltesz, megesmérted volna , 
és naponként, estvélenként a' te lelked esrae'i 
retet meg visgáltad volna, és, ha a' Lelki 
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Atyáknak szép intéseikre, feddéseikre, sl 
te zabolátlan indulataidat, magad akarattya 
szerént, meg büntetted volna, valójában már 
régiül fogva szent életű lettél volna. 

Végezetre azt mondom, fontold meg 
minemű lélekkel, minémü haszonnal, hal-
gattad ma, vagy máskor is , az Isten Evan-
gyélio mának magyarázattyát? tudgyack, hogy 
nem elég ám az Isten házábűl haza menni, 
oda haza a' Prédikátziot felében , harmadában, 
el mondani, hanem szükséges mind azokat, 
mellyeket hallottál, tselekedettel is üdvössé-
gedre fordittanod. Ezt, hanem tselekeszed, 
tudgyad, hogy én tégedet e'naptűi fogva az 
itéló Isten ember kezében bizlak: ha te ön-
nön magadat naponként, estvélenként, meg 
nem Ítéled, meg fog Ítélni tégedet az eleve-
nek, és holtak bírája, az üdvözittő ÚrJésus 
Krisztus, 

B É F E J E Z É S. 

B i z o n s á g o t tészen f e lő l iem az Ú r Je'su» 
K r i s z t u s : b i z o n y s á g o t tészen a' szeplőtelen 
szent szűz, KrisztusAnnya Mária: bizonsá-
got tészen kinek kinek őrző Angyala, hogy 
mindezeket, mellyeket mondottam , a'tittd-
vösségteknek elő mozdittására nézve mon-
dottam. D e , a1 mint látom , haszontalanná 
lett minden igyekezetem : mert, nints a' ki 
szívére vegye, eletét jobbítsa. Azért, nints 
már egyéb hátra, hanem az én üdvözittő 
Úr Jésus Krisztusomhoz sietek, annak szen-
tséges lábainálartzra borulok, és mondom: 
én édességes Jésusom , kérlek, lágyítsd meg 
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e'jelen való ne'pnek meg átalkodott kemény 
szívét a' te hathatos szent kegyelmeddel és 
malasztoddal, hogy , az ő beléjek rögzött 
vétkeiket meg utálván, téged a' szent élet-
nek úttyán fel találhassanak, és a' ditsőült 
boldog mennyországnak véget nem érő örö-
mében ditsérhessenek, áldhassanak, 's fel ma-
gasztalhassanak a' szent Angyalokkal. Am. 

A D V E N T N E G Y E D I K V A S Á R N A P . 

Parate viam Domini, rectas fac i te Semitatf 
ej us. Luc. 3. C. 4. 

Készítsétek el az Úr úttyát , egyenesekké te-
gyétek az ö ösvényit. 

E l s ő Ádám Atyánk olly jajos bajosko-
dásba hozta az egész világot, h o g y , 
annak mirigyes vétke miatt, még a' leg tö-
kélletessebb férfiak se reméllyhették üdvössé-
geket : a' tselekedendő vétkek olly szeren-
tsétlen állapotban kevertek minden embere-
ket , hogy azok miatt minden népek, nem-
zetek , és nemzetiségek, éppenséggel ki ü-
resitették üdvösségeket: nem is várhatták 
könnyebbüléseket, méglen a szent Három-
ságnak második személlyé maga jelen létével 
meg nem tisztelte ez alatsony főidet. D e , 
mivel szent János Evangyelista bizonysága 
szerént; In hoc apparuit Filius Dei, ut dis-
solvat opera Diabolu 1 . Joan. 3 . Y . 8« tsupán 
tsak azért jelent meg, azért jött, azért szü-
lettetett e* világra az Isten F i a , hogy az 
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ördögnek munkáját, a 'bűnt, a* ve'tket, meg 
rontsa ; mert az örömet hirdető Angyal fel 
zendülve azt kiáltá: Evangeiizo vobis gau-
dium magnum, quod erit omni Populo% Luc¥ 

C. Sí. 10. Olly vígasságos örömet hirde-
tek néktek, melly széles e' világban l évő 
embereknek kedves lészen. Tehát az üdvö-
zíttő Úr Jésus Kristus az ő keserves kín szen-
vedésének és halálának érdemével mind az 
eredendő, mind a* tselekedendő vé tket e l 
annyira meg tzáfolyta, hogy, mármost, va-
lakik Krisztus Úrunk rendelése szerént, a* 
keresztségnek szentségével élnek, azok az 
eredendő büntül, azok pedig , kik a' peni-
tentzia tartásnak szentségével élnek, a'tsele-
kedendő vétektűi, tellyességgel ki meneked-
nek, szerentsétlen eseteket boldogithattyák. 

Azért , nem tsudálom, hogy a* vitézke-
dő keresztény Romai Katholika Anyaszent-
egyházaz Egek urának azon parantsolattyáf, 
mellyrül Isáias Próféta az 38-dik részben em-
lékezik , minden Lelki Atyák eleiben terjesz-
ti mondván: Clama, ne cesses, quasi tuba e-
xalta vocem tuam , et annuntia Populo meopec-
cata eorum. A ' harsagó trombitának rivadá-
sa szerént emeld fel szavadat, torkod sza-
kattyában kiáltsd, hirdessd,prédikáld az én 
népemnek a vétekben meg átalkodott ina-
kats gonoszságát; mert már közellyebb az 
ő üdvösségek, mint sem hogy reraéllyették 
volna. 

A* jó Lelki Atyák közül valónak láttzatik 
lenni a'kiáltónak, szava, ditsőséges keresz-
telő szent János , ki a' téres mezőkben, a* 
vadon pusztákban, az egész Adventi napok«-
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nak el folyása alatt szüntelen t9ak aztzeneg-r 
tette: Paraté viam Domini, rcctas facite se-
mitas ejus, Készítsétek el az I/r úttyát, e-
gyenessekké tegyétek az ő ösvényit elannyi-
r a , hogy minden völgy hé tellyen, min-
den Hegy, és halom meg aláztassék. Mint 
kellessék az ÍJr úttyát igyenessé tenni ? meg 
tanít szent Gergely Pápa e'képpen szólvánr 
a* hegyek, völgyek, akkor lesznek igye* 
nesekké, midőn az igazságtdl el fájult szí-
vek az igazság törvényére viszsza térnek : 
az az: az Úr uttya akkorigyenesíttetik meg, 
midőn az igaz keresztényi erköltsök, a jó 
szándékok, 's igyekezetek, az ember szívé-
ben, mint annyi lapányos völgyekben, bé 
helyheztetődnek, és a midőn a' dagadályos 
kevélységek, felfuvalkodások, fenhéjjázá-
sok , az ember szívébül, mint annyi tornyos 
halmok, le vonattatnak, 's megaláztatnak* 

Azért, a pusztában kiáltónak szavával 
arra szorgalmaztatlak benneteket, hogy a' 
j4vő reánk következendő második éjtzaká-
ilak idején e' világra születtendő kis gyer-
mek Jcsusnak a ti szívetekben készítsetek 
igyenes útat a' végre, hogy mihelest a' szent 
szűznek, Máriának, méhéből e' világra fog 
születtetni, azonnal a'ti szívetekben, mint 
szép, ékes, tiszta lakó helyben egész tellyes 
meg elégedéssel bé szálhassan: mert, ha az 
illendőség azt hozza magával, hogy a' betsü-
let tudó nép az ő Királlyának, Tsászárjá-
nak, Fejedelmének, nem tsak bátorságos i-
gyenes útat szerezzen, hanem azon kivül 
még tiszta becsületes szálló hajlékot is ké-
szíttsen: mennyivel inkább illik t hogy mi 
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keresztények a' királyok kiráilyának, a* jö-
vő második éjtzaka e világra születtendő kis 
gyermek Jésusnak, mindűtat, mind szállást, 
mind lakó helyet, a' mi szívünkben szerez, 
zünk és készíttsünk. És ez lészen az én mái 
beszédemnek fel tett tzéllya. Azokra nézve 
beszédemnek első részében elötökbe adom, 
hogy a' mi szívünkben lévő lapányos völ-
g y e k , tornyos halmok más képpen meg nem 
igyenesülhetnek, hanem tsak az igaz peni-
tentzia tartás által. Másodszor meg muta-
tom, hogy a' mi szívünkben lévő lapányos 
völgyek, tornyos halmok, leg inkább meg 

v igyenesülhetnek, ha tellyes életünkben igaz 
penitentziát tartunk, 's figyelmezzetek, 

E L S Ő R É S Z . 

Hogy a' mi szívünkben lévő lapányos 
Völgyek , tornyos halmok, más képpen 
meg nem igyenesülhetnek, hanem tsak az 
igaz penitentzia tartás által , világossan ki 
tettzik annak s z a v á b ó l , ki szent Máthé E -
vangyelista könyvének 3-dik részében az 
emberek üdvösségérül szorgalmatoskodva 
móndgya : Poenitentiam agite de peccatis ve-
stris; penitentziát tartsatok , a' ti vétkeitek-
ről: mert, szent Lukáts Evangyelista bizott-
sága szerént, Nisi poenitentiam egeretis, o-
mnes similiter peribitis. 13. C. f . 5. Ha tsak 
a' lapányos völgyekríil, a' ti fogyatkozá-
saitokról, és a' tornyos halmokról, a' ti szí-
veteknek dagadályos kevélységérül, igaz 
Í>enitentziát nem tartatok, az Égbüí alá hűl-
ott párt ütő Angyalokkal minnyájan el kár-
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hoztok. Azért, meg ne tsalatkozzatok, ha-
nem, ha valaha, most leg inkább igyekez-
zetek penitentziát tartani: mert, arany szá-
jú szent János tanittása szerént, már másod 
n ap múlva lészen az a' nap, meliy minden 
ünnepeknek leg első sátoros fö ünnepe napja. 

Ezen Fejedelmi ünnepnek igen jeles buz-
gó fő tisztelője vólt a' vitézkedő keresztény 
Romai Katolika Anyaszentegyháznak leg el-
ső kormányozója, szent Péter Apostol, k i , 
a' mint Durandus ír ja, az egész Adventi na-
pokat húzoinos testi sanyargatásnak böjtölő 
napjaivá rendel te: ugyan azért, az egész 
Adventi napokban, nem tsak a' Papok, Ba-
rátok , Remeték, hanem azokkal egye-
temben még az egész kereszténység is sok 
idókig tsupán tsak azért böjtöltek, hogy á* 
gyermeki ártatlanságot böjtöléssel, imád-
sággal, testi sanyargatással esztendőnként 
magokban meg újjitván, a'hideg jászolyban 
születtendő Isten embert, mint szíveknek je-
gyessét, lelki hajlékaikban bé fogadhassák. 

D e , ha az első keresztényeknél az egész 
Adventi napok á' kisded gyermeki ártatlan-
ságnak meg újjittására való napok valának ; 
már arra kénszeritlek minnyájatokat, hogy 
mondgyátok meg igazán , ha mind ekkoráig, 
úgymint, Advent4-dikvasárnapjáig, melly 
e' mái ditső szent napon szenteltetik, meg 
jobbitottátok e' magatokat ? el hagytátok é 
a szokásban vett fertelmetes káromkodáso-
k a t , szittkozódásokat, átkozódásokat? meg 
szünteteké másokat kissebbitteni, gyaláz-
n i , rágalmazni? valójában, ha még mind 
ezekben, és más több egyéb e* féle fertel-



nies vétkekben hevertek , el hitessétek ma-

f átokkal, hogy a' kisded gyenge gyermek 
ésusnak e' világra való születése, néktek 

nem örömötekre, hanem nagyobb ortza pi-
rulástokra, kárhozatotokra vállik: mert azt 
kiáltya bőlts Origenes : Ut quid igitur Deus 
factus Homo ? si non corrigitur Homo? ÍJ-
gy an miért lett az Isten emberré, ha az em-
ber nem lesz jobb emberré? 

Es me'g is a meg romlott Ínséges állapo,-
tunkat meg nem akarjuk esmérni! pedig a* 
tulajdon lelkünk esmérete azokat a' sok ál« 
nokságokat, mellyek az Isten haragjának, 
kemény boszszű állásának, ki pányvázott tár-
gyaivá tettek bennünket rendiül rendre sze-
meink eleibe teregeti; és tudván tudva tud-
g y u k , hogy tsak két út vagyon, mellyeken 
boldogságunkat, lelkünk üdvösségét eszkö-
zölhettyük; úgymint: a' tiszta ártatlanság-
nak úttya, és a'sanyarú penitcntzia tartás-
nak úttya: de azt is tudgyuk ám, hogy mi-
helest tsak egy halálos bűnben esünk, legf 
ottan az á r t a t l a n s á g n a k úttyárúi olly meszsze 
t á n t o r o d u n k , h o g y , a' nagy kőz miátt arra 
soha többé viszsza nem térhetünk : azért az 
ártatlanságnak el vesztése után, nékünk , 
mint bünöksöknek , a' lelki károkból való 
ki vántzoroskodásra már nints más utunk, 
hanem tsak az öldöklő sanyarú penitentziá-
nak úttya: tehát, a' meg esés után , vagy 
le kell mosni bűneinket itt ez életben a'törö-
deltnes szívbéli bánatnak könyhúllajtásival, 
vagy örökössen égni amott, tudniillik : 
kolban a'meg átolkodott kárhozottakLrf^ 

Szóllunk nyilvábban; a' Tridflritomi 
/. Rész. 4 
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szent Gyülekezet végzése, e'shitünk ágazatJ 
tya szerént, tudgyuk hogy bűneinknek bo-
tsánottyát egy átallyán fogva másképpen 
nem nyerhettyük, hanem tsak a'törödelmes 
szívbűi származott sírásunkal, és az Istent 
engesztelő penitentzia tartó munkálkodásun-
k a t Ezt bizonittya szent Ambrus Püspök is* 
ki azt írja: valamint semmit nem vétteni az 
egy Isten tulajdonsága; ú g y , az el követett 
bűnért penitentziát tartani, az eszes ember-« 
liek szoros kötelessége^ Mert a' ki az el kö-
vetett bűíi után szükségtelennek állíttya a' 
penitentzia tartást, az, vagy hitetlen pogány, 
vagy meg átolködott veszni indűlt keresz-
tény. Tekéntsük meg e' dolgot természe-
tes eszünk szerént * úgy é , ha mi,- mint főid-
nek hitvány férgei s a' véghetetlen nagy mék 
tóságú Istent vétkeinkel merészlettük ineg 
bántani szükségképpen azt kívánnya tőlünk 
az illendőség, hogy szívünkben meg törőd-
vén , bánatossan sajnálkodgyunk szemtelen 
törvény telenségünkön?ésha az irgalmaslsten, 
a' mi sok álnakságaink után ; kész rajtunk kö-
nyörülni *ha igaz bánatos szívvel hozzá térünk* 
mi törvényessebb, minthogy ne tsak hogy töb-
bé ne vétkezzünk* hanem még az elkövetett 
gonoszságainkért is érdemes penitentziát tar-
tsunk. Mivel az Angyali Doktor, szent Tha-* 
jnás , azt wníttya, hogy az igaz meg téréshez 
nem tsak a' bűnnek el hagyása, hanem még az 
érdemes elégtétel is meg kívántatik. 

Azért, ha a'testedet eddig kényeztetted* 
ezután sanyarűság alá vessed őtet: mert* 
mihelest mondá Jóel Próféta: térjetek V ti 
'iratokhoz Istenetekhez*legottan hozzá adtas 
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fn iejunio% et fletu; Hplanctu, Böjttel, 
Sál, jajgatással, Joél i . C. f . 12. Jeremiás 
Próféta pedig mondái, én népein, ővedtzéi 
felszór zsákba, hints hamvat fejedre; Szé-
leszd magadn 

ak áz egyetlennek sírását a* ke-
serves sírást. Jer. 5. C. ty. 25. Szent PálA-
postol ezeknek bé fejezésére igy szól; min-
denkoron a* mi testünkben velünk hordozzukr 
q* Jésus sanyargatását, 2. Cor. i . 'C. Yi 10« 
T e h á t a ' penitentzia tartónak verni ke l l a* 
testet, szőr zsákba kell öltöztetni a* testet, böjt-
tel kell fáraztani a* testet, hamuval kell behin-
teni a' testet* meg tsurdülókönyhűllajtásök-
kal kell ásztatni a' íestet; mert a test óhaj 
társa, eszköze a' léleknek a' bűnben; 

Fontold meg itt K. H. mennyivel szeren-
tséssebb vagy te az el pártült Angyaloknál 
k ik , mint nyomorult bűnösök, noha szün-
telen gyötrődnek; még is; mivel tsupa bű-
nök , bűneikét meg átolkodások vége t t , se 
meg hein útálhattyák, se meg néhi peniten-
tziá*hattyák, hanem vétkeikkel egygyiittaz 
örök tűzben égetödnek. T e pedig, ha teste-
det nem sajnálod a'Ninivitákkal szőr zsákba 
öltözhetel, hamuval fejedet bé hinthetedj-
kenyeredet könyhúllajtásiddaí égyelérheted* 
éjjeli, nappali, imádságiddal bűneidet le tö-; 
irüibeted , az Égnék, a* menny®* díuőség-
bek boldog lakossává lehetz. 

De, ki tart most Istent engesztelő peni-
téntziát? talán azok, kik az Áttyafiaínafr 
vérét ki szopták ; vagy minden tekernetek^ 
bűi őket ki forgatták: talán azok, kik a' Bi-
'rák ítéletét sárga paripákkal udvaraikba 
Íratták, vagy hamis tanűk által egész fámk 
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liákattserbe hagyták: talán azok , kik a' sze* 
gények fálattyaival magokat hizlalták, vagy 
szentség törésseikkel az Isten félőket fel lá-
zították : valójában,ha a'gonoszságoknakna-
ponként való harapodtzásait tekéntem, azt 
merem mondani, hogy a' Felséges Isten a* 
mostani világ fiait inkább űtálhattya, hogy 
sem a* pokolnak rabjait: mert; noha pokol-
ban gonoszszak vannak esgonoszságok, még 
i s , mivel a* gonoszszak büntetésselzabolláz-
totnak, a* gonoszságoktovábhés tovább nem 
terjethetnek: a világ fiai pedig büntetés nél-
kül latorkodnak, napról napra fesletségeiket 
halmozzák. 

Mit kell tehát tselekedni, hogy az el kez-
dett gonoszságainkat meg tzáfolhassuk, 'se-
gesz sarkából ki fordíthassuk? K. H. Ezu-
tán többet szolgállyunk az Istennek, mint 
fzolgáltunkeddig az ördögnek: ezután job-
ban buzogjunk az erköltsökben, mint heves-
keltünk eddig az erköltstelenségekben : ez-
után nagyobb gondunk légyen lelkünkre?, 
mint vólt eddig a' testünkre: mert , ime! 
Magdolna az ő meg te'réseután, több tsepp 
könyhiíllajtásökat ejtett, mind annak előtte 
szíveket gerjesztett: Zacheus négy annyit 
viszsza adott, mind annak előtte elhúzott; 
Pál a"' pogány ságbűi több keresztényeket té-
rétett, mind annak előtte üldözött: Ágoston 
több eretnekséget meg szegyenétett, mind an-
nak előtte követett: tehát, ha a'szent Ke-
resztség után a* vétekben esett bűnösök más-
képpen meg nem igazulhatnak, hanem tsak 
az igaz peniter.tzia tartás által, s z ü k s é g k é p -

pen meg kívántatik, hogy a' bűnösök a'szí-
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vekben lévő lapános völgyeket., tornyos 
halmokat, az igaz penitentzia tartás által i-
gyenes sima útakká tegyék. De ezen útnak 
fenn tartására nézve me'g az is meg kíván-
tatik ám, hogy tellyes életünkben minden-
kor állandos igaz penitentziát tartsunk. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Midőn Krisztus Űrünk elöljárója, ke-
resztelő szent János, a' penitentzíának ke-
resztségét prédikáliotta volna a' bűnöknek bo-
tsánattyára, leg ottan azt mondotta, Terem-
tsétek a' penitentzíának méltó gyümöltseit; 
az az: igyszól szent Gergely Pápa : az iga-
zán meg térő bűnös annyi égő áldozatokat 
tegyen magárúi, a' mennyi tiltott gyönyö-
rűségeket viselt szívében , a' vétkeknek szá-
mát váltaztassa az crköltsök számára, és mind 
azt , a' mi az Istennek meg vetésére szolgált 
a' bűnben, fordíttasson az Istennek ditsőitte-
sére a penitentzia tartásban : «nelly^ annyit 
tészen , hogy az igazán meg térő bűnös ne 
tsak másollya meg eiöbbenyi vétkes életét, 
ne ísak viszszane vetemedgyen a'meg gyónt 
vétkeire, hanem egész élete fogytáig szün-
telen a' peqitentziának erköltseiben foglala-
toskodgyon. 

Mondotta ugyan a' magosságbélí Isten, 
hogy akár melly nap, akár nielly órában 
az ö bűneinek igaz penitentzia tartásával meg 
szánnya bánnya vétkeit a' penitentziát tartó 
lélek, soha többé az ő meg siratott vétkeirűl 
meg nem fog emlékezni, 's pokol kinnyai-
val érettek nem fogja büntetni. Mindazon-
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által még is , el ne bízzad magadat azzalt 
bogyqiár te is meg gyóntad vétkeidet, hogy 
mar te is mondottad, szánom, bánom bű-
neimet : mert nem minden botbúllészen áua 
borotva: nem mindenikkel történik' ám az, 
a' mi történt De'smáslatorral, kinek'á' kereszt-
fán függő Jésus piondotta : Ho^ie rjiccuni eris 
in Paradiso Luc. 23. ÍÍ. 43. Ma velem lé-

• szesz a' Paraditsomban: nem mindenikkel 
törWnik ána az, a' mi történt Dávid királlyal, 
ki mihelest mondotta: peccavi, vetkeztem, 
leg ottan Náthán Próféta által a' Felséges Is-
tentől meg vigasztaLtatott : nem mindenik-
kel történik ám az, a' mi történt a1 Piíbltká-
nussal; a1 Tékozió fiúval, az Eszther király-
néval : mert mondotta ám Saul király is, 
p-ccavi* vétkeztem az U 'igéje ellen: mon-
datta áin Júdás Iskariotes i s , peccavi, vét-
keztem el árulván az igaz vért; még i s , se 
Saul, se Júdás Iskariotes bűneinek botsá-
nattyát netn nyerte; mivel se egygyik , se 
másik, igaz penitentziát nem tartott. 

Ebbűl azt Tandllyátok K. f i . hogy t i , 
kik gyónni mentek, nem minnyájan nye-
ritek bűneiteknek botsánatyát, ámbár szó-
v a l , szájjal, nyelvel mondgyátok is szá-
nom, bánom vétkeimet: többet mondok; 
nem minnyájan nyerik azok bűneiknek bo-
tsánattyát, kik a' Lelki Atya előtt netn tsajc 
azt mondgyák, szánom bánom vétkeimet, 
hanem azon kívül mégsüru könyhúllajtások-
kal is ásztaltyák szemeiket; mert nemolly 
móddaí, nem olly tökéiletességgel mond-
g y á k , mint a mind kellene mondaniok. Mi-
Vel tehát sokan a' gyónások ut^n szintén tsaS% 
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ugyan azok a'vásott szájú, tsintalan 's ba-
romi indulatnak maradnak, a mellyek gyó-
nások előtt voltanak, nem hihetem, hogy 
egyedül azért szánnák, bánnák, vétkeiket, 

a* jó Istent, kit mindenek felett kelle-
tett volna szeretni, meg bántották. Mert , 
ha a7f Isteni tőkclletes tiszta szeretetbül szán-
nák és bánnák bűneiket, valójában az Iste-
ni Felségnek igaz szívbéli fogadásokkal tett 
ígéreteiket, olíy sokszor, olly szemtelenül, 
olly tsekélységekért meg nem szegnék. Kö-
vetkezendőképpen jóllehet, hogy Saul király 
búsdltt, sirtt, kesergett, és vétkét meg vallot-
ta, detsak ugyan bűneinek botsánattyát fel 
nem találta, mivel nern azért kesergett, hogy 
az Isteni Felséget meg bántotta, hanem azért, 
hogy királyságát, országát,- 's minden el 
múllandó világi javait el vesztette: úgy-
mind azok is , kik a' gyóriásaiknak alkalma-
tosságával nem azért sirnak, jajgatnak, hogy 
л jó Istent meg bántották, hanem azért, 
mivel az ingó, ingatlan javaikban, egy, 
vagy más nemű dolgaikban , sérelmes káró«» 
kat vallottak, kesergésekkel bűneiknek bo-
tsánattyát nem nyerik. 

Fontollyátok meg szívetek szerént ? mit 
használt Lucifernek, hogy az Angyali sereg-
nek fő'vezére vólt , ha el pártulása után már 
most a' pokolbéli tömlötzben raboskodik: 
mit hisznált Ádámnak, hogy a' gyönyörű-
ségnek Paraditsomában helyhesztetődött, ha 
törvénytelensége végett tüzes pallossal onnét 
ki kergettetett: mit használt Lóth feleségé-
nek, hogy a' Sodorna tüzes kénköves vesze-
delmei közül ki vezettetett, ha a' mezőben 
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kemény só halvánnyá változott: mit használt 
az Israel fiainak, hogy a'Faraó kemény rab-
ságábúl ki szabadultak, ha a' pujsztában ra-
kásra haltak: mit használt Mojsesnek, hogy 
a* Zsidókat a' téjjel és mézzel folyó Kánaán 
földjére sok veszedelmes utakon vezette , ha 
maga a' megígért földre bénem érkezhetett: 
mit használt Salamonnak, hogy minden em-
bereket fellöi indlló böltsességgel birt, ha 
végtére az aszszonyok kedvéért bálványo-
zóvá let t : mit használt Geizinek, hogy Eli-
seus tanitvánnyává lett, ha fösvénysége 
miátt Naamán poklosságában esett; tehát, 
valahányszor szabad akaratunkban áll a' mi 
tselekedetünk, ha jól kezdeni nem lehet dol-
gainkat, mindenkor úgy igyekezzünk, hogy 
a' jól nem kezdett munkáinkat jól végezzük 
mint Saulus, ki eleinte'n üldözője, végre 
pedig ki mozdulhatatlan oszlopja lett az A-
nyaszentegyháznak ; a' jólkezdett munkáin-
kat pedig soha roszszúl ne végezzük mint 
Júdás Iskariotes, ki előszer tanitvánnya, 
végre pedig árulója lett édes Mesterének. 

Még is, úgy é , rabja vagy érzékeny sé-
geidnek? és nintsolly édesség, mellyetma-
gadnak megtagadtál volna; nem támadott 
bennedolly vágyódás, mellynek eleget nem 
tettél volna; mert meg őszültél, még is a* 
gonoszságidat esztendőkrül esztendőkre ma-
gaddal hordoztad: de meg tsurdultak é sze-
meid ezekért, ásztattad é nyoszoíyádatéjje-
lenként, félbe szakasztottad e az imádság 
kedvéért éjjeli álmadat, töltötted é fohászko-
dásokban, zokogásokban nagy re'szét az éj-
tzakáknak? elhidgyétek, hogy a' ti peniten-
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tzia tartástok semmit se ér ; mert, szent Á -
/ goston Doktorral mondom: héjában való az 

ollyan penitentzia, mellyet a következendő 
bűn ismét megfertőztet, mivel igazán szól-
ván, az Istent tsúfoló, gúnyoló, és nem igaz 
penitentziát tartó bűnös az, a ki szintén u-
gyan azttselekeszi, a'min éppen, hogy tse-
lekette, epekedik. Tehát a'penitentziát nem 
tsak kezdeni, de életünk fogytáig abban ál-
landossan buzognunk is keiiettik; mert az 
igaz meg téréshez nem tsak a' bűnnek meg 
vallása 's el hagyása, hanem még az érde-
mes elég tétel is nieg kívántatik. 

Azért, ha sokak, számossak , a'bűneid, 
nem elég e g y , vagy két Miatyánkat monda-
n i , hanem egész ki fáradásig sanyargassad 
testedet, hasznos gyümöltsét tereintsed a' te 
penitentziádnak, s a'bűnnél kissebb ne le-
gyen a'te penitentziád ; mert az iszonyú vét-
kek elég tételében meg kívántatnak a'höny-
húllajtások, zokogások, a' sok ideig tartó böj-
tök, és a* bövséges alamisnák. Ha loptál , 
mást meg károsítottál, nem elég a' Templom-
ban misére, prédihátzióra menned, hanem 
egy fillérig add viszsza az idegen jószágot: 
ba az atyafiak, jó barátok között haragot, 
gyűlölséget szerzettél, nem elégböjtölnöd, 
hanem az egész sérelmet állítsd talpra : ha 
másoknak hirét, nevét, betsiiletét el ta-
podtad, nem ele'g, hogy alamisnát a d g y , 
hanem egy pontig'azokat elöbbenyi nyo-
mokban viszsza állítsad. 

Igaz ugyan, Hogy sokan tsak egy fohász-
kodásért is meg üdvözültek ; de ígaz ám az 

« i s , hogy sokan utolsó betegségekre ballaszt-
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var. meg téréseket*, minden penitentzia jav* 
%tás nélkül végezték életeket, saz örök kár-
hozatnak jajos álla pötty ára jutottak: Hillá* 
rion Apátur életének nagyobb részét sanya-
¿:ú Áenitentziával töltötte, még is meg halni 
irtodzott: Hieronimus álmot vesztő pen*en-
tziái között, kövei verte a' melyét, még 
is az ítéletre szólijttó trombitának harsogás! 
szüntelen zenegtették füleit: mit mon Igyak 
P uilárúl, Eustsochiumrnl, Pelágiáriíi, kik 
ü setét barlangban, a* kősziklák ürögéheq, 
a* vadon erdőkben süríj kónyhúllajtások kö-
zölt éj jel , és nappal egész holtókiglan szün-
telen zokogtak. Azért K. H. hae be állott Ad-
venti napoknak el folyása alatt még meg nem 
gyóntatok, mennél hamarább fogjatok az igaz 
penitentzia tartáshoz, és azt többé soha fél-
be ne szakaszszátqk , így ígérem, hogy ha 
Magdolnát fölöztétek volna is vétkeitekkel, 
még is az igaz penitentzia tartás által, a-
zon lapányos völgyeket, tornyos halmokat, 
meilyek igyeqetlenséget okoztak szíveitek-
ben, s ima, igyenes ntakh! teszitek, 

B É F E J E J Z É S . 

Meg értettétek már nem kétlem , hogy 
első Ádám atyánk vétke miáttmég a' leg tö-
kéllctessebb életű emberek se remélyhették 
Üdvösségeket, valameddig a' szent Három-
ságnak második személlyé az .emberi hason-
latosságban meg nem jelent. Meg értettétek 
azt is , hogy a' szent Atyáknak buzgó fehász-
kodási már annyira birták a' magos Egeket, 
hogy a* reánk következendő második éjtza-, 
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kának idején az örök Ige maga jelenlétével 
- meg fogja tisztelni ez alatsony földet: hallot-
tátok azt is , hogy tsupán tsak azért jelenik, 
a^ért jön, azért születtetike* világra az Isten 

hogy az ördögnek munkáját, a' bünt, 
a ' vétket,megrontsa: tudgyátok azt is ,hogy 

egész Adventi napokban leg főképpen azt 
hirdette a' kiáltónak szava, keresztelő szent 
János, hogy a' vétkekrül minden ember tar-
tson penitentziát, készétsen igyenes útat, al-
kalmatos szállást, nyugodalmas lakó helyet, 
a'születtendő világ meg váltójának, az üdr 
vözittő Úr Jésus Krisztusnak. Tehát ti, i s , 
valakik a' mennyei ¡boldogságnak örökös la-
kosai kívánkoztok lenni, úgy igyekezzetek, 
hogy a' ti szívetekben lévő lapányos völ r 
gyek , tornyos halmok, úgy meg igyenesül-
lyenek az igaz penitentzia tartás által, hogy 
a' születtendő gyenge gyermek Jésus a'ti szí-
vetekben , mint leg nyúgodalmassabb tiszta, 
tsendes lakó helyben, minden undorodás nél-
kül bé szálhasson, veletek lakhasson, nyá-
jossan múlathasson .e lannyira , hogy vég-
képpen ti is szent Pál Apostollal azt mond-
hassátok : élek én ugyan, de nemén, hanem 
az én üdvösségemért születtendő Úr Jé*u* 
krisztus én bennem éli. Amen. 
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K A R Á T S O N U T Á N V A L Ó V A S Á R N A P . 

P o s i t u s e s t h i c i n r u i n a m , e t r e s u r e c t i o n e m 
m u l t o r u m . Luc. 2. C. y . 34* 

E z s o k a k n a k r o m l á s á r a , és f e l t á m a d á s á r a , 
t é t e t e t t . 

M ég a'hallandó testben élünk, mindenko.. 
félelem és rettegés között lebegünk : mer 
nem tudgyuk, ha az el választottakkal sze" 
retetre, avagy az el kárhozulandókkal gyűlöl" 
ségre legyünk e' méltók Isten előtt: inivel » 
midőn a' született Isten embert, kit a' Lim" 
busbéli szent A t y á k , több mint négy ezer 
esztendeig, sohajtozva vártok , a^ öreg Si-» 
meon majd a' pogányok világosíttásának, 

. majd az Izrael népe ditsőségének hirdetett. 
Luc. 2. C. t* 3 a : a v a g.y I s a i á s Próféta, C, 
9. y . 6. már hatalmas (Trnak, már tsudála-
tos tanáts adónak, már békesség fejedelmé-
nek nevezett: vagy pedig, midőn szentLu-
káts Evangyelista, C. 1 . f . 33. azt bizoni-
totta, hogy , a' magosságbéli ereje által, ő 
országol a' Jákob házában örökké, és az ő 
országának nern lészen vége, Jósef és Má-
ria felette igen tsudálkozának , 'sálinélkodá-
nak; nem olly értelemben ugyan, mint ha 
Mária már nem tudta volna azokat, mivel 
Mária, a' mint a szent írást magyarázó ből-
tsek tanittyák nem tsak az Istentől bé ön-
tetett egész tudományokkal birtvala, hanem 
még az Angyal köszöntésekor is már jól meg 
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értette azokat; hanem olly értelemben tsu-
dálkozott, és álmélkodott Jósef és Mária, 
a 'melly értelemben mondgya felöllök szent 
Lukáts Evangyélista, C. 2. f . 33• szorgal-
matos gondal szívében forgatta azokat Má-
r ia , a' mellveket másoktól néinü némükép-
pen hallott jésus felöl mondattatni: annyival 
is inkább, mivel annál igazabbak voltak azok, 
a* mellyek Jésus felöl mondattattak, a' men-
nél igazabb lélektül voltak sugalva. De mind 
azok, mellyeketSimeon jövendölt, az igaz-
ság lelkétől, a'szent Lélektül, voltak sugal-
va , tehát Mária mind azokat, melly eket Si-
meontól hallott méltó képpen szívében tar-
totta. De leg kiváltképpen ezen tzikeüye-
ket; Positus est hic in ruinam, et resurectio-
nem multorum. Hogy az ő drága szülött mag-
zattya, a'kisded Jésus , sokaknak romlására, 
sokaknak pedig fel támadására tétetett; az 
az : a*gonoszszoknak, a* hitetleneknek, kár-
hozattyokra; a' jóknak, a' hitbélieknek pe-
dig üdvösségekre : 

Ezt látzatik jövendölni Isaiás Prófé-
ta C. 1 1 . t* i- e 'képpen szólván: £gre-
dietur Virga de radicc Jesse, et Flos 
de radice ejus ascendet; Veszsző jön ki a' 
Jesse gyökeréből, és virág nevelkedik az 
ó győkerébül, az az: Máriának, ki Dávid-
nak, Jesse fiának, nemzetse'gébüi származott, 
a' szent Lélek árnyékozása által olly vész-
szó és virág jön ki az áldott mihéjéből, úgy 
mint, a' Jésus Krisztus, ki a' jóknak jutal-
xnazója , a'gonoszszoknak pedig büntetője lé-
szen. Tehát , szent Ambrus Püspök tanittása 
szerént, a' Krisztus születésében, irgalmas-
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ságában, vakmerő módon ne bizakodgyunÍQ 
szabadossabban ne vétkezzünk, mert így az 
utolsó veszély, a pokolnak rettenetes gye-
hennája lészen a' helyünk, hanem a'Krisztus 
Jésusnak, mint iga.« Bírónak, igazságától, 
.kemény büntetéséiül fél lyünk, rettegjünk, 
tudván, hogy Krisztus minden emberéknek, 
üdvösségekért jött és született e' világra. 
Következendőképpen, valakik el kárhoz^ 
nak, azok nem másnak, hanem magoknak 
tulajdoníthattyák meg romlottságokat. 

Mindazonáltal mégis én azt merem mon-
dani, hogy Krisztus valójában tsak azért jött 
"a azért szúlettetett e'világra, hogy sokaknak 
romlására légyen: tehát, óh kegyes Jésus í bár 
tsakhamar vége lenne, semmivé lenne, még 
a hamva is el múlna azoknak, a' mellyek-
nek romlására jöttél? K. H. meg ne botránko-
zatok az én heveskedő kívánságomban! mert 
én ií jól tudom ám, hogy senkinek vesztét, 
romlását; halálát nem szabad kívánnom: 
de még is kívánva kívánom : légy édes Jesu-
sum! sokaknak romlására e' naptúl fogva* 
veszeszd k i g y o m l á l d kinövőstül egygvütt 
forgasd ki mind azokat a' te híveid közzüi: 
de miket ? meg mondgya a' szent írás kö-
zönséges magyarázattya, a GÍossa; a'bűnt, 
a' vétket: ah! tehát, rontsael mégmá a'pow 
lyákban fekitvo kisded gyermek Jésus mind. 
azokat a'bűnöket, vétkeket; fcsletségeket ; 
ínellyek a1 mostani emberek kőzött hatalmas-
san uralkodnak. Mert Krisztus valójában tsak 
azért jött, 's azért születtetett e ' világra ; 
hogy a bűnt, a* vétket megrontsa, a' jó-
ságos tselekedeteket pedig fel támaszsza. Kö«* 
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Vetkezendőképperi* a'szent Lélek Isten sugal-
lyásábdl helyessen jövendölte Simeon a'mái 
szent Évangyéliomban Jósefnek és Máriának, 
hogy a' tsetsemös kisded gyermek Jésus so-
kaknak, az az: sok vétkeknek romlására, 
és sok jóságos tselekedeteknek fel támadásá-
ra tétetett. De , jól eszetekben vegyétek; 
a' jóságos tselekedetek mind addig fel nera 
támadnak ám áz emberben, valameddig az 
ember a' bűnt, a vétket még nem rontya, 
szívébül egészlen ki nem zárja, és ez lészen 
az én mái besze'demnek fel vett tzélfya ; a7* 
okra nézve beszédemnek élsö részében elő-
tökberi adom : hogy mihelest az emberben 
meg romlik a' jóság, mindgyárást azon 
nyomban romlására vdgyon néki a' született 
Istenember* a'Krisztus Jésűs. Másodszor 
tíieg mutatom : hogy mihelest é l l y , vagy 
is fél támad az emberben a'jóság , mindgyá-
rást a^on nyomban üdvösségére Vagyon néki 
a született Isten ember* a' Krisztus Jésus* 
's figyelmezzetek* 

Í L L S Ő R É S ti 

Á' Felséges ísten nem tsak halhatatlati 
lélekkel ékesítette fel az embert, hanem; 

mint a' koronás Próféta mondgya: Ps. 
f . 7. Midőn minden alkotmányinak felibe 
helyhésztette volna, olly tisztelettel* és di-
tsőséggel korönáita meg őtet * hogy áz An-
gyaloknál is tsak egy kévéssé tetté kiesebbe* 
A* szent fevangyéliom pedig azt mürattyü!, 
hogy a' kegyes alkotó nem tsak leg tisZteGsé-
gessebb szolgáinak, hanem kedves, baráti-* 
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nak, sőtt: fiainak, örökösseinek is rendelte 
az embert; 's a' mi több , még az ő Isteni 
természetében is részessé tette: melly nagy 
ajándék ez? de , oh kár vallás! mihelest a 
halálos bün hatalmat vészen lelkűnkön, 
mindjárást azon nyomba ezen nemes álla-
pottyátúl meg fosztatik, az Isteni természet-
bűi ki üresittetik, a született Isten ember 
romlására tétetik. 

Való ugyan, hogy az Isteni Felség olly 
boldog állapotban helyhesztette első Ádám 
atyánkat , melly ben üdvösségérül éppen 
nem kételkedhetett: sőtt még mi i s , kik 
Ádámban el estünk, a' Krisztus Jésus által 
olly szerentsés karban tétetödtünk , melly-
ben, mindaz eredendő , mind a* tseleke-
dendő romlásainkból meg igazulhatunk: de, 
valamint Ádám, szabad akaratra bizattatván 
hajó törést szenvedett, úgy mi is , a*mi sza-
bad akaratunknak választása miátt, gyakor-
ta el felejthetetlen károkat szenvedünk , ma-
gunkat magunk elöl el veszejtyük , Nabuko-
donoszorral baromi szívüekké leszünk. 

Nékünk ugyan abban az hiszemben kel-
letett volna lennünk,hogy a' született Isteni 
gyermeknek az egész világ egy tapsoló ö-. 
römmel fog kedveskedni, 's cránta az Egek 
féle hálaadó ditséretet botsájtani: azomban, 
a' tsalhatatlan jövendölés azt bizoníttya, 
hogy a' vi lág, nem szolgái engedelmesség-
gel, hanem fel fuvalkodott durva nyakasko-
dással fogadá őtet kebelében: mert, még a* 
mostan folyó százodban is sokan, némítsak 
szóval, mint a' régi Farizeusok; nem tsak 
tselekedetel, mint a' mái meg átalkodott 
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Zsidók, hanem életek modgyával i s , n i j n t 
a'bálványozó pogányok , szembe ellentmon-
danak az üdvözittő Úr Jésus Krisztusnak. 
Azért, bátran mondhatom, valaki a'jót nem 
tudgya választani, és a'gonoszt meg vetni, 
annak a' született Isten ember romlására té-
tetik. Mert, valamint a' garast el vesztő 
aszszony gyertya gyójtva , hé menvén a' 
házában, ládáit fel kutatta , ágyi ruháit fel 
rázogatta, a' szemetet minden szegletekről 
őszve sepregette , a mi a' lótza alá esett, 
azt fel vévén , meg törülgetve illendőbb hely-
re helyheztette, a' mi pedig rendetlenül a* 
poltzonfigyegett, onnét le vette, alatsonyabb 
helyre alkalmaztatta , 's az egész házát egv 
szép tsinos rendtartásban vette: úgy az Ég-
nek és főidnek Ura , a* született Isten ember 
i s , midőn e1 vi lágra, mint tulajdon saját 
házában bé jött , kétfelé tekéntvén, min-
den rendetlenségeknek egy díszes rend tar-
tást szabott: mert, a mi a'lótza alatt mél-
tatlanul vólt , azt fel vette, és a poltzratet-
te , a' mi pedig a' poltzon rendetlenül füg-
gött, le vette, 's alatsonyabb helyre tette, 
az az: látván Krisztus, hogy az aíázatossak, 
az Isten hív szolgái, láb alá tapodtattak , a' 
kevélyek pedig, az ördög tzimborássai, nagy 
fő méltóságokban, világi ditsőségekben hel v-
heztettenek, a kevélyeket a' fényes poltz-
rúl le taszigálta, az alázatossakat pedig fel 
magasztalta: látván Krisztus, hogy az igaz 
tudomány, az igaz bőltsesség, az igaz h i t , 
mint valóságos égő világosság , nem az asz-
talon, nem a' gyergyatartón, hanem a' ló-
tza alatt, a' véka alatt, el fedezve égdegel-

/. Rész. 5 
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ne; a' Farizeusok, az írás tudók, színeske-
dések , ravaszkodások , meg zavarodott dög-
leletes tudománnyok pedig; mintegy boj-
tos, motskos seprű, az asztalon nyújtózkodik; 
A' Farizeusoknak , az írás tudóknak mirigyes 
tudománnyokat az asztalról, a'világos hely -
rü l , le taszitotta ; az igaz tudományt , az 
igaz bőltsességet, az igaz hitet pedig, mint 
annyi sok se'p ragyagó égő gyertyákat, a' 
¡ót2a alul* a' véka alul, kihuszta, egy dí-
szes világos helyre , az asztalra , a 'gyertya 
tartóra helyheztette. Mivel önnön maga 
möndgya szerelmes meg Váltónk az alatsony 
rendbűl választatott Tanítványinak, az Á-
postoloknak: Vestrum estnosse mjsteria Rt-
gni Coelorüm , illis autem non est dátum : Nék-
tek adatott tudnotok az Isten Országának tit-
kait, amazoknak pedig, úgymint, a'kevély 
Farizeusoknak, és az írás tudóknak, nem 
adatott, Luc. 8. C. Y; 10. pedig tsak a2ért, 
Üt videntes videant, et non videant, et au-
dientes audiant, et non inteligant. Marc\ 4. 
C. f . 12. Hogy látván lássanak * és ne lás-
sanak, és halván hallyanak, és ne értsenek, 
he hogy az igazságot halván, vagy látván 
bűneiket meg esmérjék y és meg térjenek. 
Tehát a 'fen héjáző bőltsek a'zenebonás Pál-
lal azt nyerték , Ut apertis oculis nihil Videant, 
Actor. 9. C. f . 8. hogy ki nyílt ép szedrek-
kel is semmit se lássanak. Mert, a' makran-
tzos ákarattyok szerént, a' bé bunt szemei-
ket bé hunyva, és a' bé dugott füleiket bé 
dugva hagyta a' Felséges Isten. iVjellybűí 
világossan kitetzik, hogy mihelestnugrom-
lik az emberben jóság , uaindgyárást azon 
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hyóihbá romlására vagyon néki a' született 
Isten ember, a' Krisztus Jésus. 

Bűnben lévő К . H. már sajdíthatod ; 
hogy a' halálos vétek által a' te nemes lel-
kednek minden ékességét, mindenerköltsös 
tnunkálkodásit, nem tsak meg rontod , haï» 
Bem egészlen semmidé is teszed. Mert á* 
hűn minden előbbeni érdemeinket meg öldöká 
l i , hogy ne használlyanak : a' jelen való jó 
tselekedeteinket meg fertőzteti, hogy érdé-
messek ne legyenek : sőtt ; az Isten kegyel-
jftiétül is meg fosztya lelkünket, hogy még; 
jövendőben se legyenek érdemessek, 's Is-
ten előtt kedv essek a' mi mu'nkálkodásink : 
mi Vei ; a1 bűnben tett jóságos t'selekedeteink', 
holtak, nem tsak nem kedvessek, hanem 
tttállyatossak is az Isten előtt. Hogy a bűn. 
előtt tett érdemes jóságok , a1 reá követke-
zendő bűn által, annyira meg sanyargattat-
o k , és meg öldököltetnek , h o g y , há tsak 
tC tökélletes meg igazulás által újra fel nem 
élévenittetnek , az Isten soha tekéntetben sem 
veszi azokat, nyílván bizoníttyaa' szent L é -
lek Isten, Ezecfi. ig. C. f . 24. e' képpeii 
szólván: ha el tér az igaz az ő igazságától, 
minden előbbi igazsági , nem lesznek emléke-
zetben : ha pedig a* bűn az Isten kegyeimé-
tül meg fosztya lelkünket, mint hogy az Is-
ten maíasztya nélkül semmi üdvösséges jót 
nem tehetünk, nyilván való dolog, hogy a' 

' meddig a' bűnben heverünk, mind addig a' 
leg ditséretessebb jóságos tselekedeteink is 
haszontalanok ; mert, a' szent Lélek sugál-
lásábúi mondgya Ezech.Próféta, 15. C. 
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a ' ki az Ür törvénye ellen bűnre veteme* 
clik , annak még imádsága is utállyatos. 

Jól meg fontollyátok azért K. H. ezen 
siralmas kárvaliást! mert, nemde a1 fen he-
jázó kevély Farizeusok , és az írás tudó ből-
tsek Krisztus Urunk születése után , az ő vi-
lágos elméjeket, durva nyakassággal, a ' v é -
ka alá rekesztették , az Isten pedig vétkeik 
miátt e'ppen ott hagyta, el is oltotta; az 
alázatos szívűeknek tudománnyokat pedig, 
mellyeket a fondorló kevély bőltsek sem-
minek állítottak, bolondságnak tartottak, az 
alatsony hclyrül magos helyre helyheztette, 
•s olly betsessé tette, hogy tsak kevés napok 
múlva is már széles e* viiágnak minden ré-
szeiben zengedeztek: mert, Isaiás Próféta 
mondása szerént: Cör stultorum intelligit sci-
éntiam. a' bolondoknak szíve derekassan érti 
a' tudományt: az az: azok az emberek , ki-
ket az el fájult szívű kevély Zsidók balgata-
goknak , eszteleneknek kiáltottak, minden 
hiba nélkül értik, tudgyák, hirdetik, ' s tanít-
tyák , az igaz tudományt, az igaz bóltsessé-
get , az igaz hitet: sőtt ; még önnön magát 
is, az élö Istennek eleven igéjét, azüdvözií-
tő Ür Jésus Krisztust. Tehát igazán mond-
gya szent Pál Apostol: Quae stulta sunt Mun* 
di elegit DeuS, utconfundat sapientes , 1. a d 
Cor. i . C. 27. a' kiket a' világ bolondok-
nak tartott, a'született Isten ember, a' Krisz-
tus Jésus , Tanítványinak választotta , hogy 
azok által a' világ bőltseit meg tzáfollya. 

Innét fogva , talán azért nyitotta meg a' 
vaknak szemeit Krisztus a' Templomon kí-
v ü l , hogy a* T e m p l o m b a ótet, mint tsuda 
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tévőt se ne látnák, se meg ne fognák az 
egyben tsoportozott dühösködő Zsidók: mert 
akkor i s , midőn azigaz mondásért meg akar-
ták őtet ragadni, és kövekkei agyon akarták 
hagyigálni, azt bizoníttya félölle az írás, 
Jlie autem abscondit se. Joan. g. C. Y* 59-
ő pedig el rejté magát: azaz: érdemek sze-
rént meg vakította őket, hogy őtet, köze-
peitek lévőt, meg ne láthatnák. 

Nagy romlás A. H. nem is lehet nagyobb 
snint az Isten fiát nem látni, 's annak szen-
tséges szavait nem hallani! látták ugyan a* 
Zsidók Krisztust; de még isnem látták :hal-
lották annak szavait; de még is ném hallot-
ták: mert a' mint kelletett volna ne'kiek 
látni, és hallani, úgy se nem látták, se 
nem hallották; mivel nem értvén Krisztust, 
a' ditsőségnek királlyát, vakoskodásokban 
süketségekben el enyészettek, Urunknak 
ezen mondása szerént: Vos ^autemin peccato 
vestro moriemini Joan. g. C. Y* 21. ti, ál-
nok rókák, viperák fajsati , b izonyossan a' 
ti kárhozatos bűneitekben haltok meg. 

Gondollyátok é ? melly könnyülégyen 
Istennek mindeneket fel forgatni, és ismét 
viszszontag mindeneket elöbbeni helyekre 
viszsza állíttani: gondollyátok é? melly kön-
nyű légyen Istennek a' napot homállyal bé 
boríttani, és viszontag ismét elöbbeni fényes-
kedő világosságra viszsza hozni: mert nints 
lehetetlenség az Istennél, Azért , valakinek 
az Isten annyi értelmet adott, hogy a'jót a* 
rosztúl, az igazat a' hamistűi, meg tudgya 
külömböztetni, ébren v igyázzon, hogy a* 
hamis tudományok által meg ne homátosíW 
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tsa elméjét, avagy értelmének szemét; mert 
fé lő , ne hogy az isteni Felség akkor tegye 
süketté, és vakká, midőn éppen a' maga hasz-
nára eszközleni akárja az üdvösség állapot-
tyát. Következendőképpen, a' kevélyek-* 
riek , azerköltsteleneknek , kikbenmegrom-
lott az alázatosság, 's a* jóság, a'született 
Isten ember üdvösségekre nem lehet. Tehát, 
való az , hogy miheiest megromlik az em-
berben a ' jóság, leg ottan romlására vagyon 
néki V született. Isten ember, a' Krisztus Jé*, 
sas. Miheiest pedig fel támad, vagy is éli 
az emberben az el kezdett jóság, azonnaj. 
üdvösségére vagyon a'született Istenember," 
a Krisztus Jésus. Melly második rendé be* 
szédemnek«, 

M Á S O D l K R É S Z. 

Szent Pál Apostol a1 Thimotheushpz írX 
első levelének második részében mondgya., 
hogy a Felséges Isten, vult omnesHominessal-
vos fieri, minden embert,akar üdvözit.teni, az 
áz : a' mi az Istent illeti., azért jött., azért szu 
lettetett eV világra, hogy ő általa minden em-
ber üdvözüllyön, 's még.tsak egy se kárhoz-
zék e l : ipert, úgy lett emberré Pálért mint 
Jánosért, úgy szenvedett;Pálért mint Jáno-
sért: úgy hólt meg Pálért mint Jánosért, 
ligy ontotta piros vérét Pálért mint Jánosért;1 

tehát, ha János üdvözül és Pál el kárhozik, 
nem lehet azt állíttanunk , hogy az Isten ép-
pen azért jött t világra, hogy Pál el vesz-
szen, V e i kárhozzon: mert úgy jött Pálnak 
mint Jánosnak üdvösségéért. Következendő 
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képpen, maga az ember mind üdvösségének, 
mind kárhozattyának.szabados választója. 

Mert, úgy é bár? midőn egy Paptól, 
egy kütbűl, egy vizbül egy forma módon, 
több gyermekek kereszteltetnek, ha azon 
gyermekek közül valamellyik el kárhozik, 
ü g y é ? se nem a ' P a p , se nem a 'kát , se nem 
a' viz , se nem a' keresztele'snek módgya, o-
kozza azon kárhozatot, hanem annak a' ma-
ga saját erköltstelensége '<? tulajdon gonoszsá-
ga: hogy pedig Krisztus annyira igaz, a' 
mennyire irgalmas, aztazőtsalhatatlan igaz-
sága, e's igaz birói hivatallya hozza magával; 
tehát tartozik a* jókat jutalmazni-, a1 gonosz-
szakat pedig büntetni.: mint hogy tehát sza-
bad akaratot adván a Felse'ges Isten a e m -
bernek, mjt tehet ő arrúl, hagy egy jbizo-
ryos kő szikjából ki, vágott széken az úton, 
járok le ülnek, pihennek, fáradtságok köz-
ben meg nyugodnak* a' tántorgó , tsavargó 
részeg emberek pedig ugyan azon k\ fara-
gott kő székhez tsapják magokat, 's fejeket 
bé törik, szemeket ki. ütik, nyakokatszegik;, 
mit tehet a' főldbül ki nyölt virágotska arról, 
Hogy az ő harmatos illatyábul a* méhek mé-
zet, a' pókok ellenben mérget készéfctenek? 
mit tehet a' napnak melegsége, arrpí, hogy 
Q általa a' főid meg szárad, £ sár meg ke-
ményedik, a viaszk meglágyul, a'vászony 
ineg fejéredik, *s a' szeretsen megfeketedik: 
init tehet az erdőben szépen fel nyölt magos 
sugár fa arról, hogy ő belölje a' Polgárok 
szép lakó házat, a* Vármegyék pedig gya^ 
lázatos ember öldöklő akasztófát épittenekv 
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Tehát önnön magad vagy K. H. mind 
vesztednek, mind üdvösségednek eszközlő 
oka: mert, néked szabad akaratot adván 
a'Felséges Isten, szabad választásod, tetzé-
$ed , kívánságod szerént ú^y mehetsz a* 
Templomban imádkozni, Misét, Prediká-
tziot halgatni , valamint a' kortsrnákban 
tá'h'tzolni , dözsölyni, garázdálkodni, 's ré-
szegeskedni, Azért, ha a' jó meg szűnik 
benned, magadnak tulajdonítsad, hogy 
a' született Isten ember néked kárhoza-
tódra jött e* világra. De, egyszer'smind, 
ha az el kezdett jóság fel támad, é l l y , és 
gyarapodik benned, azt is , az Isteni illető— 
dések után, a* jóban való iparkodásodnak 
tulajdonítsad. Mert , ámbár Isten ő s z e n t 
Felsége markában tartsa is üstöködet, még 
is hajadnál fogva nem huz ám mennyekben: 
mivel ő e* világnak tsak közönséges gond-
viselője, úgy a' jókra, minta* gonoszszakra 
fel virasztya a% fényes napot, 's megengedi, 
hogy a nap világosságánál szintén úgy vég-
be vihessék a* gonoszok az ő roszszalkodá-
sokat, valamint a* jók az ő jóságos tselekede-
tejket, 

Mellybűl már azt tanullyátok m e g , 
hogy a* Felséges Isten nem tsak a'gonosz em-
berekre fel nem virasztya a* napot, de még 
az ördögöket is eltűrte vblna ideig óráig e'vi-
lágon, és a' kegyetlenségnek fenekére nem 
küldötte volna őket, ha ön magok nem kí-
vánkoztak volna. Mert , amint szent Lukáts 
Evangyelista a* g-dik részben említti; midőn 
egy nyomorult meg szállott emberre akadott 
YQÍna Krisztus, azt kérdé azon ördögtül % 
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ki az emberbe vala , ki neved? azt feleié 
nagy hegykén az ördög: Legio est nomen 
meum, az én nevem, ha akarod tudni, se-
reg , mert sokan vagyunk, gondolván az 
ördög, hogy ha azt mondgya, hogy az ő 
neve sereg, mert sokad magával vagyon , 
Krisztus nem meri őket háborgatni, az em-
berből nem meri ki iizni. D e , meg értvén 
az ördögök, hogy Krisztus semmit se ádáz 
ő feleletekre, nem gondol az ő sokasságá 
seregekkel, azt jegyzi az Evangyeliom , 
Rogabant illum, ne imperaret illis, ut in abys-
sum irent. könyörögnek vala Krisztusnak, 
hogy a' mélységben ne küldené őket. Meg 
is engedett nékik Krisztus. D e , gondoljyá-
tok meg, önnön magok szállottak alá a' mély-
ségben. Mert nem meszsze onnét, a' hol 
történt ki üzettetések, egy sereg nyáj ser-
tés vala , azokban kívankoztak: mihelest pe-
dig engedelmet nyertek, mindgyárást a' 
sertésekben mentek , és a1 sertéseket nyakra 
före vitték a' tenger fenekére, és , ott a* 
sertések meg fúlván, magok alá szállottak 
a' büntetéseiknek helyére. íme ! a' főid szí-
nén a' sertésekben még tovább is maradhattak 
volna az ördögök, de önként önnön magok, 
magok tetzések szerént, kész akartva men-
tek a' mélységben. 

Még is sokkal esztelenebbek ezeknél né-
melly emberek, kik midőn a* penitentzia 
tartások által bűneiknek botsánattyát nyerik, 
a' pokolbéli kínoknak gyötrelmeitől ki me-
nekednek , még is gyónások után , a' meg 
tisztulás után, önként magok adnak okot a' 
sajnos büntetésre. Mert kész akartva, szaru* 
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szándékkal, az elöbbenyi meg gyónt vétke-
ikre vjszsza te'rnek, az Isten irgalmasságában 
vakmerő módon bizakodván, azt állíttyák, 
hogy az Isten ismét meg botsájtya nékik az 
ő bűneiket, és így , bátrabban vétkezvén , e-
gész a' pokolik süllyednek. 

Térjünk azért eszünkre, és az Isten ke-
gyelmével félelem és rettegés között mun-
káilyuk üdvösségünket: mert, noha az ő ma-
ga képére , és hasonlatosságára alkotott ben-
nünket a1 teremtő Isten :'noha az ő drága szent 
vérével az ördög rabságából ki szabadított 
bennünket a' meg váltó/Isten; noha ingyen 
való kegyelmébül az örök boldogságra el 
rendelt bennünket a' jutalmazó Isten; mégis 
a' szentelő Istennek szent malasztyával nem 
egy formán élnek a 'v i lág ürmös horátúl meg 
szédült; Hívek. Lá t tyuk , hogy Ádám fájloi-
íya engedetlenségének-vétket, nem bánnya 
Káin gyilkosságáriak bűnét: meg tér a' peni-
tentziát tartó Dávid, meg nem tér a 'megá-
talkodott Saul: meghalgattatik a*Templom-
ban a' penitentziához látó Publikánus, meg 
nem igazul ugyan a' Templomban ke'rkedő 
Farizeus : a' Niniviták ször zsákba öltöznek, 
á' Sidoniaiak gonoszságokban törödelmesség 
nélkül nyakaskodnak: a' ;pogányok az igaz 
hitre térnek, a1 Zsidók vakoskodá.sokban ha-
gyattatnak : hányon az egekért einberkednek, 
es hányon az égbéli lakásért még tsa.k jó 
szót sem tesznek : mivel a' szent Lélek su-
gállyásival egyetemben nem munkálkodnak; 

De nyilván mondgya Jób Pátriárka C. 
Ai. f . 5. ó. 13. figyelmezzetek reám, 
álmélkodgyatok , és újjatokat tegyétek a' 
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szájatokra; mert, a* meg magyarázhatatlan 
titokra midőn meg emlékezem, megijedek, 
és testemé^ meg rázza a' reszketés, mivel 
az Úr Istennek az emkerek fiain lévő Ítélete 
felette igen rettenetes , mert, xnihelest a' szent 
Léleknek sngállyásit meg vetik, leg ottan 

• üstént egy. szempillantásban alá mennek pok-
lokra. Pedig úgy é félsz a* betegségtűi? 
félsz a*, testednek fekéllyét metélő kés tő l? 
a* szent Lélek sugállyásinak ej henyélésétül 
még tsak meg se borzats2? talán azt gon-
dolod: ha szerentsés vagy , hogy s.zerentsét-
len nem lehetz? ha gazdag v a g y , hogy sze-
gény nem lehetz? ha tisztviselő v a g y , hogy 
köz rendű nem lehetz? ha úr v a g y , hogy, 
szolga nem lehetz? ha bátor vitéz v a g y , 
hogy félékeny nem lehetz ? pedig a'mennyit 
31 kerék fel f?lé fordul , annyit le is fordul, 
téged, vigyásztalant, a* te szerelésed kebe-
lébűi ki. ejt. 

Azért, ha a' boldog mennyországot el 
nem akarjátok veszteni, szükséges , hogya' ^ 
ti hortyogó mély álmatokbűi fel serkennye-
tek,- nem a' fösvénységben, nem 3' kevély-
ségben , nem a versengésekben, hanem az 
Isteni félelemben , és a'jóságos tselekedetek-
nek gyakorlásában foglalatoskodgyatok, 
Mert , m.ihelestfel támad, vagyis éli ti ben-
netek a' jóság, leg ottan, azon nyombg, 
Údvösségtekre vagyon néktek a' született Is-
ijén ember, a Krisztus Jesus. 

B É F E j E Z É S. 

Ezek ugy lévén, meg értettétek már nem 
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kétlem, hogy Mária, noha az Istentűi bé ön-
tetett egész tudományokkal fényeskedett is , 
még is méltóképpen szívéoen forgatta mind 
azokat, a meilyeket Jésus felöl az igazságot 
szólló Prófétáktól hallott jö vendőltetni. Hal-
lottátok azt is , hogy az Isten ember tsupán 
tsak azért születtetett e világra, hogy a* 
bűnt, a vétket meg rontsa, a'jóságos tsele-
kedeteket pedig fel áliíttsa. Tudgyátok azt 
i s , hogy a* vétekben tett jóságos tselekede-
teink holtak, 's mind addig nem használhat-
nak, valameddig bünneinkbül ki nem tisztu-
lunk. Ki tanultátok azt is, hogy mi önnön 
magunk vagyunk mind üdvösségünknek, 
mind kárhozatunknak szabados választói. 
Tehát , ha az el kezdet jóság te benned fel 
támad, fe lé l lyed , és huzomossan munkál-
kodik, bizonyossan tudhatod, hogy Domi-
nus tecum, az Úr te veled vagyon. Az ok-
ra nézve, valakik már meg gyóntatok , bünei-

"ket meg sirattátok, jói vigyázzatok nyelve-
tekre , ne szitkozódgyatok, ne káromkod-
gyatok, neátkozódgyatok , ne esküdgyetek, 
másokat ne rágalmazzatok , hanem , Istenes 
dolgokrúlelmélkedvén, az Istent ditsérjétek, 
áldgyátok, magasztaljátok, hogy a' magos-
ságbéii Istennek szent malasztya szüntelen 
közöttetek legyen, lakjon, és raaradgyotu 
Amen 
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KIS K A R Á T S O N NAP U T Á N V A L Ó 
V A S Á R N A P . 

Surge, accipe Puerum. et Matrem ejus. 
Math. 2. C. f . 19. 

Kell fel , vedd a' Gyermeket, és az ö Annyát 

K e v é s tseléd , de kedves família, tnellyet 
Isten e' mái napon Angyala által igazgat: 
kevés személlyekre nézve, merttsak három, 
Jésus, Mária, Jóse f , de tekéntetre nézve 
igen Felségessek: ugyan minemű tisztelete-
ket felől nem mull Jósef azzal, hogy ő Isten 
Annyának el jegyzett férje? minémű tiszte-
leteket felöl nem haliad Mária azzal, hogy 
6 az Istennek szüzén szült szentségesÁnnya? 
ininémű tiszteleteket felöl nem haliad Jésus 
azzal, hogy , ő valóságos Isten is , valósá-
gos ember is , és az egész világnak meg vált-
tója? és mégis a' mennyei Atya nejmJésus-
hoz , nem Máriához, hanem Jósefhez küldöt-
te Angyalát. Igaz ugyan , hogy a' gyermek 
Jésus jói Juclta mind azokat,' mellyeket az 
Atya Isten Angyala által Jósefnek meg je-
lentett; mert az Atya Istennel öröktől fog-
va egy bőltsességben é l i : jól tudta Mária is 
mind azokat meilyek reájok következtek, 
mert, midőn a'Jeru'salemí Templomban i-
inádkozott, voltaképpen ki jelentette néki 
az Isten: tehát Jósefnek, még mint tudatlan-
nak v méltók éppen mondotta Isten Angyala 
által : surge, accipe Puerum , et Matrem ejus* 
kell f e l , vedd a' gyermeket, és az ő A11-
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nyát, szapora éíal'á'dassál fuss Egyijptüsbá; 
t j mind addig lakóül maradgy ott, mégleü 
én nozzád viszsza nem térek ,|'s a' ki jövetel-
rűl meg nem intlek: mert a' dühösségre ger-
j ede t t veVengezö. fejedelem, a 1 g y e r m e k le i -
két szomjúhozó Heródes, halálra fogja ke-
resni Jésust, hogy még tse'tserriös kisded ko-
rában el veszészc , s meg ölle. V 

Tehát a' bűnös világ üdvösségére szü-
lettetett Isten ember, a' világ, meg váltója; 
a'Krisztus Jésus, a' jámborok örökségélül 
a' n y o m o r g a t á s t ú l , az ellenkező esetektűi; 
égyátollyán fogva ki nem menekedhetett; 
hanem, mint egy számkivetett, e' világnak, 
fél részen kergettetett. Mert, Betlehemből egy 
istállóba: az istállóból Egyiptusba: Egyiptus-
bűl lsrael főidére: Israel földerül Zsidó or-
szágnak egy végső szegletében; Názáretbe 
kelletett nékie bujdosnia. Pedig a' számki-
vetés, önmagában, olly nagy szív epesztő; 
kedv fonnyasztó bánattal jár, hogy azoknak, 
kik minden igaz ok nélkül sajnos üldözések-
kel terheltetnek, kergettetnek; se ételek; 
se italok, tellyességgel száj Ízlésekre, te-
tzésekre, kedvekre, nem eshetik vagy azért, 
mivel a' rokonyi , attyafiai közé való visz-
sza vágyódási tágulás nélkül mindenkor el-
méjekben forognak , szívekben mardosódnak; 

Vedd eszedben azért K. H. te valahány-
szor halálos ve'tekben esel , mind annyiszor 
számkivetésben küldettetel: mert, az Isten 
kegyelméből ki esvén , az Isten országát el 
veszted, lelked üdvösségének sérelmes ká-
rát vallod; és így , az ördög átkába bé lépsz, 
az ördög rab sztori vezet, pokolnak gyaiá-
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zatos zsakmánya vagy. Tehát , ha a te tu* 
lajdon hazádat, a boldog mennyországot el 
nem akarod veszteni, szükséges, hogy a' 
vidék idegeny tartományban, a' pokolbéli 
ördögnek birtokában; számkivetesképpen 
ne é l ly , hanem a' ditséségnek Istenéhez 
emeldfel Szívedet,lelkedet, elmédet, min-
den külső és belső tehetségídet. Mert az üd-
vözittő Úr Jésus Krisztus nyilván mondot-
ta Pilátusnak, hogy ő királyságra jött, és 
születtetett; mindazonáltal még is az ő or-
szága nem e' világbúi való. Tehát, ha a' 
szent írás bizonysága szerént; nékünk sints 
c' földön maradandó varasunk, igen helye-
sen tselekeszúnk , ha é'siralom völgyéiül , 
mind szarándokságunknak számkivetésebül; 
a' mi tulajdonúnkban, a' mi saját hazánk-
ban, mennyeknek országában; Illyés Prófé-
tának tüzes szekerén ; és tüzes lovain , fel 
emelkedünk. E z pedig ügy íészeh meg, 
hogy ha mi a' bűnöknek álmában hortyogó 
bűnösök a' bűnöknek kárhozatos mély álmá-
ból fel ébredünk, felkelünk. Es ez leszen az 
én mái beszedemnek fel tett tzélja. Az okra 
hézve , beszédemnek első részébert eiótökbert 
adom, melly szerentséssek azok, kik az őbű* 

Beiknek álmából fel kelnek. Másodszor : meg 
mutatom, melly szeréntsétlenek azok, kik 
aző bűneiknek mély álmából fel ébredni, '4 
fei kelni nem akarnak figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z ; 

Azon időtűi fogva , a* miuta Ádám a* 
gyönyörűségnek Paraditsomában a 'k i adaa 
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tottegy Isteni parantsolatot, Éva szavára ha» 
julván, fel törte , és az ő fia"Káin az ő test-
vér ötsét, Abeltet, ineg ölte, naponként a 
testé vált emberek között annyira harapod-
tzot a' bűn, a vétek, hogy a ' v i z özönkor, 
az egész világban lévő számtalan sok embe-
rek közül, nyoltz lelkeknél többen az Isten 
kegyelmét meg nem érdemiették. Sajnossau 
büntette ugyan Isten e1 világot a' vétek miátt, 
de haszontalan volt ákár minemű tsapásokat 
is a* meg szédült emberek fiaira botsájtani; 
mert a roszban meg átolkodott gonoszságok 
miátt, mind a' természetbéli, inind az írás 
béli törvényeketszívekbül, lelkekbül elmé-
jekbül egészlen kiirtották, a'véteknek mély 
álmában hortyogva aluttak. Le szállott u-
gyan a1 szent Háromságnak második személ-
lye a* fiú Isten , a1 fontnak eggyik serpenyő-
jével az emberi testben, Hogy az el esett em-
beri testet fel emellye másikával az el veszte-
gettetett Istenségre; és meg is még most is tor-
kik , nyakik úszkálnak a1 puhaság után in-
dult világ fiai a vétekben: meg se gondol-
l y á k , eszekben sem tartyák az Isteni Bíró-
nak igazságát, ki valamint a' jóknak jutalma-
izója, úgy a* gonoszszaknak is büntetője. A-
zért eszmélkedgyetek egy kevéssé, ét üssé-
tek fel fejeteket a' ti bűneiteknek hortyogó 
mély álmábúl. Mert, ha , Coelienarrantgló-
riám Dei, et opera mannám ejus annnntiat 
firmamentum. Ps. 18- f . 2- az egek az Isten 
ditsőségét beszéllik, és az ő kezei álkot-
mánnyát hirdeti az erősség. Valójában nék-
tek is , ha az egekre , és minden más egyéb 
alkotmányokra fel emelitek szemeiteket, ha 
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tsak a' butaságtúl el nem vagytok nyomat-
tatva, meg kelletik esmérnetek az Istennek 
Veletek közlött sok rendbéli javait. 

Azért azt mondom, hogy minden terem-
tett állat tartozik az ő alkotó lírának Istené-
nek méltó hálákat adni, de leg főképpen 
tartozik az emberi nemzet.Teg szebb alkot-
mánnyá ugyan Istennek az Angyali sereg, de 
leg nemessebb teremtése Istennek az emberi 
nemzet: nem vétkeztek ugyan minnyájan 
az Angyalok ; de fel se is vette ám azok-
nak természetét az Isten F iá , fel vette pedig 
egy szűznek mihébül az emberi testet, és 
tsupán tsak azért, hogy mi a'mi testvérünk 
által, az üdvőzittő Ür Jésus Krisztus által , 
Isten fiai, Istennek attyafiai, 's örökössei len-
nénk. 

Tehát igen szerentséssek és boldogok 
azok a' keresztények, kik buzgóés alázatos 
szívvel mind addig keresik Krisztust, még 
fel nem talállyák ; mert , ha azt feltaláliyák, 
fel talállyák örök é leteket , vég nélkül való 
di tsőségeket , lelkek üdvösségét , a* boldog 
mennyországot. Bizonyságom ebben az üd-
vőzittő Ur Jésus Krisztus, ki maga felöl azt 
mondgya. Ego sum via, veritas, et vita* 
Joan: 14. C. f . b. Én vagyok az út, az 
igazság, és az élet. T e h á t , a 'k i fel talál-
lya Krisztust, fel talállya azt az útat, mel-
lyen üdvösségéhez juthat; fel talállya azon 
igazságot, mellyel a' szentek számában bé 
juthat; fel talállya azon életet, mellynek vé-
ge soha nem lészen. Illy szerentséssek vol-
tak azok a' Pásztorok, kik a* levegő égben 
fel zendült Angyaioktúl hallották : ma szií-

L Rész. 6 
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letett néktek Üdvözittőtek a' Dávid várossá-
ban, úgymint az Úr Jésus Krisztus: ennek 
hitelessebb bizonyságára nézve az lészen a 
jeletek: találtok egy gyermeket a' hideg já-
szolyban posztótskák közé takargatva: mert 
mihelest meg értették e' boldog szerentséje-

. ket, mindgyárást útnak indultak, 's az An-
gyalok jelentése szerént fel is találták a Bet-
lehemi istállóban Máriát, Jósefet, és a' já-
ézöíyban helyheztetett gyermeket* Illy sze-
rentséssek voltak a'három napkeleti királyok 
i s , k ik , mihelest meg értették , hogy Jűda vá-
rosában születtetett az Isten F i a , és tapasz-
talva látták azon Egi tsiliagzatot, mellyel 
vezető kálauzúl rendelt nékik az Isten; mind-
gyárást útnak indúltak* és az esméretlen ide-
gen, földön, a' tsillagzat vezérlése által, az 
Isteni gyermeket fel találván, Jésust le bo-
rúivá ditséríék, áldották , magasztalták , és 
imádták : illy szerentséssek voltak ezek után 
azok a* hivek, kik az Apostoloktól hallot-
ták Krisztus Urunknak e' világra való jöve-
telét,. születését, kínszenvedését, és ha-
lálát , ét magokat tusakodás nélkül meg aláz-
ván , az Isten szavának hiven engedelmes-
kedtek : mert így fel találták az örök életre 
vezető útat, a'szentek serege közé vezető 
igazságot, és az örökkön tartandó életet. 

Szent Ambrus Püspök azt írja: hogy Dá-
v i d , mivel az ő bűneinek mély álmából 
igazán fel kelt , éppen méltóvá tette magát 
árra, hogy a' szeplőtelen szent szűz, a' vi-
lág meg váltójának szentséges Annya, Má-
ria, nem más nemzetségiül, hanem Dávid 
nemzetségéből venné eredeti születését, Pé-
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ter, mivel az ő hármos tagadásának álmából 
igazán fel kelt, 's el követett vétkeit keser-
vessen siratta, Krisztus helytartójává, leg első 
Romai Pápává, tétetett: Máthé, a'vám ház-
nál lévő húzásnak, vonásnak álmából fel kel-
vén, Apostollá, és Evangyelistává rendelte-
tett: a'gonoszságinak álmából fei kelő lator a' 
Paraditsomnak örökössévé tétetett : nem is 
tsuda; mert, a'mint bölts Oliva írja, gyakran 
az Úr inkább örvendez a' gonoszságoknak 
fertójébül fel kelő szívnek, mint az ártatlan-
ságnak bársonnyával tündöklő léleknek. 

Boldogok és igen szerentsés bűnösök a-
zok; kik az ő bűneiknek álmából fel kelnek; 
tnivel azon fel kelések által , a tellyes bű-
tsüval nem tsak az ideig való büntetést, ha-
nem még az örökké tartó bűneiknek bünte-
tését is el törülik. Példák lehetnek ebben a* 
Niniviták, kik mivel Jónáspredikállására az 
ő undok gonoszságaiknak álmából fel keltek, 
az ellenek ki adatott bűhteíéstül meg szaba-
dultak : oh! hányan vannak most az Égben, 
kik ott nem volnának, ha tsak bűneiknek 
kárhozatos álmából fel nem keltek volna: 
nem volna Theoffilactus, ki tulajdon maga 
saját vérével írt levéllel magát az ördögnek 
adta: nem volna Egyiptziáka Mária: nem 
Volna azon nemes ember, ki feslett élete vé-
gett az istent meg tagadta , az ördögöt szí-
vébe fogatta, ha tsak bűneinek hortyogó 
álmából fel nem keltek volna. 

Azért K. H* ha még gyermeki korod-
ban azt tanultad , hogy tégedet nem egyéb 
okra nézve teremtett a* mennybéli Isten, 
hanero tsak azért, hogy néki szolgály és 
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i idvözüly, már most emberi korodban ücb 
vösséges tudományodról el ne ál l j : mert a 
mostani meg zavarodott világban sokan, és 
igen sokan vannak, kik tsak akkor beteges-
kednek, midőn reájok a1 böjti napok követ-
keznek: tsak akkor szűkölködnek, midőn 
tolok alamisnát kérnek: 's akkor leginkább 
leg több dolgot találnak, midőn mások Mi-
sére, Predikátzióra mennek. 

' Való ugyan, hogy minden ember a* 
többi foglalatosság! között leg előszer is az 
Isten Országát tartozik keresni: de m é g i s , 
mivel Esau egy kevés el múllandó hivságért 
el adta örökségét; Júdás Iskáriotes édes 
Mesterét, ki tsudállya, ha némellyek a*hi-
vatalosok közül többre betsülik major házo-
k a t , járombéli barmaikat, feleségeket, 
mint sem a'gazdag lakodalmat, lelkek üd-
vösségét 's mennyországot. 

Azomban, az ördögi késértetek között 
tsak a' vigyázatlanok, nem pedig a'szemes-
kedők botlonak meg: mert, a' kik mago-
kat embereknek lenni esmérik, az ő sorsok 
réndéhez képest, mindenkorfris emlékezet-
ben tartyák a' nagy Istennek méltóságát, 
hatalmát, akarattyát, 's kiadottparantsolat-
tyát , és így elmélkednek: én nékem, mint 
embernek, féluem kelletik a' magosságbéli 
Istent; tehát, az Isten akarattya szerént, 
nékem, mint elöljárónak, gazdának, az a* 
kötelességem, hogy az igazságnak pártyát 
fogjam, alattam valóimat, mint fiaimat, sze-
ressem , a' hitet, evangyéliomot, Isteni tisz-
teletet védelmezzem , az áratlant ne kínoz-
zam , a' szegényt meg ne utállyam, az ár* 
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vát , özvegyet , panaszolkodót, meg ne szo-
morítsam. 

Mint hogy tehát a Felséges Isten soha 
se enged egyvalakit fellebb ke'se'rtetni, mint 
sem a* mennyit k ik i , ha akarja, könnyen 
el viselhet; tehát meg bátorodva mondha-
tom ; akár mennyi legyen a* nappali repülő 
n y i l , a'setétben járó dolog, a'déli ördögök, 

' még is az Isten parantsolattyán járó keresz-
te'ny , mind ezek közepette is, meg nem ret-
tenhet; mivel oldala mellől mindenkor eze-
rén, jobb keze felől pedig tiz ezeren föld-
höz szegesztetnek, földre ütetnek, 's le hul-
lónak. Azért héjában üldözi Moysest F á -
raó ; héjában sértegeti Jóbot az ördög ; hé-
jában készül két felé vágni Dávidot Goliáth, 
mert a* törvényt nem bontó lelkek Ábrahám-
mal mindenkor többet nyernek,mintsem re-
mcllenek* 

Igaz u g y a n , hogy a* gyirát nem egy 
formán osztogatta Krisztus ; de a' szóló mun-
kára több nyomon indáit míveseknek tsak 
ugyan egy formán adatta ki a* napi bért: te-
hát , nem tsak Tháre , ki tovább é l t , mint 
Aaron; nem tsak Ráchel, ki szebb volt , mint 
L i a : nem tsak Mártha, ki égéssé jéssebb te- ,,, 
stel birt, mint Lázár : hanem, valakik a' 
reájok bizott gyirával a* napnak meleg he-
vét , és sullyát hasznossan megfuttyák, üd-
vözülhetnek, tsak hogy a' vétkeiknek kár-
hozatos álmából szerentséssen fel kellyenek. 
M á r , melly szerentsétlenek legyenek azok, 
kik az ő bűneiknek mély álmábul felébred-
n i , 's felkelni nem akarnak, továbbá lássuk^ 
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M Á S O D I K R É S Z . 

Tudgyák közönségessen a' kereszté-
n y e k , hogy az Isten Országába semmi meg 
feríözteteit bé nem megyeri, azért sokan 
erőszakossan is magokat szeritekke teszik : 
de héjában mondgya Farizeus, hogy onem 
ollyan minta' Pubiikánus, há tsak felfuval-
kodott kevélységet le nem teszi: htjában 
mondgya Júdás lskáriotes , mire'való a' vesz-
tegetes , ha a' tolvajságban r glalátosl -dik: 
héjában mondgya Heródes , hogy - ' fel 
talált g y e r m e k n e k imádására mégyén 1 a a' 
ineg ölt ártatlan tsetsemosök között n álra 
keresteti: héjában mondgya Baalám , halljon 
meg lelkem az igazak halálával, ha tsak er-
kölcstelen életét meg nem jobbittya. 

Meg bővítette ugyan Isten a' kenyeret 
a pusztában, a'bort Kána Gálileában ; dé 
az öt esztelen szüzeknek olajját meg nem bő-
vítette ám! mivel az Isteni Felségnek nem 
a szent élet szineskedö mutogatása, hanem 
a' szent életnek valóságos tckelletessége te-
tzik. Innét f o g v a , ha a'szó a' szándékkal, a' 
szándék a' Cselekedettel meg nemegygyezik, 
ne tsudállya senki, hogy Ábel áídozattyá 
kedves, nem pedig Káiné; hogy Aaron f ő 
Pappá lett, nfem pedig Core: hogy Dávid 
meg h'algattatott, nem pedig Saul. 

Tehát valamint Illyés a felhők tetejé-
ben nem ragattatott, méglen köpönyegjét 
le nem vetette: valamint Jósef ártatlan szü-
zességét meg nem szabadíthatta, méglen 
mentéjét el nem hagyta: valamint a' meny 
aszszony a' jegyesnek kedvébe bé nem jut* 
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hatott, rqéglen a' város örizőinek kezekben 
d^rabossan nem hagyta ruháit: úgyegyátal-
lyán fogva mind addig senki el nem nyer-
heti a' mennyei Jerusálera várossának nyu-
godalmát, valameddig a'test, v i lág , ördög 
haj vivási között magára nem övedtzi a' mtn* 
nyegzös ruhát, meg nem gyűjtyavilágosit-
tó lámpássát. 

Azt mondgyák, azt t^rtyák némelly 
e g y g y ü g y ü e k , s fejek lágygyában meg szé-
dült balgatagok, hogy nints Isten, nints po-
kol , nints mennyország, nints purgáto-
riom, mert ezeket tsak a Papok álmották: 
aze'rt, ha már egyszer a' vétek közé egye-
lednek, a' legszemtelenebb vétkek között 
meg üllepednek, a 'Lelki Atyáknak intését , 
feddését, dorgálását, semminek se tartyák, 
semminek se állittyák mondván: Peccavi 
saepius , et quid mihi accidit triste. EccK .5. 
C. f . 4* azon gonoszságot, mellyért a 'Le l -
ki Atya iszonyú nagy büntetéseket igér , 
nem tsak egyszer tselekedtem, és még is 
mind ekkoráig még tsak a hajam szála se 
fájt érette. 

Az Apostolok, midőn hallották, hogy 
az Atyához mégyen édes Mesterek, szorgal-
matos , és nagy szívbéli bánattal keseregtek: 
az Effezumbéliek, midőn meg értették, 
hogy szent Pál Apostollal többé szembe netn 
lehetnének, sűrű könyhűllajtások között 
epekedtek : mennyivel inkább zokogó köny-
húllajtással kelletik siránkozni azoknak, kik 
á' szívekből halálos vétek által ki rekesztik 
az üdvözittő Úr Jésus Krisztust? mivel at-
(ijl fosztyák meg szíveket, kinek szentséges, 
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ortzáját kívánva kívánnyák látni még ta 
Angyalok is. 

Ja j tehát azoknak a* bűnösöknek, kik-
nek szívekből ki raégyen a' Jésus; mert Jé-
»us nélkül élni igen nagy vakság; Jésus nél-
kül lenni iszonyú nagy kár: mert, a ki el 
veszti Jésussát, el veszti nemes jussát, el 
veszti örök boldogságát: még is hányan 
vannak, kik az lsraei fiaival az Égi Manna 
helyett az Egyiptziai büdös hagymát ásittyák, 
és a* velek sok rendbéli tsudákat tévő Isten 
helyett öntött borjút imádnak. De veszszen 
el inkább Szamaria, mint sem hogy többé 
e* jelen való hi veknek akár melly gonoszsá-
ga az Égbe fel hasson. Mivel a' véteknek 
nehézsége olly súlyos, hogy azt az É g , ám-
bár mint egy rézbűi öntettetett is , meg nem 
birhatta, hanem a' főid fenekére , pokol-
ba szállította: a' fő id , ámbár az isteni 
Felségnek kézi munkája, még is Goret, Dá-
thánt, Abiront meg nem tarthatta, hanem 
ki tátott szájjal el nyelte, elevenen pokol-
ba ejtette: a' tengervize, ámbár a' terhes 
gállyákat fel tartsa i s , még is Jónás Prófé-
tát meg nem birhatta, hanem viz fenekére, 
Czeth hal gyomrába zárta: tehát a* bűnnek 
kárhozatos álmában hortyogó, 's aluvó eixu 
ber keménnyebb az égnél, erössebb a'föld* 
nél, tömöttebb a* tenger vizénél, mert a? 
vétket bátran el birja. 

> Siralmas könyhúllajtások között ejti e* 
végre szavait bőlts Tertulianus mondván" 
azok, kik gonoszúiélnek, a' keresztény ne^ 
vet nem érdemlik: mert, ha e'földön nints 
maradandó városunk , b izonnyára e' fő idet 



«gygyütt minden szív gyönyörködtető hivsá-
gok elmúlnak, füstbe mennek, 's el tűnnek: 
innét v a g y o n , hogy Ábrahám Pátriárkának, 
a' mint szent Pál Apostol a' Zsidókhoz írt 
Levelének 1 1 -d ikR. 9. f . emiékezik, ke-
mennyen meg parantsolta a'Felséges Isten, 
hogy , a midőn a' téjjel és mézzel folyó 
Kánán főidére, az igéret főidére, az ő fiai-
val Isaákkal és Jákobbal bé érkezik, erös ko 
falbúi épülendő roppant házat, vagy palotát, 
ne állítson, hanem tsak gunyhot, vagy sá-
tort vonnyon. Ezt pedig a' mi tanúságunk-
ra nézve azért tselekedte a'Felséges Isten, 
így szól Aqvinás béli szent Thamás, hogy 
mie' földön magunkat nem uraknak, hanem 
tsak jövevényeknek esmérjük lenni; mert 
a' mi mennyei Atyánknak örökös házátúí 
ideig óráig egy meszsze lévő tartományban, 
mint egy számkivetésben, bujdosó képpen 
szarándokoskodunk: miért igyekeztek tehát 
e' földön fel állítandó épületeknek erossebb 
fandámentomot vetni, mint sem az Lgben 
már el készíttetett örökös hajlékaitoknak el 
nyerésére szert tenni í 

Hailyad! az az Űr , ki az egész világot 
három újjai között forgattya, és királyságra 
születtetvén, az egész világot birja, mit 
mond szent Máthé Evangyelista könyvének 
8 R . 20. f . Vulpes foveas habent, et volu-
eres coeli nidos, filius autern hominis non ha-
bet ubi caput reclinet; a' rókáknak lyukok 
vagyon és az égi madaraknak fészkek, az 
ember fiának pedig nints a' hová fejét le haj-
tsa : nem szégyenledé magadat Krisztus hf-
Ye? ki jól tudod, hpgy a te Mesterednek 

VASÁRNAPI BESZÉD. 
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el jövetelekor a' születésre, nem fris palo-
ta, nem roppant kastély , vagy diszes me-
leg ház, avagy vendég fogadó, hanem tsak 
egy büdös hideg barmok istállója is alig ta-
lálkozott? még is te mennyi költségekkel nem 
tzikornyázod házaidat? de tudgvad, hogy 
valamint mezzételenül jöttél e'világra, úgy 
életed fogytán, minden vagyonaidtúí el ma-
radván, n é g y , vagy öt szál deszkával ki 
fognak fizetni. 

Ne is mondgyad, hogy nagy birtokú 
gazda v a g y , 's a' bő esztendőnek gyümöl-
cseit nem tudod hová gyűjteni ; mert így , 
a' mint arany szájú szent János elmélkedik, 
az ördögnek hízelkedő tanáts adásit szépszin 
alatt már szívedre vetted, és azt kiáltod, 
a* mint szent Lukáts Evangyelista a' 12. R,. 
18- ) e &y z l tudom mi tévő legyek? el 
bontom a tsüreimet, és nagyobbakat épí-
tek, és midőn azokat megtöltőm, azt mon-
dom az én lelkemnek: én lelkem sok java-
kat szerzettem én te néked, mellyekkel sok 
esztendőkig minden munka és fáratság nél-
kül bé éred ; azért ülly l e , e g y é l , igyál , a-
lugyá í , vigán vendégeskedgyél, 's lakoz-
zál. És így hasonló lészesz a' tizen nyóltz 
esztendőkig nyomorgó, aszszonyhoz, ki meg 
görbültsége miatt, az Egekre fel nem emel-
hette szemeit: pedig, inelly balgatagság!-
így szól arany szájú szent János', a' földiek-
kel meg elégedni , az i g ^ hazán kivül , az 
idegeny tartományban az ördögnek szclgál-
n i , holott az Égben , a' te tulajdon saját 
hazádban, mennyeknek országában., veV 
nélkül uralkodhatol a' Krisztus Jésussal. Még 
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is az Urnák elenségiel végezték magokban, 
hogy inkább a' főidet, mint sem az Eget , 
nézik. De tudgyad , hogy a' tizennyóltz 
esztendeig sénlödő görbe aszszonyt mind 
addig meg nem gyógyította ám Krisztus , 
valameddig az Égre nem függesztette sze-
meit; tehát ti is, egyátaliyán fogya, el nem 
fogjátok ám nyerni a1 mennyei boldogságot, 
ha tsak a' földieknél inkább nem esenkedtek 
a' mennyeiek után , következe's keppen, sze-
rentsétlenek azok a' bűnösök, kik vétkeik-
nek kárhozatos mély álmából fel ébredni, 
's fel kelni nem akarnak. 

B É F E J E Z É S . 

Ezeket halván, már azt mondom , 
hogy idő jártával az időnek folyamottya 
szerént mindenek tsak könnyen el múlnak, 
de a 'vétkek, rnellyeknekfelállítói vagyunk, 
Semmi féle időnek mostohaságával el nem 
múlnak.' El akarta ugyan veszteni Isten 
a' vétket mint a' földön, mint az Égben , 
az angyalok és az ember büntetésével; de 
alig üzettetett ki az első ember a' Paraditsoin 
kertbül, már is annak fia, Káin vétket tse-
iekedett: az egész világot vizzel, Sodorná, 
és Gomorha lakossait tűzzel büntette Isten a 
vétek miatt, de haszontalan vólt akár mine-
mű fogyatkozásokat, kárvallásokat, éhsé-
get ,dög halált, hadakozást, reájok botsáj-
tani; sőtt; a1 véteknek eltörlésére önnön 
maga jött az Isten fia, még is még most is 
torkig, nyakig , nszkálnsk a' világ fiai a' 
Vétekben/' Azért azt mondom , hogy ha' ^ 
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te lelked annyit ér, mint az, a' kinek véré-* 
vei e's halálával váltatott meg, tudniillik, 
Krisztus, bizonnyára, ha te az ördöggel tud-
nál alkudni, az ördög a' te lelkedért* e* vi* 
lágnak minden roppant várossait, kastéllyait 
minden ékességeivel egygyütt örömöst oda 
adná. Tehát , ha tudod és érted, melly 
boldogtalanok, és szerentsétlenek legyenek 
azok, kik bűneiknek kárhozatos álmában 
hortyogva alusznak, és a* pokolnak ki tá-
tott szája felett tsak egy haj szálon függőnek; 
melly szerentséssek, e's boldogok pedig azok, 
kik bűneikből igazán fel kelnek, és a* pokol 
szélérűl viszsza térnek , egy meg szaporáz-
tátott sietséggel keresd fel Jésusta' Pásztorok-
k a l , és le borulván, iraádgyad, á ldgyad , 
magasztallyad Jésust, a* három napkeleti 
királyokkal. Araen, 

V I Z K E R E S Z T U T Á N V A L Ó E L S Ő 
V A S Á R N A P . 

Dolentes quaerebamus Te. Luc. 2• C. 4g. 
Bánkódva kerestünk vala Téged. 

H a az Isteni félelemnek jóságos tselekede-
teit , mellyekkel a' jó erköltsű keresztények 
tündöklenek , mélyebben meg visgállyuk , 
tapasztalni fog juk , hogy az emberben az Is-
teni szeretetnél hemessebb indulat nintsea; 
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inért ez, hatsupán tsak az Isten körül fog-
lalatoskodik, nem tsak az embereken erőt 
nem veszen, hanem még önnön magán a* 
mindenható Istenen is győzedelmeskedik: 
mivel azokat , kik az Istent igazán szeretik, 
mint egy Istenekké teszi. Bizonyságom eb-
ben szent Ágoston Doktor, a' ki azt mond-
gya , Unus quisque nőst rum talis est, qualis 
est ejus dilectio; kiki közülünk ollyan, a" 
minemű bennünk a' szeretet. Tehát, Sí 
terram diligis , terra es; Si Coelum diligis , 
Coelum es ; Si Deum diligis, quid dicam ? 
Deus es: Ha a' főidet szereted, főid vagy ; 
ha az Eget szereted , Ég v a g y ; ha az Istent 
szereted, mit mondgyak ? éppen Istenné let-
tél. E' pedig nem a1 szent Atyának költe-
ménnyé, hanem a magosságbéli Istennek 
meg másolhatatlan igaz szava, a' ki nyilván 
mondgya : Dii estis , et Filii Excelsi omnes; 
Istenek vagytok, és a' Felségesnek fiai min-
nyájon. Melly szavakbúi nem de nem az 
következ ik , hogy az Istent igazán szerető 
lélek mint egy Istenné vállik. Azért bátran 
mondgya tovább a' szent Atya : Anima ma-
gis ibi est, ubi amat, quam ubi animat. In-
kább tartozkodik ott a' lélek, a' hol szeret, 
mint ott, a' hol életet ád. Nyilván való 
példánk ebben szent Pál (Apostol, kit az 
Isteni szeretet annyira Krisztushoz kötözött, 
hogy maga felöl éppen bátran meri monda*, 
hi: Vivo ego, jam non ego, vivit vero inme 
Christus; élek én ugyan , de nem én, ha-
nem a' Krisztus Jésus én bennem él. 

Már ez az igaz tökélletes Isteni szeretet, 
nem hogy ki űzné az ember szívébűi az Is* 



94 VIZ KERESZT UTÁN VALÓ 
\ i 

teni félelmer, hanem inkább úgy egygyütfr 
járnak, hogy egyik a' másikat okozván, e-
gyík a1 másikának mértéke- szerént öregbe-
dik , 's nevelkedik. Mivel pedig Kempis 
Tamás mondása szerént, In amore iion vi-
vitur sine doLorey a' szeretetben való élet 
nints tiinedés, bánkódás, és fájdalom nél-
kül. Tehát , non amittitur sine dolore, quod 
possidebatur cum amore ; senki keserves szív-
béli fájdalom, és bánat nélkül meg nem vá-
lik attúl, a mit felette igen kedveliett. Ás-
zért a' mennyivel nagyobb volt a' szeretet, 
annyival nagyobb lészen annak fájdalma is 

Eleven példánk ebben a' gyermek Jésus 
el távozásán kesergő anya, a' szentséges 
szent Szűz, Mária, ki el bádgyadott anyai 
szívvel pihegve mondá a' fiához: Fili, quid 
fecisti nobis sic : Ecce Fater tuus et ego do-
lentes quaerebamuste ? Fiam! kedves szülöt-
tem ! miért tselekedtél igy velünk? íme a' 
te Atyád, és én bánkodvakerestünk vala té-
ged? sőtt; tapasztalásbűi tudgyuk* ha a 
játékos el veszti pénzét; a'szántó vető fői* 
dének termékenységét; a' katona győzedel-
met; a' kereskedő nyereségét; az udvari 
szolga a' király kegyelmét, sir, húsúi, 
szívének keservében fájlalva bánkódik. De 
ezek az el múllándó hívságos javaknak kár-
vallásai ahoz a'kárvalláshoz képest, mellyet; 
a' mái szent Evangyéliom , Jósefrűl, és a' 
Szeplőtelen szent Szűzrül Máriárúl emlét, 
még tsak semmi kárvallások. Mitsoda kárt 
vallottak Mária és Jósef? «1 vesztették a* 
Jésust a' tizenkét esztendős gyermeketskéje* 
ketj ki életek napjaiban, szemek fénnyé% 



I. VASÁRNAPI|BESZÉD. 

szívek öröme, gazdag kintsek vala. De 
ínég is sokkal nagyobb kárt vallasz te K. H. 
ki bűnöd miatt el veszted a' Jésust: mert , 
ha Máriának e's Jósefnek éktelen nagy a' szív-
béli bánattyok azért, hogy ők egyszer, és 
nem többször el vesztették, vagy is tsak el 
tévesztették, a 'gyermek Jésust, mennyi-
vel inkább nagyobb lehet a' te bánatod, ki 
bűnöd által nem tsak egyszer el tévesztet-
ted , hanem százszor ezerszer is el veszte-
ted a' drága Jésust. Jósef és Mária jól tud-
ták , hogy ők a' gyermek Jésust fel talál-
l y á k ; de te nem tudod, ha a'sok számtalan 
vétkeid után fel találod e' az áldott Jésust; 
j 'ósef és Mária vétek nélkül tévesztették el 
a gyermek Jésust, te pedig kész akartva, 
szánszándékkal talán örökre el vesztetted 
a' Krisztus Jésust! azért a'Krisztus Jésusriak 
el távozása lészen az én mái beszédemnek 
fel vett tzéllya. Az okra nézve beszédem-
nek első részében élőtökbe adom, hogy 
el vesztette ugyan a'szűz Anya szent Fiát , 
de vétek nélkül. Másodszor:meg mutatom, 
hogy el vesztettük mi a' szerelmes szűz A-
nyamagzattyát, de vétek által. Mind a'ket-
tőt , méglen Isten szent segedelmével úgy 
intézem előtökbe adni, hogy meg érthessé-
tek , mint kereste a' szűz Anya szent Fiát : 
e's iriint kellessék nékünk a' szeplőtelen szűz 
Anya magzattyát keresnünk, figyelmez-
zetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Igaz ugyan, hogy a* niidőn Jósef Má^ 

4 
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r iával , és a* gyermek Jésussal Názáreth vá' 
rossábűi Jerusáfembe az ünnepnek szentelé-
re fel mentek volna, az ájtatosságnak vége 
létele után a' viszsza téréskor el maradott 
a' tizenkét esztendős gyermek Jésus az ő szü-
lőitől. E g y raély elme rándulással álmél-
kodik ez eránt a' tisztelendő Beda ; és mi-
dőn magával küszködne , Hogy és mint tör-
ténhetett meg, hogy Jósef és Mária a'gyer-
mek Jésust, mint szemek fénnyét el veszt-
hették ? azt feleli : hogy az egész Zsidó or-
szágnak környékében lévő Zsidóság öszve 
tsoportozva esztendőnként háromszor szok-
tak fel menni a' Jerusálerní ájtatosságra, de 
olly meg külömböztetéssel, hogy a* férfiak 
a' férfiakkal, az aszszonyok az aszszonyok-
k a l , minden öszve egyeledés nélkül, útaz-
tanak : a* gyermekeknek pedig szabad vólt 
akár a' férfiakkal, akár az aszszonyokkal 
egy társaságban mendegélni. Innét történt, 
hogy az ünnep szentelésének napjai bé tel-
vén a' viszsza téréskor azt gondolta Mária , 
hogy az ő kedves férjével , Jósefel utazna 
a' gyermek; Jósef ismét azt vélte, hogy az 
ő szűz Annyával, Máriával volna a' Jésus 
's mind addig eszekben nem vehették a* 
gyermeknek el maradását, méglen az egy 
napi útnak járása után az éjtzakai szállásra 
le nem telepedtek. De mihelest sajdították 
a* gyermeknek elmaradását, legottan, szí-
veknek fájdalmas bánattyával meg illetőd-
v é n , szorgalmatossan tudakozták, kérdez-
ték, az utazó társaiktűi, sőtt még az úton 
járóktól, rokonyságbéiiektül i s , ha nem lát-
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ták é az ő egyetlen egy örömöket, a* kis 
Jésuskát? 

Már az írás tudó bőltsek között az a* 
versengés támad, ha, valójában, úgy ke-
reste é a' szűz Anya szent Fiát, mint más 
szülék szokták keresni az el téveledett mag-
zattyaikát? avagy el hitette é magával, hogy 
az ő Isteni Fia végképpen elveszett? mivel 
szent Lukáts Evángyelista a' második rész-
ben így szól: Dolentes quaerebamus te. Bán-
kódva kerestünk vala téged. Erre Titus Bo-
strensis így felel , absit; távúi légyen. jVe-
que enim sapientissimae Vivgini, aut Josepko 
in mentem veniebat. Elméjeben sem tűnt az 
annak a* nagy böltsességü Szűznek, avagy Jó-
sefnek. Hanem ügy történt vélek a' dolog, 
mint azzal, ki valamelly homályos szent í -
rásbéli beszédnek folyamattyán egész ki fá-
rodásig hántorgattya elméjét, nem azért, 
mint ha annak igazsága felöl kételkedne, 
hanem azért, mert annak valoságos értelmét 
kívánva kívánnya tudni. Példának okáért ; 
azt mondgya Jésus Sirákfia könyvének 42.R. 
14. V. Melior est iniquitas viri, quam mu-
tter bene faciens^ Jobb a' férfiúnak hamissá-
g a , hogy sem a jót tévő aszszony állat. En-
nek igazságárúi ki kételkedhetik ? mivel 
szent í rás , '5 Istennek meg másolhatatlan 
szava; mindazonáltal még. i s , minekelőt-
te ennek igaz értelmét átlássátok, megfog-
játok, s ki tanúllyátok, e l h i s z e m , kíván-
va kívánnyátok tudni, hogy 's mimodonle-
het a' férfiúnak hamissága jobb a' jól tévő 
aszszony állatnál. így a' szent Szűz i s , min-
den kételkedés nélkül tudta, hogy a gyermek 

Rész. y 
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* Jésus el nem veszett: tudta hogy az Isten 
Fia az ő szerelmes magzattya tsupán tsak a* 
bűnös világ váltságáért öltözött az emberi 
testbén ; tudta hogy azon emberi testben a* 
világ váltságáért, a' temérdek sok kínok 
között, még az életét is le fogja tenni* de 
azt még is örömöst kívánta meg érteni, a'\ 
mint bőlts Svarecz taníttya,ha azért távozott 
é el tőle , hogy már a' világ váltságáhoza-
karna kezdeni, és érette ílly gyenge korá-
ban még halni* 

Ha pedig tudtá, hogy el nem veszett, 
tőié végképpen meg nem fosztatott, mi-

ért kérették ölly gyorsan, olly bánkodya? 
azért mert felette igen szerették őtet. T e -
hát a* szeretet, melly az anyákban a* fiaik 
eránt leg inkább munkálódik, mint egy se-
bes szárnyakra kelt, most erre, most amar-
ra ragatta a* meg sebesedett fájdalmas szívű 
Atyát éá Anyát, annyival is inkább, mivel 
jól tudta Mária , hogy az ő Fia nem tsak 
puszta ember, hanem egyszer'smint vaíosá-
gos Isten is. Tehát olly gyulladozó tiszta é-
gő szeretettel szerette Mária az ő Jésuskáját, 
hogy a'nélkül lenni, élni, halni nem is kí-
vánt. Mert ugyan is * ha a' kereszténység 
kezdete zsengéjében a' hivek sokasságának 
tsak egy szívek, és egy lelkek vala; Actor. 
4- C. f . 32. bizonnyára a Jésus és Mária kö-
zött is , a' mint mézzel folyó szent Bernárd 
Apátur emlétti, tsak egy szív egy lélek va-
la. Sőtt szűz szent Birgittának azt jelentet-
te önnön maga a* makula nélkül való szűz 
Anya * hogy az ő mihéjének áldott gyümöl-
tse , a 'kis Jésuska, midőn szüietíetett, az 
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\5 születésével az ő szívének felét, a' mint hat-
hafossan érzette, magával ki hozta. Tehát , 
a' Jésusnak tagjai majd Máriának tagjai; a* 
Jésusnak szíve majd Máriának szíve, azért 
Valamelly fájdalmakat szenvedett a' kínok-
nak tengerében el merittetett Jésus, minda-
zokat Mária szíve is érzette. Bátran mond-
hatta tehát a' Jesusrúl való rettenetes jöven-
dölése után Máriának az öreg Simeon, Et 
tuam ipsius aríimam pertransibit gladius. Luc. 
<2+ C. f . 35- És a te lelkedet, vagy is szí-
vedet által járja a tőr. . 

Mivel tehát tenger a'szeretetben, vagy 
i s , mivel a' szeretetnek mélységes tengeré-
ben el merétette szent szívét, éppen néni 
tsudálom, hogy bánkódva kereste egy gye t-
len egy szerelmét : nem tsudálom; hogy a-
maz Salamon fel jegyzését fájdalmas sohaji 
tás okkal mondotta: Num , quem diligit aní-
mamea, vid{sti? Cant.3. C. V. 3. ti magos 
hegyek, advaS barlangok; setét erdők, 
láttátok é ; a kit szeret az én lelkem ? avagy 
talán ti irigy egek viszsza vettétek az énkin-
tsemet? Ah! mennyei szent Atya! ha Ottva-
győri, küld le ismét őtet, vigasztald szíve-
ölet, ne fonnyaszd kedvemet, add yiszsza 
egyetlen egy örömömet. Nem tsudálom; 
hogy a' nyugodalmat nem találó fájdalmas 
szívű Anya így rimánkodik a Jerusálem leá-
nyainak : Adjurö vos Fihae Jerusálem , si in-

veneritis dilectummeum\ ut nuncietis ei, quiá 
amore langueo. Canf. 5. q y, g. kénszerét-
lek titeket Jerusálem leányi, ha meg talállyá-
tok az én szerelmesemet, hogy tegyétek né 
ki hicre', hogy a'szerelem miatt el lankadok; 
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Nem is ok nélkül, mert ha két egy mást 
szeretők fe lö l , úgymint, Dávid és Jonatás 
f e lö l , azt mondgya az írás, Anima Jonathae 
conglutinata est animae Dávid, et ddexit eum 
Jonathas, quasi animam sitam. Reg. 18. 
C. f . I . a* Jonatás lelke egybe forada a 'Dá-
vid lelkével, és szerette őtet Jonatás mint 
a' m3ga lelkét. Mennyivel inkább egybe 
forrott a' jésus szíve a" szent Szűz szívével, 
és a* mennyire lehetett, a'kettönek szive egy-
gyé vált. Mert úgy szerette Máriá aző Je* 
sussáí mint a' maga lelkét. Azért is mondá; 
JMeditaíio Cordis tnei in conspectu tuo 'sempery 
Ps. iá- f . A z e n szívem elmélkedése 
te előtted mindenkor. Mivel még három esz-
tendős kofátul fogva örvendezett a* lelke az 
Úr szabadittásában; és ditsérétet mondott az 
Úr nevének;tehát, nemtsak Dávid monhat-
ta : Factum est cor meüm tánquam ce'ra licjue-

- scens• Ps. 2 ! . ti 15- Ollyannálett a'szívem, 
mint á* meg olvadott viasz, hanem még a9 

Dávid leánya, a' szent Léleknek örökös mát-
kája , a'szeplőtelen szent'Szűz, Krisztus An-
n y a , Mária is, bátran mondhattya: Anima 
mea liquefacta est, ut locutús est Cant. 
C. t . ú. Az én lelkem meg olvadott. 

E l vesztette tehát Jósef és Máriá a* tizen-
két esztendős gyermek Jésnst, de minden 
bűn és vétek nélkül, és még is nyugtot nem 
engedtek szemeiknek éjjel és nappal; mert 
a' szeretet ésa' bánkódás szüntelen ösztönöz-
te őket, hogy keresnék. Viszsza is térének 
egy napi úttyokrúl, szorgalmatosan tuda-
kozták az útazoktul, bánkódva keresték az 
csmerósökntl , köüybe lábbatt szemekkel 
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visgálodtak a' városnak minden űtzáiq és 
szorossain, 's mind addig keitek, jártak., 
mentek, fáradtak, visgálodtak, míglen har-
madnap után a' Doktorok között a' mennyei 
Atyának munkájában foglalatoskodva fel 
nem találták őtet. Aszszonyok! úgy é a ti 
férjeiteket, fiaitokat, nem a' templomban, 
hanem a* kortsmákban ; nem az Anyaszent-
egyházban, hanem a' bálokban; nem az Is-
ten házában , hanem a' trágárkodó bal sarkú 
aszszonyok kamarájában kelletik keresne-
tek? hol a lelek ? hol az üdvösség? hol a' 
teli nyomott erszény ? nem pirulsz e' ezekre 
szemtelen férfid? úgy é? ellene mondottál 
az ördögnek? ellene mondottál az ördög ' 
tselekedetinek ? elíene mondottál az ördög 
pompáinak, midőn a szent keresztséget fel 
vetted? még i s , hol az Isteni félelem? hol 
a' Máriához való buzgó tisztelet ? inkább he-
veskedel az ördög munkájában, a' bűnnek, 
véteknek modossabb fel állittásában, hogy 
sem az imádságban, a szent Miséknek, az 
Isteni Igéknek halgátásábam 

Mária tsak egyszer vesztette el a' Jésus-
káját, és akkor is vétek ea bűn nélkül, még 
is szívének nyugodalmát nem találhatta: te 
hányszor és hányszor veszted el a' te Jésu-
*odat, pedig a' te vétked és bűnöd miatt, 
és még se bánk'odol. Mária tsak harmad na-
pig nem láthatta a' Jésuskáját, még is az d 
meg keseredett szívének fájdalmát nem eny-
héthette; te esztendőkrül esztendőkre alig 
egyszer járulsz az oltári Szentséghez , a' te 
drága Jesusod szent testének vételéhez, és 
^emmit se törekedel: Mária hármai nap u-
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tanaiig hallotta szavát a' Doktorok között az 
6 Jésuskájának, már is megolvadott az 6 bá-
natos szíve, mert úgy szerette őtet mint' a' 
maga lelkét : te pedig, ha meg gyónsz is, a" 
tp gyónásod után, a' beléd rőgzött kárh'oza-
tos szokásaiddal, ismét mennél hamarább ki 
rekeszted szívedből a' te Jésusodát, mert 
nem szeretvén őtet, már jéggé vált a' szí-
ved. D e , ha Mária vétek es bőn nélkül pl 
vesztvén a' Jésgst , szorgalmatossan és bán-
kódva kereste őtet; mennyivel inkább na-
gyobb tünödő szorgalmatossággal, és szívat 
epesztő bánattal kelletik néked keresned a' 
te Jésusodát, kit vétked, és bűnöd által szí-
vedbűi ki rekesztettél. 

M Á S O D I K R É S Z . 
' ' y 

Az Isten mindenütt jelen vagyon; tjeleg 
főképpen jelen vagyon az Égben, az oltá-
ri Szentségben, és a' jóakaratú szelid embe-
rek szívében. Míglen az ember szívében 
vagyon , , az emberi értelmet ápolgattya, tá-
mogattya., és az 6 szent malasztinak , ke-; 
gyeimének fénnyévei világosittya, *s min-
den jóra igazgattya: mihelest pedig az ör-
dög munkája, a' bűn , a' vétek, az ember 
szívében be rohan, leg ottan minden men-
nyei áldomási val egygyütt ki uiegyen a z e m ° 
ber szívébűi a' Jésus , az Isten Fiainak szá-
mából ki törültetik, és ördög fiainak se-
rege közé bé írattatik. Tehát , a' ki el vesz-
ti a' Jésussát, el veszti nemes jussát, örök 
boldogságát, lelke üdvösségét, mennyorszá-
¿ot. "" ' ' 



N 

I. VASÁRNAPI BESZÉD. • l o a 

Azért méltó észre venni, mint bánik 
Isten a1 bűnösökkel; mert olvasom: mondá 
Isten a' Káinnak , hol a'te Ábel ötséd? mon-
dá Júdás Iskáiiotesnek, barátom mire jöt-
tél? mondá a* mennyegzős házban lévőnek, 
mint jöttél ide mennyegzős ruhád nem lé-
vén? mondá az ina szakatnak, akarod hogy 
meg, gyógyítsalak? mondá a' vakon szüle-
tetnek, nnt akarsz hogy tselckedgyem ne-
ked ? mondá a* leg első bűnös embernek Á-
dámnak, Ádám hol v a g y ? ezen tudakozó-
dó kérdezéseket nem azért mondotta Isten ö 
szent Felsége, mint ha nem tudta volna, ki 
hol légyen, hanem azért, a' mint szent Am-
brus Püspök taníttya, hogy ezen tudakozó-
dó kérdezéskedések által a' bűnöst arra em-
lékeztesse, mi volt vétke előtt, és mire 
jutott bűne után. 

Isaak semminek állította a* Filisteusok-
nak leselkedését, mivel hallotta az Istentül; 
én véled vagyok: Jákob bátorságossan átá-
zott; miveL hallotta az Istentűi, én veled 
vagyok : Moyses az Israel fiainak szabadít-
tasára magáé meg bátorította; mivel hallot-
ta az Istentül; éh veled vagyok: Josue. az 
Israel fiainak vezérlését örömest fel válalta; 
mivel hallotta az Istentűi; én veled vagyok: 
Jeremiás a'meg átalkodott gonosz szívű Zsi-
dókhoz Jerusálem várossában bátran prédi-
kállott, mivel hallotta az Istentül; én veled; 
vagyok : tehát mindazok, valakik a'szívek-, 
ben lakó Istennel és Istenben élnek, és mun-
kálkodnak , az Istennel minden veszedelmek 
közepiben is bátrak lehetnek. Azoknak pe-
dig, kikkel nem lakozik, nein munkálkodik 
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az Isten , minden világi örömök, vigasságok 
k ö z ö t t is végső romlások, u t o l s o veszé lyek , 
örökös jaj kiaitások lehet. Példánk lehet 
ebben á zsoltározó k ^ á l v , szent Dávid, ki 
király letér:- vétke . . . . kiáltya; az éj-
jel i , *s •cppaii könhúllajtásaim az én min-
dennapi kenyereim; mert szüntelen füle-
imbe súgják, hol a' te Istened? K. H. Dá-
vid király vólt, kedvére evett, ivott , ját-
tzott, mulatozott, hárfázott, vadászott, sétál-
gatott , még is mind ezekben kedvét nem 
találhatta ; mert minden untalan azt zönög-
tette fülébea az ő lelke esmérete; hol vagyon 
ay te Istened ? 

D e , ha a bűnös vétke miátt tsak az Is-
tent vesztené el , még tűrhető volna, d e , 
azon kívül , az Istent még ellenségévé is te-
szi ; pedig azt az Istent, kinek parantsolat-
tyára a' tűz meg emészthet, a' viz el borét-
hat , a levegő ég meg fojthat, a ' f ő i d el 
nyelhet: mert, ennek az Istennek parantso-
lattyára, valamint Lucifer az el, pártúlt An-
gyalokkal az Égbül pokol mélységébe le há-
nyottatott, ugy más több egyéb ezer még 
ezer hozzád hasonló bűnösök dög halállal, 
éhséggel, hadakkal, már szörnyen meg bűn-
tetődtek: még is te a' te el követett bűneid-
nek bűntetésétűl nem fé l sz , nem rettegsz ? 
De tudom miért? azért, mert az vagyon a' 
kába fejedben, hogy te a' kárt , melly bel-
sőképpen a szívben, és lélekben történik, 
külső képpen szemeiddel nem látod: avagy 
azt vittatod, hogy te nem egyszer, de már 
százszor, és ezerszer is vétkeztél, még is. 
vétked miátt még eddig tsak a' hajad szák 
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sem f á j t , segimi leg kissebb baj nem ért. 
D e , tudgyad, raihelest el veszted a' te Iste-
nedet, mingyárást el veszted a' véghetetlen 
szépséget, jóságot bpltsességet, tudományt, 
okosságot, és mind azokat, mellyek té-
ged az örök életre vezéreltek volna. Mire 
való ne'zve, e* nagy kárvallásod után, fa-
kadgy siralomra a* koronás Prófétával, szent 
Dáviddal, és , valameddig a' te lelked es-
mérete meg nem mutattya, hol a te Iste-
ned, szüntelen keressed a' te Jésusodat. 

Az líí'iá Tóbiás , hogy a' házasság ked-
véért , az el rendelt napra Ragueltűl viszsza 
netn tért, nagy sopánkodásban, és szív e-
pesztő fájdalmas bánatban ejtette édes szü-
léit ; mert, noha mind a' ketten sirtak, de 
tsak ugyan az annya , ki fia eránt igen tö-
rekedett, vigasztalhatatlan kőnyhűllajtások-
kal sir v a l a , és bánatos szívvel mondá: 
ah! ah nékem édes fiam! miért küldőt«, 
tünk téged meszsze útra szemeink vi lágát, 
vénségünk istapját, életünk vigasztalását , 
maradékink r e m e n s é g é t ? mindenünk egy-
gyütí egyedül te benned lévén, téged, nem 
kell vala el botsátanunk tőlünk. Tob. 10. C 
f-, 4. Mennyivel inkább nagyobb szívbé-
li bánatba eshetik az az ember, a' ki tud-
va vétkezvén, kész akartva bűne miátt el 
veszti a' Jésussát, ki minden e' világra jö-
vő embernek fénylő világossága , minden 
nyavaláknak támogató istápja, minden ín-
ségeknek , szorongatásoknak ki kötő bátor 
partya; mivel azokra, a kik Je'sussal van<-
nak , minden mennyei áldomások bovséges-
sen folydogálnak. 
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Midőn Ruben azon viz nélkül való mély 
kútban, mellyben tanátslásaszerént a' gyer-
mek Josef vér ontás nélkül botsájtatott, szor-
galmatos viszsza térése után az q kedves ö-
tsétskéje't, Jósefet, nem találta, szíve sza-
katiában kezde kiáltani; Puer non comparet, 
e-t tgo quo ibo? Gen. 37. £ 30, a* gyer-
mek nem lá:zik, és én hová mennyek? ke-
resztények , ha a' szent Lélek templomát, 
a' mi ti vagytok, egy ki szánt akarattal kár-
hozatossan feldúltátok, és a* ti szívetekben 
munkálkodó Isteni malasztokat meg vetet-
tétek, Jésusta' ti lelketek házábúl az ormot-
ían vétkeitekkel ki kergettétek, térjetek a* 
nagy Istenhez , zokogjatok , sírjatok , kese-
regjetek, süríí könyhúllajtások között mond-
gyátoK Rubennel: Jésus az én szívem haj-
lékában nem látzik , és én a' drága Jesus 
nélkül hová mernyek? 

Vegyétek péidáúl Mikást, k i , snidőa 
észre vette volna, hogy a Dániták az ő há-
zánál lévő Isteneit el lopták, jajgatva, si-
valkodva , a' tolvajok után rugaszkodott, 
kiáltozott el annyira, hogy a' rend kívuji 
való sivalko dúsát nem tűrhetvén a 'tolvajok, 
hátra tekéntének, és mondának Mikásnak, mit 
akarsz ? miért kiáltasz ?, ki felele : az én Is-« 
teneimet, kiket magamnak tsináltam, el vit-
tétek. Judic. ig. c. f i 24. Keresztények ha 
egy bálványozó, ha egy hamis Isteneket i-
mádó pogány az ő Isteneinek el vesztése 
miatt illy sarkalatossan meg indult , s irt , 
és kesergett , nem illendőbbé egy eleven, 
hitben l é v ő kereszténynek a sz ívéből a ' v é * 
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tek által el távozott Jesuss3 után tűnődni, 
bánkódni, meg keseredett szívvel őtet ke-
resni ? 

Példássan meg mutatta ezt Magdolna, 
Ki meg térése után az ide'stova útazó Krisz«, 
tpst keresvén, mihelest a' Farizeus Simon 
házában a' kok vendégek gyülekezete között 
reá talált, mindgyárást artzra borúit, köny-
húilajtásokkal kezdé öntözni a* lábait, és 
fejének haj szálaival törü vala , tsókolgat-
tyaí, és kenetekkel keni vala azokat. Lue. 
/. C. y . 3.8. így tselekedett a' tékozló fiú 
i s , ki keserves bánattyai között szemeinek 
majd ki sírásában mondá az attyának: a-
tyám, vétkeztem az Ég ellen és te ellened; 
már nem vagyok méltó , hogy te fiadnak 
hivattassam, de tégy engem mint egy gyet 
a' te béresid közül. Luc. 13. C. f . 19 így 
tselekedett a' vétkeit sirató publikánus is. 
Ki a' templomban az oltártúl távúi álvári, 
szemeit sem akarja vala fel emelni az Égre, 
Hanem a melyét veri vala mondván: Deus 
propitius esto mi hi peccalopi. Luc. 1&. & 
f . 13. ísten légy kegyelmes nékem bűnös-
nek, fel is találták ezek Krisztust, és az 
Isten is kegyelmébe fogadá őket. 

Azért bűnben esett K. H. keressed a' 
te Uradat Istenedet szívednek telíyes kese-
rúségébűl, mert, ha szorgalmatos és állan-
dó lészesz a' keresésben, bizoniyára fel ta-
lálod őtet. Fel találta az eí veszett garas-
fát az aszszony állat, mivel hogy szórgai-
niatossan és állandő.9san kereste ? feí találta 
a menny aszszony az ő jegyessét, mivel 
Hogy szorgelmatossan és állandóssaii Keresi 
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te: fel találta Jósef és Mária a' tizenkét esz-
tendős gyermek Jésust , mivel hogy szor-
gahnatossan és állandóssan keresték : tehát 
te is fel találhatod a te üdvözítődet, ha szí- | 
vednek tellyts keserűségével szorgalmatos-
sau és állandóssan keresed őtet. Azért, ha 
iutselkedik az ördög, ha gyönyörködtet a* 
test, ha ketsegtet a' v i l á g , mindgyad: fel 
találtam, a' kit szeret az én lelkem, meg 
fogam őiet, eí se is botsájtom, még, mint 
Jákobot, meg nem áld engem, 

B É F E J E Z É S . 
01 

Meg ejtettétek már, melly erős e's hatalma» 
legyen az Isteni szeretet , és hogy a* lelek 

• inkább ott mulatozik a' hol szerét , mind 
Ott, a* hol életet ad; tudgyátok azt is , hogy 
a* szent Szűz nem úgy kereste az ő szent 
F iát , mint más anyák szoktak keresni az ő 
fiaikat, el se is hitette magával, hogy az ő 
Fia el veszett volna . hallottátok azt is, hogy 
a' szűz Anya szeretete minden más egyéb 
anyák szereteténél nagyobb vala, és hogy 
az ő szomorúsága azon égő szeretetbűi ere-
deti , mellyel az ő Isten ember Fiához vi-
seltetett. Azért retteny meg és réműliy meg 
bűnös az Isten ember példájára: ez, midőn 
tsúfoitatott , pökdöstetett * kínoztatott , 
keresztre feszíttetett , seramit se szóllott, 
inidőn pedig halálra Vált, midőn az ő em-
beri testétűi el vált az Isteni természet , nagy 
fen szóval fciáltá.:. Deus meus% Deus meus * 
vt quid dereliquisti me ? én Istenem, én Is-
t e n e m , miért hagytá l el engem ? tehát min-
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den szívbéli bánat és fájdaloméözött leg 
nagyobb keserűség éri azt, kit az ísten el hágy% 
Azért, barátom, ha vétkeztél, bűnt tettél, 
gonoszt tseíekedtél; ha erköitstelenséged vé-
gett el hagyott téged a' te Istened, menny 
a' Templomba a' Publikánussal, a' men-
nyei Atyád előtt essél térdedre a* meg térő 
tékozló fiúval , iirj Péterrel, könyvezz 
Dáviddal , zokogj Magdolnával, üssd me-
lyedet HieronimusSal, tarts penitentziát Hi-
lárionnal, hogy te is a'keresztfán függő Dis-
más latorral bé mehess a' mennyei paradi-
tsomba. Amfen. 

V I Z K E R E S Z T ÜTÁN V A L Ó MÁSODIK 
V A S Á R N A P . 

Nuptiae factáe sünt. Joan. 2. C. f . 1* 

Mennyegzö lön. 

E ' Világnak mindennemű dolgai merő ál* 
hatatlanságnak tsorbulásival történnek: mi-
vel nints olly gazdag vendégség, ibints olly 
vigasságos mennyegzö, melly, az Evan-
gyelisták és Próféták bizonysági szerént , 
fogyatkozás nélkül megesett volna. A' k'H 
rály ember, ki lakodalmat szerze a' fiának; 
midőn á' mennyegzős házba bé ment, a' Le 
telepedett Vendégek között látott egygyet, 
kinek nem vala mennyegzős ruhája : azori 
ember, ki nagy gazdag vatsorat szerzett, 
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a* vatsoráhak- idejekor vendégek nélkül, 
szűkölködött : Krisztus , midőn a' Fari-
zeus házában eszik, akkor a' vendégek az 
első helyekben válogatnak; midőn a' Simon 
házában be üli , akkor Magdolnát meg Szól-
l y á k , Krisztust meg tsufollyák : a'Dus gaz-
dag naponként eszik, iszik, puha ruhákban 
öltözik, a' Lázár koldus éhezik, szomjúho-
zik , rongyoskodik : az öt okos szüzek égd 
lámpással a1 mennyegzős házba Krisztus 
titán könnyen bé mentek, az öt esztelenek, 
olaj nélkül szükülködvén, ki rekesztettek: 
a' Kána Galileai menny e&zőben, midőn íeg 
vígabban lettek volna, a* borok el fogyott, 
bor ne'lkül szűkölködtek; e's így rend Sze-
rént, valamennyi vendégségekről, lakodal-
makról emlékezik az írás, mindenütt várat-
lanul is be' férkézett a' tsorbülás * egy vagy 
másféle fogyatkozás. 

Azomban sze'gyenüllyenek meg, és 
tsendes halgatásban légy eriek a' Taciániták 
és a'Marcianiták, kík a házösságot kárhoz-
tattyák : mertjazt önnön maga a'Felséges Is-
ten még világ kezdetekor szerzette a' Pará-
ditsom kertben Ádám és Éva között: a viz 
özönkor is a' vízen feli öl lebegő Bárkában 
tsaka' házasokat, úgymint, Noét feleséges-
tül, és annak három fiait feleségeikkel egy-
gyütt, tartottá meg Isten ő szent Felsége a" 
közönséges, veSzedelemtül: tehát, mivel az 
Isterj munkái és szerzeménnyei között sem-
mi ki vető nintsen, a' házasság ön magábart 
tiszteletes, ditséretes, és felséges, mert, 
íiem tsak a' főidet, hanem még az egét is 
hépéSÍHn nem tsak a'főidet, hanem mégae 
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Angyali karok ürességét is bé tölti: vala-
mennyi szent Pátriárkák, Próféták, Apos-
tolok, Mártírok, Konfessorok, és Szüzek 
mostanság az Isten színe látásában örvendez-
nek , mind azok a' házasságbúi származta-
nak : sőtt; még önnön maga az Isten Fia is, 
mint ember , a' házasságra el jegyeztetett 
szűz Anyátúl kívánt születetni. Mint hogy 
tehát Krisztus Urunk az Evangyeliomi tör-
vényben a' házasságot éppen a1 Szentségek 
méltóságára emelte, nem tsudálom, hogy 
szent Pál Apostol, ad Eph. ,5. C. azt kiál-
tya : a* házasság Krisztusban és az Anya-
szentegyházban nagy Szentség. 

Azért bátran mondhatom , f a r s a n g , f a r -
s a n g ; f a r s a n g ; az a z : már második h e t e , 
a' miűta a' farsangi lakodalmaskodó eszem 
i s z o m ; v i g n a p o k é i kezdőitek. Tehát . , jö j* 
j e t e k ; s i esse tek , készül Jyetek a' m e n n y e g -
zőre , S e m m i ne tartoztasson, se n e h á t r á l -
tassan benneteket , készen vannak mindem 
n e k , el rendeltettek m i n d e n e k , a mel lyek- , 
ben szívetek ö r ö m é t , v i g a s s á g á t , tefzéstek 
s z e r é n t , tö l thet i tek: nagy g o r o m b a s á g , és 
el felejthetetlen nagy gonoszság lészen, ha 
ezen rendes készületu a s z t a l n á l a ' j egyesnek 
finom étele és itala mellett meg nem je len-
tek. Ezen m e n n y e g z ó r e ped i£ nem tsnk a 
r o k o n y o k , esmerosek Szomszédok , hánent 
ip innyá jan hivatalosok a z o k , k ik a ' kereszt-
ségnek Szentsége által tíjjonnan s z ü l e t e t -
tek. T e h á t a vő legénynek közben já rá -
sáva l röv ideden ezt mondom minnya ja* 
toknak, kik jelenvagytok, jöjjetek, sies*; 
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setek, és készüllyetek a' mennyegzőrö f 
de ftema' világi, és testi mennyegzőre, ha«* 
nem a' lelki és mennyei mennyegzőre; 
mellyben Krisztus az ő szent malasztyával 
hathatóssan öszve szövetkezik a' mi lelkünk-
ke l : nem azon vendégségre, mellyben a' 
torok , és gyomor zübálodtatik , hanem a' 
mellyben a1 Krisztus Jésus a' mi lelkünkkel 
meg egygyesül: nem azon vatsorára, melly* 
ben á hizlalt tulkok és szárnyas állatok Ölet-
tetnek , hanem a' mellyben az oltári Szentség 
rendeltetik. Tehát a' nagy vatsorára aö 

Krisztus Jésus szent testének és vérének vé-
telére hívom és szólittom a' Keresztényeket, 
mellyben minden édességek 's gyönyörűsé-
gek fel találtatnak. Mivel magd mondgya 
a' mennyei jegyes: jöjjetek hozzám iránnyá-"* 
jan, kik munkálkodtok, és terhelve vagy-
tok , és én meg elégítlek titeket. Rs ez lé-
szen az éli mái beszédemnek fel tett tzéllya. 
Az okra nézve beszédemnek első részében 
«lötökbe adom d' lelki mennyegzőnek mél* 
toságát. Másodszor meg mutatom , mint kel-
lessék magunkat a' lelki mennyegzőré el ké-
szíttenünk, 's figyelmezzetek* 

É L S Ő R É S Z . 
# • y - r 

A' Kána Galileai mennyegzőbennérneD 
lyek Jánost, némellyek Simont, a' Kleo-
fás fiat, mondgyák vő legénynek lenni. A" 
lelki mennyegzőben pedig az Égnek és föld* 
Bek Ura ; az elevenek és holtak Birája* az 
emberi testben öltözött Isten F ia , az üdvö-
zittő Úr Jésus Krisztus, a' vőlegény; kirül 
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így szóll a' koronás Próféta szent Dávid Ps. 
18. t * 6. Tanquam Sponsus procedens de tha-
lamo suo. Mint az ágyas házábúl ki jövő 
vőlegény, mivel az oltári Szentségben a* 
kenyér és bor szine alatt magát a* mi lelkünk-
nek vőlegényévé teszi, 's a mi lelkünket 
szerelmes mátkájának el jegyzi. Ezt példáz-
ta a' Kána Galileai mennyegzőben, a' hol , 
midőn a' vizet borrá változtatta éppen nyil-
vánságossan azt mutatta, mint változtathat-
tya a' kenyeret a* maga tulajdon szent testé-
Ve* és a' bort maga tulajdon szent vérévé , 
hogy a' mi éhező szomjúhozó lelkünket az 
bitári Szentséggel meg vendégelhesse, magá-
hoz köthesse, el jegyezhesse, 's egy el vá-
laszthatatlan szövetségben véle elhessen. 
A' mennyaszszony nem más, hanem m i , 
kik a' keresztségnek Szentsége által újjonnan 
Születtettünk. Tehát mi keresztények, ösz-

> ve foglalva, minnyájan az egy Anyaszent-
egyházzal egy mennyaszszonyt képezünk; 
különössen pedig kinek kinek lelke egy egy 
mennyaszszonyt tészen. Ide tzélozott sze-
relmes Üdvözittönk, midőn monda \Despon» 
$abo te mihi in sempiterttum. Oseae 2. C% 
% 19. magamnak jegyezlek téged örökké. 

Már mondgyák egyebek szerentséssek-
Iiek azokat, a kiknek mennyegzőit maga 
jelenlétével meg tisztelte Jésus és Mária: 
mondgyák szerentsésseknek azokat, kik a* 
hat veder vizbűMett bor mellet kedvekre 
mulattak: én még is szerentséstebbeknek 
állíttom azokat, kik az oltári Szentségben 
a' kenyér és bor színe alatt a* Krisztus Jésus 
drága szent testével és vérével tápláltatnakí 

/ . Rési. 8 
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szerentséssebbeknek állíttom azokat, kik a* 
mennyei vőlegényt , a' Krisztus Jésust, 
mint lelki jegyest, az ő lelkek társává teszik: 
s z e r e n t s é s s e b b e k n e k á l l í t t o m a z o k a t , k i k a ' 

bárány menny egzőjének Vatsorájára hivat-
tattak. Me^t soha meg nem szégyenülnek, 
se pedig valámelly mostoha éhség vagy szom-
júság nem zaklathattya őket. 

Lehet é valamelly felségesebb méltósá-
gotjózan elmélkedés alá venni, mint az ol-
tári Szentségben lévő lelki mennyegzőt? ké-
tség kívül , az Isteni Felségnek minden ne-
mű munkái szentek , és igen jok vaiának : 
de szebbet gondolhatott volna é az Isteni 
bőltsesség, avagy , többet adhatott volna é 
az Isteni jóság, mint midőh az oltári Szent-
ségben magát a1 mi lelkünknek el zálogo-
sította ? tehát Krisztus, a' mi lelkünknekje-
gyessé, jeleh vagyon az oltári Szentségben 
Istenségével éfi emberségével je len vagyon 
testével és vérével: jelen vagyon testével 
és lelkével: és mint Isten ember, magát né-
künk lelki eledelül adgya, hogy ó véle meg 
égy gyesülvén, Istenségre léphessünk. MéL 
tán nevezi tehát a' szent írás az oltári Szent-
séget nagy vatsorának, mert akár a ven-
dégek számát tekéntyük , akár annak az étel-

. lel és itallal meg terhelt asztalát szemléllyük, 
igen nagynak, felségesnek, számosnak és 
méltóságosnak mondhattyuk lenni? mivel 
az Isteni Felség az ő hatalmának, kegyessé-
gének, jóságának minden kititseit abban re-
kesztette. 4 Azért bátran mondgya szent Á-
goston Doktor, hogy az Isten, noha min-
denható, még is ezen feliül már többet nem -
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adhatott: noha leg bőltsebb , még is ezen 
feliül a* mitadgyon, már nem gondolhatott. 
Arany szájú szent János pedig így szóll ; 
midőn az oltári Szentséget emlittem,, az Is-
teni kegyességnek minden tárházait ki fede-
zem. Nagy titok, véghetetlen szeretet, Rt 
mérhetetlen Rints vagyon ott, a hol a' vé-
teRben születetett ember Istenséggel táplál— 
tátik. 

De mind ezekért a' meg mérhetetlen Is-
teni kegyelmekért mivel fizeta'töredékeny 
ember? ah fájdalom! irtodtzok felelni: a' 
szeretetért gyűlölséggel ; a' kegyelemért i-
degenységgel; a' jó téteményért álnokság-
gal ; szóllit bennünket a' Felséges Isten mond-
ván : Ecce prandium mtum paravi. Math. 22. 
C. f . 4. Imé el készítettem az ebédemet; 
sürget szolgái által, hogy' mennyünk a' men-
nyegzőre, és még is a' jó akaratú szívessé-
get meg vettyük; ki a' major után, ki a* 
barmok után, ki a' felesége után , ki a' ke-
reskedésé után esekedvén, többre betsül-
lyük a' test, v i lág , ördög ketsegtetését, 
hogysem lelkünk üdvösségét , az örök éle-
tet. Méltán fel^ kiálthatok tehát de Pázis ' 
Magdolnával: a' szeretet nem szerettetik! 
a szeretet nem szerettetik! mivel az oltári 
Szentség, ha szent Ágoston Doktornak hi-
telt adunk, éppen a szeretetnek Szentsége, 
mellyben az üdvözítő Úr Jésus Krisztus, 
a' mint szűz szent Brigittának ki jelentetett, 
mi hozzánk jön mint lelkünk jegyesse. 

Már, ezekre való nézve, találkozhatni 
e' köztetek egy valaki, ki az Isteni kegyes-
ségnek iliy felséges nagy kintseit mcltókép-

* 2 
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pen ne betsűllyc, és nagy tekéntetbe ne ve-
g y e ? avagy , találkozhatik é köztetek tsak 
egy olly el vetemedett, ki az élet adóját, 
a' Mennyei Lelki vőlegényt , az oltári 
Szentségben rejtekezet Isten embert, a'Krisz-
tus Jésust , ei utálta és meg unta volna? 
ha ügy ; azt kérdem tőled; mi az, a* mi 
téged az Úr Vatsorájátul, az Űr Testének 
és Vérének gyakrabban való vételétűi hát-
ráltat? talán a' te számossabb gonoszságid? 
talán a' rajtad uralkodó hívságid ? talán az 
ótsiiiány testi kívánságid ? talán a' beléd 
rogzött haragnak lobbanási ? de ezek nem 
elegendő mentségek; mert; ha ezektűi ter-
hcltetel; lelked tisztulására nézve, gyak-
rabban kelletik gyónnod és áldoznod. Mi 
az a mi teged fel rettent, ha a* szent gyónás-
hak és áz áldozatnak nevét hallod? talán a* 
te zabolátlan életed ? vagy talán, mivel a* 
te kívánságidnak határt vetni, életed mód-, 
gyát meg változtatni, tökélletes életet élni, 
lehetetlenségnek állíttod ? de ezek se ele-
gendő mentségek: mert ha tsak most meg 
nem változtatod a' te életed módgyát, ha 
tsak most magadon erőszakot nem tészsz, 
ha tsak most meg nem győződ a' te indula-
tosságodat , valójában se vénségedben, se 
halálod óráján, se az örök időben meg nem 
győzöd azokat. 

Azért vedd észre magadat: ha inost 
nerri szereted az oltári Szentségben lévő Is-
tent, nem fogod szeretni ótet az örök idő-
ben : ha most az oltári Szentségben lévő 
Jésuénak mátkájá nem lészesz, örökös rab-
ja lészesz az ördögöknek: ha most e földön 
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való életedben nem sietz az oltári Szentség-
nek vételére, az Isten szine látására bé nem 
jutsz mennyekben: tehát most szeresd a' te 
lelki jegyesedet, most siess az oltári Szentség-
nek gyakrabb vételére, ha már e' főidőn is 
társalkodni akarsz a1 mennyeiekkel: vagy 
vond el magadat e' drága eledeitül, és ma-
radgy a' te dögleletes úndokságaidnak fer-
tőjében , ha az örök kárhozatnak jajjait é-
nekelni akarod a' Dús gazdaggal, e's a' Jé-
sust el áruló Iskáriotes Judással a1 pokol 
mélységében. ' 

Fontold meg K. H. minemű szoronga* 
tásban fogsz akkor lenni, midőn éppen azt 
fogcd itélő Birádnak látni, a' kit te az oltá-
ri Szentségben nem tiszteltél, 's .hogy kí-
vánhatod, hogy az legyen a* te végső ó-
rádon az örök életre, vezető kalauzod, a' 
kinek Szentséges testével egésséges korod-
ban nem éltél? K. H. Ha annak felséges 
méltósága rettentett, nem de annak kegyes-
sége vonzott? ha a ' te életed modgya. tar-
tóztatott, nem de annak drágalátos eledele 
szüntelen illatozott? nagy tehát a' lelki men-
ny egzőnek méltósága , mert, annál felsége-
sebb tsúdállandó tsüilát az Ég és főid nein 
látott; azért, nem tsak annak méltóságát 
vittassuk,hanem még agahoz való készüie-
tet is visgállyuk, 

> M Á S O D I K R É S Z . 

Az oltári Szentségben lévő Isten ember 
előtt félnek az Angyalok , rettegnek a* tnen-. 
nyei Karok, reszketnek a' Szeráfimok, or-
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tzájokat fedezik a' Keruhimok, mert meAg 
a' SZŰZ Anyának is, ki méhében fogadé, 
hogy Isteni fiát láthassa, olly tisztasággal 
kelletett tündökleni, mellyhez hasonlót e' 
világ nem látott; mennyit sóhajtozott, men-
nyit fohászkodott, melly hoszszassan imád-
hozott az öreg Simeon, méglen karjaira ve-
hette az emberi testben öltözött világ meg 
váltóját: melly szorgalmatossan igyekezett 
a vad füge fára fel menni a kisded terme-
tű zsidó férfiú, Zacheus, hogy az Isten em-
ber vöiege'nyt meg láthassa: mennyivel in-
kább nagyobb szorgalmatossággal iparkod-
notok kelletik néktek, kik azÜr Jésus Krisz-
tus szent testével és vérével lelki eledel 
képpen, tápláltattok: hogy egy mély alá-
zatossággal, tökélletes szívbéli tisztasággal, 
égő szeretéttel, a' ti mennyei Jegyesteket 
lelketek hajlékába be' fogadhassátok. Ret-
tenetes, a' mit szent Máthé Evang3'eüsta 

v 24. C. f . l i . a' raennyegzös rúha nélkül lé-
v ő emberről e'képpen említ: bé méne a* 
kirá ly , hogy látná a' le telepedtekel, és lá-, 
ta ott egy embeit nem mennyegzős ruhába . 
öltözöttet: és mondá a' szolgáknak , meg 
kötözvén kezeit és lábait, vessék őtet a' 
külső setétségre, ott lészen, sírás és fogok 
tsiJÁorgatása. Ah I bár tsak mostanság egy se 
találkoznék a' hívek között mennyegzős ru-
ha nélkül lévő, hogy az örökkön tartandó 
fogok tsikorgatása helyére valaha ne jutná-
nak? , ' • 

De óh fájdalom! ezen Anyaszentegyház-
ban, mellyben öszve sereglettünk, hány 
Szentségtörő gyónások, hány Krisztus öldög-
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ló gyilkosok fel nem ütődnek? pedig a* 
ki az oltári Szentséget méltatlanul veszi , 
az a Krisztus Jésus szent testének és vérének 
nyilvánságos ellensége : méltán kiáltya bőlts 
Tertuliánus, óh ki mondhatatlan gonosz-
ság! a' Zsidók tsak egyszer, és nem több-, 
szór. feszítették meg a1 Krisztus Jésu'St; e-
zek pedig fiaponként, és napjában többször 
is meg feszírtik a* drága Je'sust. Irtódtzás 
nélkül nem szólhatok, de, engedgyetek meg, 
tsak úgyan azt mondom, hogy közülletek 
egy Szentségtörő, a' mint a'Krisztus Jésus 
szent vérének le hullott piros tseppei bizo-
nittyák, ma újjolag a1 keresztfára fel feszít-
tette a* drága Jésust', és pedig te vagy ám 
az a' gonosz, ki mái napon nem szívednek 
tellyes keserűségéből, hanem tsak szokás 
képpen, gyóntál és áldoztál: törüld meg 
tehát a* Krisztus Jésus szent vérével bé fiets-
kendezett kezeidet; akarom mondani, tö-
rüld meg a* tisztátalanságra ki nyújtott mots-
kos kezeidet, és már valahára jobbítsd meg 
életedet. Ne is húzd vond magadat, mert 
elegendő bizonyságot tészen a' te el köve-
tett vétkeidről az Isten fiának vérével bé 
mázolt szád gyüre , és a szádbűi ki fretsegő. 
piros tajték. Azért felette igen fé lek , és 
nagyon tartok altul, ne hogy , néktek i s , 
mint Júdás ískáriotesnek, az Úr vats,órája 
örök kárhozatokra légyen: Júdás vóít az 
első , ki ezen vendégségre mennyegzQs rtíha 
nélkül ment, de ő vólt ám. az első is , ki a' 
külső setétségre vettetett; tudta Krisztus, 
hogy Júdás a* vatsorálók között méltatjantií 
veszi az ő szent testét és vérét; de túdgya 
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ám azt i s , hogy még mostanság is sokan 
Szentségtöréssel járulnak az oltári Szentség-
nek véielehez: ja j vaja Jűdásnák, mert a-
zonnal m^g szállotta ótet a' sátán, hogy a 
mint szent Damascenus jegyzi , tellyes hata-
Iqmraal birja: jaj tehát még azoknak is, kik 
ezen, lelki mennyegzőre tsak szinbül és nem 
szívbűl mennek, 

Gyakor gondoikozásim kőzött bámulva 
tsudálom, Rogy lehet az, hogy azok a'keresz-
tények , kik gyakorta gyónnak, gyakorta ál-
doznak, az elöbbeni eletek módgyábűl sem-
mit el nem hagynak, .se nem jobbulnak , se az 
Istennek buzgóbban nem szolgálnak, hanem 
tsak azok maradnak, a'kik v oltanak : mivel , 
de P4zis Magdolna bizonysága szerént, 
tsak az egyszerte való helyes áldozattal is 
már. szentebbek lehetünk. Oka tálán az , 
mivel ahoz nem olly készülettel, a' mint kí-
vántatik, járulunk. Mert, ezen eledel, é-
let a' jóknak, halál a' gonoszszaknak : halál 
• ó l t Júdásnak , élet vólt Jánosnak,'és mind 
azoknak, kik, eleven hittel birván, vétek 
nélkül élnek. Tapasztalásbűi láttyu.k, hogy' 
sokan, melyeket verik, szemeiket le füg-
gesztik, szájokat mozgattyák, fejeket hajto-
gattyák , keresztényeknek magoka,t va l lyák, 
sohajtozya buzognak, hoszszassabban imád-, 
hoznak , de tsak a* meg tanúit szokásbúi. 
Mint hogy tehát hints eleven, hitek , nints fi-
úi félelmek, nints Isteni szeretetek, a' szí-, 
vek lankatt, a' lelkek bádgyatt, a' gonosz-
ság bennek el hatalmazott, ki tehet róla, ha 
a* Krisztus Jésus drága szent pestét, és vérét 
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szent Ambrus Püspökkel mondom, meg ta. 
podván, méltatlanul veszik. 

A* Felséges Isten hatalmán bámulok, ir-
galmasságán újjúlok , kegyességén vigadok : 
de azt meg nem foghatom, hogy. és mint le-
het az, hogy az az Isten, ki Júdás Apos-
tolt egy Szentségtöréssel lévő áldozatért egy-
szeribe a' pokol mélységére szállította, a' 
mostani számos Szentség Örőket pedig se 
hirtelen halállal, se pokol kínnyaival heve- • 
nyében nem bünteti: nem tsudálom, hogy 
az Isten ember az istállóban születtetett, bar-
mok jászollyában helyheztetett, az Egyip-
tziusok között neveltetett, a' két latrok .kö-
zé. kínossan fel feszíttetett, mivel mostan-
ság már a barmoknak (értem az érzékeny-
ségek után idült embereket) eledelül adgya 
magát: nints kétségem benne, hogy ezen 
Sze itséges eledel már sokakat nem üdvözí-
tett volna , de talán még is többeket, és 
sokkal többeket a' fogok tsikorgatásának 
tömlötzébe rekesztett ; mert az öreg Si-
meon nyilván mondgya: Positus est hic in 
ruinam et in resurectionem multorum„ Luc . 
2. C. t . 34. E z sokaknak romlására és fel 
támadására tétetett, az az: azoknak romlá-
sára tétetett, kik a' hívságokban el merül-
tek , szíveknek rögös úttyait simává nem 
tették, 's az oltári Szentségettsak jmmel ám-
mai veszik ; azoknak pedig fel. támadására, 
kik az el követett leg kissebb vétkeiket is « 
zokogva sirattyák, érettek testeket zaklat-
tyák , minden érzékenységeiket keményen 
penitentziázzák. Es ezek ám azok, kik a' 
kenyér színe.'alatt lévő Isten embert mostari 
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ság eleven hittel, tiszta lelki esmérettel ma-
gokhoz veszik, hogy jövendőben az ítéld 
Birónak kegyes ortzáját az el enyészhetet-
len fényességben végnélkül láthassák. A -
zért K. H- jól körül tekéntsed, inint éltél, 
róiót élsz, és minemű lelki esmérettel vetted 
és veszed magadhoz az oltári Szentséget. 

Nem tsudálom, hogy az Zsidók ezen 
mennyei kenyeret tűzzel vassal sütögetik, 
lábaikkal rugdallyák, kezeikkel martzan-
gohyák, mert viperák fajzati: nem tsudá-

'lotn, hogy az eretnekek káromoliy.ák, szi-
dalmazzák , mivel a'set Cségnek fiai, a'ke-
nyér, szine ala't nem hiszik az Isten ember-
nek jelenlétét: de azon nagyon álmélko-
dom , hogy a1 Szűz Anyának tisztelői az Is-
ten Fiának szent testét és vérét Szentségtö-
rő szájjal, elfajult szívvel , meg fertőzte-
tett lélekkel, puífadozó vásotsággal, ve-
szik: azt sajnálom, hogy ezen. szent eledel-
nek vétele után, a' keresztények nem job-
bulnak , az örök életről nem gondolkoznak, 
a' leg szemtelenebb vétkekkel barátságot tar-
tanak: szollyatok magatok, kik jelen vagy-
tok, és mondgyátok meg, ha ezen Angya-
li eledel után nagyobb tsendességet, békes-
séget, lelki örömet éreztek é szívetekben? 
valójában nagyon fájlalom, hogy az a' száj, 
mellyen a' Jésus szívetek hajlékában bé 
szál l , ts.ak hamar a' kárhozatos Júdás tsok-
já-ra vetemedik; hogy az a' nye lv , mellyre 
a' drága Jésus szent teste tétetik, egy meg 
szaporáztatott hamarsággal, már a' tisztáta-
lan szavakat, már a' tűrhetetlen káromko-
dásokat böfögteti: ez ám a z , a' miért fel 
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kiált Jeremiás Próféta : Obstupescite Coeli 
super hoc, ct portae ejus desolaminivekemen-
ter* Jer. a. C. f . 12. Rémüllyetek meg e-
gek ezen, és annak kapui igen el pusztul-
lyatok. Mert sokan még azon a1 napon, a 
mellyen az oltári Szentséggel vendéglik lel-
keket, minden szemérem nélkül az elöbbe-
nyi gonosz szokásaikra viszsza térnek: reg-
vei szájokban a* Jésus, estve szívekben az 
ördög, nyelveken a' káromkodás: merem 
mondani, inkább akarná Krisztus az ő szent 
testét a' büdös főid porai közé reitettetni, 
hogy sem a' halálos vétekben lévő ember 
szívébe szállíttatni : mert, ha de Palatio 
Pálnak hitelt adunk, sokkal díszessebb mu-
lató helye vólna Krisztusnak az örök pokol, 
ha ott vétek nem vólna, mint a' halálos vé -
tekkel meg fertőztetett embernek lelke. 

Azért intlek K. H. hogy azon a' napon, 
a' mel lyen áldoztok , ojjátok magatokat az 
halálos vétektől; de, e g y s z e r s m i n d , az é l ő 
Istenre, az E g e k r e , és az oltári Szentség-
nek méltóságára nézve kérlek , v igyázzatok 
m a g a t o k r a , szemeitek tsavargásit, szavai-
lak hirtelenségit, meg zabolázó fenyíték a-
iatt tartsátok. Járullyatok, és gyakorta já-
rullyatok e' nagy Szentséghez, de eleven 
hittel, buzgó ájtatos szívvel , égő szeretet-
le l , tökélletes lelki szám vétellel. Ezek 
lesznek azok a1 mennyegzős ruhák; ezek 
lesznek azok a' tiszta fényes öltözetek, mel-
lyekben kedvét talál hatt yútok a ' mennyet 
vőlegénynek. A' ti lelketek üdvösségét 
szomjúhozván ismét mondom: úgy járulja-
tok ezen mennyei kenyérhez, mint ha min-
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denik gyónástok, mindenik áldozástok 11-
tólsó volna; mintha az iléio Bíró előtt tsu-
pán tsak az oltári Szentségnek véteiérúl kel-
lene számot adnatok. 

B É F E J E Z É S . 

Mint hogy tehát e' világnak mindenne', 
qiu dolgai egy merő álhatatlaqságnak tsor-
bulásaival történnek , kiki veheti észre * 
melíy szerenUétlenek legyenek azok az há-
zos személlyek , kiknek mennyegzciben meg 
nem jelenik Jésus és Mária, mert, azok nél-
kül szűkölködvén, bajos ügyökben nints ki-
hez folyamodniok; hallottátok, hogy azok* 
kik a' keresztségnek Szentsége által újjon-
nan szüleítettek, a' lelki mennyegzőre min-
nyáján hivatalosok: tudgyátok, hogy az ol-
tári Szentségben , a' kenyér és bor szine a-
latt, a' mi lelkünknek vőlegénnyé a' Krisz-
tus Jésus, a mi lelkünk pedig az Isten em-
ber mátkája: ki tanúitátok, hogy azok * 
kik a bárány Krisztus vatsoráján mennyeg-
zős ruhában meg jelennek, soha meg nem 
szégyenülnek : azért úgy éllyetek , mintha 
naponként ezen drága mennyei eledelre, az 
oltári Szentségnek vételéhez mennétek , 's 
az Isten Fiának szent testével úgy vendé-
geliyétek lelketeket, mintha annak vétele 
után leg ottan le tennétek életeteket: tehát* 
ha a' lelki mennyegzőnek méltóságát érti-
tek , szükségképpen ahoz úgy készüllyetek * 
hogy az ítélet napján az Isten ember előtt* 
a* ti jövendő béli bírátok előtt, a' magatok-
ra illesztett mennyegzős rúháitokban meg 
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Iie szégyenüllyetek , hanem véle meg egy . 
gyesűlvén, az el oszolhatatlan fényesség fo. 
gadgya bé lelketeket. Amen. 

V I Z K E R E S Z T U T Á N V A L Ó HARMA-
DIK V A S Á R N A P . 

N o n i n v e n i t a n t a m f i d e m i n I s r a e l . Math» 
8. C. f . 10. 

Nem találtam ennyi hitet Isráelben. 

' H a valaki azt mondaná előttetek, hogy a1 po-
gányok és hitetlenek a' keresztények helett 
fel vétetődnek, és mennyeknek országában 
éppen azon ditsöségben fognak helyhezte-
tödni, melly eleitül fogva a' keresztények-
nek készíttetett, talán; mint eszelőfcködőt, 
ki nevetnétek : pedig nints külömben; mert 
önnön maga az örökké valóság, a' meg tsal* 
hatatlan igazság; az üdvözíttő Ur Jésus Rrisz* 
tus, nyilván mondgya a mái szent Evan-
gyéliomban: mondom néktek, sokan jönnek 
nap keletrül és nap nyűgotrúl, tudniillik: a-
z o k ; kik még nem keresztények, és le te-
lepednek Ábrahámmal, Isaakkal, és Jákobbal 
infenhyeknek országában: az ország fiai pe-
dig* úgymint azok, kik már keresztények, 
kiknek a' Krisztus Jésus által jussok vagyon 
k\ mennyei boldogsághoz, ki vettetnek a* 
külső setétségre ; ott lészen sirás és fogak 
tsikorgatása. Szent Isten ! tehát azok a' ke» 
tesztények; kik már mennyország fiai Va* 

v 



126 VIZ K E R E S Z T UTÁN VALÓ 

Iának , a' pokolnak mélységében fognaft 
gyötörtetni? a' pogányok és hitetlenek^ pe-
dig, a pokolnak éktelen kínnyaitul ki me-
nekedvén , a boldog mennyországnak örö-
mében fognak vigadozni ? úgy vagyon : 
mert a' pogányok és hitetlenek az igaz hi-
tet fel veszik, az Evangyéliomi törvénynek 
parantsolatit híven meg tartyák, Vők lesz-
nek az igaz keresztények: a' mostani keresz-
tények pedig, kik jól lehet, hogy keresz-
tény atyáktól és anyáktál születtettek , d e , 
a' meg vesztegettetett életnek inodgya mi-
átt , a' puszta keresztényi névnél egyébbel 
nem ditsekedhetnek, nem tsak hitetlenekké, 
hanem még a* vad pogányoknál is alább va- . 
lókká lesznek. Következendőképpen, a* mi-
némü büntetés fogná követni a' pogányokat 
és hitetleneket, éppen azon büntetés fogja 
gyötreni és kínozni a' mostani erkökstelen 
keresztényeket. 

Igaz ugyan, hogy az Isteni Felség min-
den embereket akar üdvözítteni, mert, a* 
teblyes szent Háromságnak második személ-
l y e , a Fiú Isten, tsupán tsak azért jelent 
meg az emberi hasonlatosságban, 's azért 
jött, azért születtetett e' világra, hogy ő ál-
tala minden ember üdvözúllyön ; azért zen-
dítette fel a' vigasságos örömet hirdető An-
gyalait a' levegő égben; azért vonzotta i-
mádására a nap keleti három pogány kirá-
lyokat új tsillaga által, hogy a' született üd-
vözíttő által minden ember üdvözúllj'ön. 
Tehát , az üdvözíttő Úr Jésus Krisztus ke-
serves kín szenvedése és halála után , a* te 
üdvösséged vagy kárhozatod, a9 te szabad 
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akaratod szerént, őn magad úl függ. Előt-
ted tehát barátcm a' tüz és v iz ; ha égni 
karsz, szaladgy a' tűzbe; ha mei ülni akarsz , 
bukjál a' vizbe; de, ha sérelem nélkül a-
karsz maradni a' te örökségedben , m e n n y e k -
nek országában, a' véget nem érő öröm-
be bé akgrsz jutni, szükséges, hogy a po-
gányoknak úttyajra ne térj, a' test, v i lág, 
ördög ketsegtetései után ne indúlly , hanem 
a' le régi szent Atyáiddal a' keskeny úton a' 
szoros kapú felé igyekezzél, bé zái't kopor-
sódik az üdvözülendő hittűi el ne álly. 

D e , még is, rémülly meg K. H. imé 
az üdvözíttő Úr Jésus Krisztus az igaz hitű 
Jsráel népe között ál l , éppen annak a nép-
nek temérdek sokasságos seregétül környé-
keztetik, kik őn magokat Krisztus követői-
nek , Krisztus tanítványinak , valfyák , még 
is azt mondgya Úrunk: bizony mondom nek-
tek , nem találtam annyi hitet Isráeiben, 
mint őn magában ebben az ide érkezett száza-
dosban. Boldog Isten ! tehát az-üdvözíttő Úr 
Jésus Krisztus több hitet talált őn magában 
a hiten kívül lévő pogány századosban , 
mint az igaz hitben lévő sokasságos sereg-
ben, az egész Isráeiben ? mit hozhatunk eb-
bűi ki? nem egyebet, hanem azt, hogy még 
az hívők között is vannak ollyanok, kiknek 
kevés, vagy semmi hitek sintsen ; és ezt az 
én okoskodásomat a' minden napi szomorú , 
tapasztalás erősítti, mert a' mostani keresz-
tények között igen számossan találkoznak 
ol lyanok, kik a keresztségnek petséttyét 
homlokon hordozzák ugyan, de még is, mint 
szabad gondolatuak , azt val lyák, hogy ők 
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semmit se hisznek. Való ugyan, hogy mos-
tanság minden ő ellenék szói, bes2ei és ki-
á l t , de , mivel itt nintsenek, én ő ellenek 
most nem szóllok , hanem, őket el-hagy-
v á n , szóllok inkább az alattomban való "hi-
tetlenekről , a' színlett szabad gondolatúak— 
rúl , kik mi önnön magunk vagyunk, mert 
hitünkről sokat állítván, szentül hiszünk, 
és még is szemtelenül élünk. 

A' Tridentömi szent gyülekezet azt 
mondgj 'a, hogy a' hit tsak oljyan bőn által 
vesztetik e l , melly az igazhitellen vagyoni 
mindazonáltal még is méltó kételkedésünk 
lehet, ha vallyoü áiok k' keresztények, kik 
a' vétkes szokást folyton folyvást folytat-
tyák , nem vesztik é el az igáz hitet; avagy , 
ha az a' hit, mellyben a' vétkes szokású ke-
resztények vannak; igaz hit é , vágy nem ? 
ért ugyan azt mondom, hogy a' vétkes szó* 
kású keresztények két okra hézvé méltán 
félhetnek; mert ők nintsenek abban az hit-
ben , a mellyben magokat lenni vélik. És 
ez lészén az én mái beszédemnek fel tett 
tzéllya. Az okra nézve beszédemnek első 
részében élőtökbe adom , hogy a\ vétkes 
szokású keresztények nintsenek abban az 
hitben, a' mellyben magokat lenni vé l ik , 
mert az igaz hit közönséges, az övék pedig 
különös. Másodszor meg mutatom, hogy a' 
vétkes szokású keresztények nintsenek ab-
ban az hitben, a' mellyben magokat lennt 
vé l ik ; mert az igaz hit munkás, az övék 
pedig túnya; 's figyelmezzetek. 
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E L S Ő R É S Z . 
t>. . Az igaz hit közönséges és el oszolha-
tatlan: tehát tartozunk az Istentűi minden 
meg jelentett igazságot bé venni : követke^ 
kendőképpen, a' ki az igaz hitnek, az Is-
tentől ki jelentett igazságnak,; tsak egy leg 
kissebb ágazattyát meg veti is , .már ei vesz-
ti hitét^ már minden Jbi^n ..kívül ^agyoh'. 
A ' Zsidó bé veheti az ó törvényt, a1 mint 
ne'ki tetzik,: de ?mivel a'? Jesus,,Krisztust, 
inint üdvözittőt; se esmérni / se imádni nen* 
akarja * semmi hite sintsen. ..'Kp eretnek meg 
esküdhetik minden órában az Evangyéliom-
ra', de ", ha tsak .nem hiszi, hogy az Anya-
szentegyház az 6 fejedelme és anhya, v ő 
benne Isteni hit hintsen , és / mivel nem hi-
szen mindent/,,az ő hite,tsak emberi talál-
mányi v's emberi hit : ázéft még ázokbaii 
a' tzikellyekben mellyekét hiszen , az ő 
hite^ tsak emberi hit; mert nem közönsé-
ges. ... • ,..L I.U;,; ? pP*r 1 , • V r -' 

Hát a' mi hitünk nints é meg repedez-
v e ?.. v a l l y o n . . f e l találkozik é még mi ben-
nünk az igaz Isteni hit? a' mi hit vallás 
^ételünkben két rendbéli igazság foglaltatik. 
Egygyik az értelmünkhöz tartozik.: a' má-
sik ped ig , t s e l e .Hedete inkré terjeszkedik; 
és jdolgainkat igazgattyák h, mit ; kell ; tehát 
tudni és hinni minden embernek Jelke el 
vesztése alatt ? mipdeh embernek tudni , és 
hinni kell lelke .elvesztése , a latt ; ; először : 
hogy egy az Isten áUattyában , három sze-
méllyében, úgy mint: Átya Isten , Fiú Is-
ten, szent Lélek Iften. Másodszor: hogy 

/ . Rész* y 
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fi* Fiú Isten mi érettünk emberré lett, kínt, 
halált szenvedett a' magos keresztfán a' 

mi váltságunkért. Harmadszor : hogy az 
Isten az jóknak jütalmazója, a* gonoszok-
nak büntetője. Negyedszer: hogy az em-
ber lelke halhatatlan. Ötödször: hogy az 
Isten kegyelme nélkül semmi üdvösséges 
jót nem tselckedhetünk, *s nem üdvözülhe-
tünk. Mászodszor: mit kell tudni minden 
embernek vétek alatt, s parantsolat alatt ? 
minden embernek tudni kell vétek alatt, 's 
parantsolat alatt az imádságokat: úgymint: 
a* Mi atyánkat, Üdvözletet , Hiszek egy-
gyet , Istennek tiz parantsolattyát, kőz 
gyónatot, az Anyaszentegyháznak öt kivált 
képpén való parantsolattyát, a hét Szentsé-
get , és a« Ur Angyalát. ^ T e h á t , valamint 
lelkünk el vesztése alatt hinnünk ke l l , hogy 
az üdvozíttő ÜrJésus Krisztus szegény vólt, 
alázatos vólt : hogy az üdvözittö Úr, Jésus 
Krisztus e' világtűi gyülöltetett, meg feszít-
tetett, és hogy ő azért jött e világra, hogy 
nékünk ó általa üdvösségünk légyen , \ üd-
vözüllyünk, úgy szintén a' pokolbéli bün-
tetés alatt kell hinnünk azt is, hogy az em-
bernek el kelletik szakasztani szívét a' v i-
lág javaitűi, a maga testét meg feszitteni, 
az Égrül gondolkodni, a* töredelmességhez 
nyúlni , és a' pokoltól irtózni. Mert vala-
mint az e g y g y i k , úgy a másik is az Isten-
tül jelentetett meg. Következendőképpen, 
ha az erkölísökre való oktatásokat nem úgy 
veszszük és hiszszük, mint hitünk agoza-
t i t , valójában a9hívőnek tsak nevét hordoz-



Iii. V A S Á R N A P I B E S Z É D . . 133 

¿ük , de annak valóságával nem ^bírunk, 
mert az Isteni hit nints bennünk. 

Ha a' mindennapi tapasztalás szerént 
visgáltyuk a' mostani keresztények hitét; 
nem de azt láttyuk, hogy a* keresztények-
nek nagy obb része, tsak vélt , és képzelt 
hivő: mert az okos emberrel el nem lehet 
hitetni, hogy azok a'keresztények, kiknek tes-
tek , lelkek, a' pénz gyűjtésén, és gyakran 
a hamis gyűjtésen j á r , aző teremtő LJrokat* 
Isteneket; egész szívekből, egész lelkekbűi 
hiszik, szeretik; és hogy mind azokat, a* 
meilyekre Krisztus a'keresztényeket tanítot-
ta, minden kételkedés nélkül valóságban hi-
szik. Mivel a kints gyűjtő keresztényék 
kevesset gondolnak Urunknak ezen szavai-
val : boldogok a' lelki szegényék: jaj nék-
tek gazdagoknak: kivel lehet el hitetni* 
hogy azok a' keresztények, kik napjaikat-
dobzodásban, játtékbah, mulatságokban 
töltik, a'hitnek ezen tzikelleire ügyeilye-
nek : a mennyire ditsőitette niagát, és gyö-
nyörűségekben vólt, annyi gyötrelmet ad-
*íyatok néki és siralmat. Ki hiteti el magá-
va l , hogy azok a' keresztények, kik a 'ma-
gok üdvösségeknek gondolkozására időt sem 
találnak ; kik a1 hitbéli kötelességeknek meg 
tartását tsak a köznépre bizzák, kik a'pe-
nítentzia tartásokat tsak a« életek végére hal-
lasztyák; ki hiheti e l ; mondám, hogy az 
illen emberek ezen Evangyéliomi fontos ta-
níttást meg fogták: mit használ az ember-
nek; ha az egész világot meg nyeri, lelké-
nek pedig kárát valiya ? 

* * 
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Ha a' hideg vette keresztényeknek azt 
a* kérdést tenném, a' mit a' gyermekeknek 
első taníttásokban szokás tenni, hogy tud-
niillik: miért teremtett téged az isten? 
úgy vélem, hogy még azok is, kiknek e-
szekbe sem jut az Isten, kik egész napokat 
is Isten imádása nélkül töltenek e l ; kik az 
Istentől vett javákről meg se emlékeznek; 
Kik/az Isteni szüntelen bántyák, de még is 
áz Isten haragjátűrsemmit se félnek: kik a' 
fehelmes halálos vétkekben tsendessen a-
lusznak, tsak azt felelnék, hogy az Isten 
űzért teremtette az embert, hogy e' világon 
iiéki szblgál lyon, a' más világon pedig üd-
yözüllyön. Már ki hitetheti el velünk, hogy 
ezen bordában szőtt emberek egész szívek-
ből hiszik ezen hitbéli ágozatot, és hogy 
ezen hitbéli tzikellyért készek meg halni, 
véreket Fel áldozni, életeket le tenni? 

Igaz ugyan; h o g y h a a' keresztény A-
tyáktúl szíilettetétt lffiaktól kérdezzük: mr 
vagy té ? ázt .felelik : én r igaz keresztény 
Romái Kaiholikits ember vagyok; mert meg 
vagyok keresztelvé, és a' Krisztus törvé-
nyét tartóin; és így akarok élni és. halni. 
Szép bizonyság tétel; és szép hitbéli val-
lás! de ; ha szavaikat hállyuk; tselekédetei-
ket láttyuk, meg kell vallanunk, h o g y , 
a' szó besiéd szérént, igen sok keresztényék 
vannak, de tsak ugyan tökélletes életű iga* 
kéresztéByek tsekély számban találkoznak. 
Mért a''mostani keresztények szóval val-
]yák az Istent,tselekedettel pedig tagadgyák. 
Ionét vagyon , hogy midőn a' kereszténye-
ket üldöző pogányok szemekre vetették, és 
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mondották a' régi keresztényeknek, hogy 
hogy lehet az , hogy ti olly mélységei titko-
kat, olly felséges dolgokat feszegettek a' ti 
vallás tévő hitetekben, és még is illy szem-
telenül éltek ? azt felelte bőits Tertulíánus a' 
pogányoknak; nagyon kételkedünk, ha az 
így nevezett keresztényeknek vagyon é hi-
tek ? közöttünk élnek, mondgya szent Já-
nos Evangyélista, de nem közüliünk valók; 
mivel nem mind keresztény az, a' ki ma-
gát kereszténynek mondgya. Nem. mond-
hatnák é a pogányok még most is as mos-
tani keresztényeknek ; hogy hogy lehet az, 
hogy ti olly felségessen hisztek, és még is 
szemtelenül éltek; mivel mondgyátok, hogy. 
a' ti hitetek szerént, vagyon olly szem, 
melly mindeneket lát ; vagyon oljy fül , melly 
mindeneket hall: vagyon olly ke'z, melly 
az egész világot három ujjai között forgat ja : 
még ' is alattomban olly rút gondolatokat, 
beszédeket, tselekedeteket forgattok ma-
gatok között, melly eket mások előtt ortza 
pirulás nélkül végbe nem vinnétek. T i azt 
mondgyátok, hogy a; ti meg váltótok, az 
emberré lett Isten., a' ti. üdvözittó Jésusíok 
testestül, Jplkestűl, Istenségéveleggyütt, je-
len vagyon a' ti o i t á n S z e n t ^ 
hogy lehet tehát az, hogy a' ti. templomai-
tok imádók nélkül, az imádók tisztelet nél-
kül vannak?» ti.azt^ mondgyátok, hagy a*-
ti oltáraitok környékében a5 Kenyér e's. Bor 
színe alatt jelen levő Jésustoknak rettegve 
szolgálnak az Angyalok, éjjel és. nappal ud-
varolnak a' mennyei karok: hogy hogyTe-
(jet tehát az, hogy a? Ü templomaitokban^ 
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minden szemérem és félelem nélkül dobban-
tok bemint a* bál házokba, és, ha fél q-
ráig ott átsorogtok, vigyorogtok, szemei-
tekkel vislákodtok, minden ájtatoskodás 
nélkül, már az eget, lelketek üdvösségéi, 
menyországot sohajtyátok. Ezekre, és 

, más több egyéb illyen ellen vetésekre, e-
gyebet nem felelhet az Anyaszentegyház 
hanem tsak azt, a' mit szent János jEvan-
gy élista mondott: hogy a' test, vi lág, ördög." 
úttyain el indult hivek közülünk mentek u-
gyan k i , de ők közülünk valók nem voltak; 
mert ők a* közönséges keresztény Romai K«-
tholika hittel egygyiitt nem munkálkodtak. ; 

M Á S O D I K R É S Z . 

Alig lépett be' a' keresztény Romai Ká>~ 
tholika hit é' világra, már is e' világot más. 
szinbe öltöztette, mert kevés esztendők 
múlva , az embereket angyalokká változtató 
t a , a* gonoszságok képtelenségeit efköltsök-" 
re fordította, és a' Krisztus Jésusnak elevezi 
képét a' meg térőknek szívekbe öntötte. 
Mivel pedig mi a' kereszténységnek e-
zen első vitézzeitűl erköltstelen életünknek 1 

rendetlensége miatt így meg hasonlottunk , 
hogy hitelhettyük el magunkkal, hogy mi, 
bennünk éppen az a' hit lakik, a melly 
ő bennek lakott ? mivel d bentiek á Szen-
tségnek munkáit mivelte, bennünk pedig 
semmi leg kissebb üdvösséges jót sem mu-
tat: ez a' közönséges hit fel indította akkor 
a' gazdagokat, saját jószágaiktól magokat 
meg fosztották f örökségeiket el adták, és 
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az azokbűl gyűjtött pénzt az Apostolok lá-
baihoz le tették; minket pedig ugyan az a* 
hit még tsak arra sem vihet, hogy a' ha- • 
missan keresett,' 's idegen jószágot viszsza 
adgyuk, tselédgyeinket, munkásainkat, ki 
fizessük, adósságainkat le rojjuk. Ez a* 
közönséges hit tselekette azt , hogy az el-
ső keresztények annál erő.ssebbekké lettek, 
mennél inkább kínoztattak: annál inkább, 
szerették ellenségeiket, mennél kegyetle-
nebbül tolok üldöztettek: ma eget, földet, 
tüzet, vizet, hegyet, völgyet , sőtt a pokol-
nak szörnyű kínnyait is rend szerént eid • 
hordhattyuk, még is a4 mostani keresztények 
az ő tüzességeket le nem» lohasztyák; az 6 
ellenségeskedéseiket meg» nem mertékelik; 
az ő gyülölségeket meg nem szelédittik: a 
mások hírében nevében gázoló nyelveiket 
meg nem rántyák. Tehát, hogy hitessem, 
el magammal, hogy a' mostani keresztények 
inkább a*Mártiromságra adnák magokat, in* 
kább készszek volnának tömlötzöket, üldö-
zéseket szenvedni, életeket le tenni, s meg . 
haln i , mint sem a' Krisztus törvénnyé ellen 
vétkezni, mivel önnön majmát a4 Krisztus Jé-, 
snst, szemtelen vétkeikkel pökdösik, kötözik» 
ütik, verik, keresztre feszét tik, 's meg ölikv 

Vegyük tanú például Ábrahámot, és Á-. 
dámot: paraotsolá Isten.Ábrahámnak, hogy 
az ő kedves fiát Uaakot, áldozná fe l : Áb-
rahám. többre beísülte az Isten parantsolat-
tyát mint az ő kedves fiát , ísaakot fel ál-
dozta: el hiszecn, hogy Ábrahám az Isten, 
parantsolattyára még magát is kész lett vol-
n a fel áldozni. Ádámnak, pedig parantsolá, 

* " » . . . 
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Isten, hogy a' Paraditsom kertben le'^ő jó 
és rosz tudomány fájának gyümöltsébűl n« 
egyek/mer? mihelest eszi^, miridgyárást 
meg hal, és a9 rtiaradékit el felejthetetlen á-
tokban ejti. Ádám még is többre betsülte 
á9 tiltott fának gyümöltsét, mint az Isten tőr-
vénnyet/ inága életet, máradékiriak üdvös-' 
ségét/ a' jó és rosz tudomány fájának gyh-
sh ölts ét meg ette." Boldog Isten! tehát az' 
émberi nemzetnek első torsoké,' úgymint: 
ráSő Ádám atyánk, az Isteni/parantsolatot 
át hágta / az Isten törvénriyét meg szegte, av, 
röszVa, 'a9.' tilalmasra magát/maradékit * 
hajlandóknak vlenni mutatta hogy hitethe-
tem teliát én azt eUmagamrnal/hogy Ádám/ 
hadakkor a' Mártiromság fel állott volna 
Rész lett volna az ő Istenéért; Istennek pia-' 
rantsolatiyáért1 gyalázkodni,« töralotzöket 
szenvedni, életét le tenni, 's meg halni/ 
mivel / minden üldözések nélkül, az almáért 
meg Vetette Istenét. 1 - J 1 — • • > • • 1 

v Ha valamelly fát Iátok, melly sok u 
deig jó gyümöitsöket hozott, és egyszeribe 
el lankad , 's el szárad, azt mondhatom, hogy 
annak a/fának gyökerében esett a' hiba: ha 
valamelly házát" Iátok, melly minden felől 
hasadóz,Tés ráár - a* támogatás sem használ 
néki,azt-mondhatom, hogy annak a háznak 
fundamentoma meg mozdult- K. H. A'hit 'v 

gyökere a' szentségnek; fundamentoma a' 
kereszténységnek: azért; há látom, hogy ez 
líem böjtöl/nem imádkozik , nem alamisnál-
ködik; templomba nem jár , a' kortsomák-' 
bán, tilalmas helyeken dombérozik, szitkozó-* 
dik , átkozódik/ káromkodik, esküszik lop9 
uh-. , :« '•• '.íj . v • - \ , • • . • * 
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tolvajkodik,|nemde méltán mondhatom, hogy 
az ő szentségének gyökere ki száradott; az 
6 kereszténységének fundamentoina ki indúlt 
áz ő szívébűi. Méltán félhetnek tehát azok a" 
keresztények, kik szóval vallyák ugyan a 

kö- 1 

zönségés Romai hitet , de tselekedefóel ta-
gad gyák ; mert ők se hidegek, se melegek, 
hanem még'fagyott szívűek; mivel a' bá-
rány bör alatt olly kullogó hitetlenek , kik-
nek , á' gonosz istentelen életnek modgya 
végett semmi hitek sintsen. 
x ; Mondgya Urunk a\ századosnak: lé-

gyen néked a' te hited szerént. Fel kiált 
ezen szavakra szent Hieronimus: boldog 
fsten! ha nékem az én hitem szerént lészen, 
Őrökre el vesztem. Ez az Isten szíve sze-
rent lévő férfid, ki az Anyaszentegyházat 
az eretnekek hibáitúí ki tisztította, a1 hitnek 
tzikellyeit fontossan meg magyarázta, a* 
szent írást több félé nyelvekre fordította, 
á*" tévelygő hitetleneket elnvéjekben meg v i -
lágosította , bőlts írásaival a Krisztus aklába 
vezette, azt kiáltya : ha néki az ő hite sze-
r'ént lészen, örökre él|veszett. E z az Anya-
szentegyház fő oszlopa, V nagy doktora, 
ki a' városból, az emberi társaság közül , 
a' vadon pusztákba szaladott, és ott ke-
mény bőjtöiéssel, sanyarú penitentziával, 
testét öldöklöUe, életét fel szentelte, lel-
két a' véteknek leg kissehb motskátúl is meg 
örzötte: ki télen hideggel, nyárban meleg-
gel , úgy ki tsigázta ártatlan testét , hogy a s 
tsontyaira száradott fekete bőrnél ő rajta 
egyéb nem is látzatott: ki nappal azon ke-
peszt fa előtt, mellyen a' meg feszíttetett. 
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kínokat szenvedő üdvözítőjét szemlélgette, 
térdre esett, magát meg hajtva oliy keser-
vessen siránkozott, hogy a' szemeiből kifo-
lyó könyhdilajtásainak patakjai talán helyé-
ből is fel emelték volna, ha tsak a kereszt-
fát át nem ölelte volna, 's magát nem tar-
toztatta volna. Éjtzaka pedig a' vetett ágy-
ban meg nem nyugtatta az ő el Unkadott 
bádgyatt testét, hanem vigyázat alá vetette: 
mert egy szúrós tövisből öszve fonott a-
bronts alá, raellyetRemetei barlangjában az 
ó ülő helye feliben helyheztetett, öszve 
gőrsedett testei, mint korona alá, úgy ült, 
hogy elmélkedései között, ha néhánykor 
el szenderedne, mindenkor vagy a' tövis-
hez, vagy a' tövis abrontsra kötöző t éles, 
hegyes, ripatsos darab kövekhez ütne' meg 
bítzenő fejét. És még is ez az Isten embe-
re azt kiáítya: ha néki az ő hite szerént lé-
szen, örökre elveszett, 's el kárhozott. 

Hát te mivel biztathatod magadat, ki a9 

te hitednek szerző jé, és építtője vagy? mond-
hatod é , légyen néked a te hited szerént? 
mivel a' te hited nem Isteni hit, hanem tsak 
emberi találmány; mert a' mit te yittatz, 
arra mások fülöket gunyollyák; a' min te 
szemfüleskedel, azt mások kárhoztattyák, 
és méltán; mert te av te meg romlott életed 
modgya miatt a^t böfögte,ted- hogy a* szent 
írás mese; Moyses tsalfa ember; a Prófé-
ták bigótzok; az Apostojok egygyügyű )á 
emberek, kik megtsalatkozván, más egye-
beket meg. tsaltak; az Anyaszentegyház 
Doktorai jeles eszű férfiak, k ik , a világi 
hivatalokban előmenetelt nem remélhetvén, 
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magokat az észbéli munkára ki szánták : az 
. Evangyéliom hirdetői komediásták; a' Pre-
dikátziok a' szent írásból öszve illesztetett 
igék , mellyek tsak szokásbúi, és nem lelki 
haszonból regoltetnek. Ah kárhozatos Isten-
telenség! mire nem vetemedik a'nyughatat-
lan emberi ész? ha ezek a'te hited szerént 
való mondások, örökre el vesztél. De hon-
nét származnak ezek ? a' viszszas hitbűi. 

Ugy é , ha a jatékokrűi, a' nyájas mu-
latságokról, a4 szem hizlaló k o m é d i á k r ó l 
elő fordül a' szójbeszéd, megnémulunk, 
ítéletünket függőbe hadgyuk, pedik tsak 
azért, hogy az tellyes igazságot megesmér-
v é n , magunk alatt a' fa ágat ne vágjuk, a4 

fel talált kontzot el ne botsássuk , V az e-
nyelgődib dáb életet ne kárhoztassuk»' sőtt; 
ha a' szent írás a* mi hejártos életünket kár-
hoztattya, leg ottan a4 szent írás köny vei-
hez ragaszkodunk , 's magunkat a z o k k a l vé-
delmezzük ; ugyan is, ha a véteknek fertő-
jében habitzkálunk, azt állíttyuk , hogy a 
Felséges Isten , valamint Noe Pátriárkának 
a' v í z ö z ö n felett lebegő bárkáját készen tar-
totta, úgy nékünk is az ő irgalmasságá.nak 
bárkáját meg nem tagadj a : ha az örök kár-
hozatnak büntetése rettent, azt mondgyuk, 
hogy az az Isten, ki az Israel fiait a veres 
tengeren száraz lábbal át vezette, minket 
se hágy a4 ketségek tengerében el merülni i 
ha meg térésünket halálunk órájára hallasz-
tyuk, azt kívánnyuk , hogy a4 nap nékünk 
is meg álljon mint Jósuénak, miglen vétke-
inkről penitentziát nem tartunk : ha bűne* 
inkjisk büntetéseivel ostoroztatunk, azt akar* 

/ 
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juk , hogy Ezechiással egésségünket viszsza 
nyerjük , és az Achás órája nem előre, ha-
nem hátra fol lyon: ha a' vétkes társasságok-
ban egyeiedünk, azt gondollyuk, hogy Dá-
niellel az oroszlányok vermében meg nem 
sértetődünk : ha a mi el követett vétkeinket 
hímes színek alatt el palástollyuk, azt vél-
l y ü k , hogy Susánnának tiszta életét már el 
értük: ezeket, és más több egyebe* féléket, ha 
a' szent írásnak könyveiből elő számláilyuk, 
azt gondollyuk, hogy az Isteni Felség ép-
pen mi velünk is tartozik azon rendbéli tsu-
dákat tenni, a* mellyeket tett az ő kedves 
híveivel. ' * 

Az 'Anyaszentegyház zsengéjében sok 
tsudabéli dolgokat tselekedtek az első ke-
resztények! mert aző hitek szerént, a* va-
kok láttak ; a* sánták jártak; a* némák szol-
lottak ; va' süketek hallottak; ' a' poklosok 
tisztultak; a* betegek gyógyultak; a* halot-
tak feltámadtak ; a hervatt tagok meg újjúl-
tak, valamiket kívántak, 's akartak, az ő 
mu ríkálkodő eleven hitekkel mindenéket vég-
be vihettek. Midőn pedig az üldözéseknek 
végére jutottak, a' tsud'a tételek meg szűn-
vén , a1 békességnek közepette éppen tsak a' 
meg történt tsuda dolgokbúi kelletett nékiek 
tanú példákat híirdetniek. Azért a* hivők előtt 
már a' hegyeket helyekből ki nem mozdítot-
ták , hanem az lstent mindenek felett szeret-
vén , egész buzgósággaFimádták ; a1 vakok-
nak szemeiket már meg nem világosították, 
de a* tulajdon magok szemeiket a' világi hiv-
ságok előtt szorgalmatossan bé zárták: a' 
sántáknak már járást nem adtak, de az üd-
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vösség úttyán se jobbra, se balra nem sán-
tikáltak : a hallottakat már fel nem támasz-
tották, de az Isteni kegyelmeket szíveknek 
hajlékában fris elevenségben meg tartották. 
Tehát már mostanság , senki se untassa az e-
geket az újjabb és tíjjabb tsudatételekre, 
mert a4 meg romlott viSzszás tunyá hite sze-
rént azokat fel nem találja. 

B É F E J E Z É S . 

Hát ti K. H. kik á' vásott éi költsteíen-
séget folyton folyvást folytáttyatok, krk a' 
buta tudatlanság végett azt se tüdgyátók, mit 
hisztek, és mitsoda a* ti hitetek; inert meg 
elégesztek azzal , hogy keresztény atyáktól 
születtettetek, akár "minemű keresztények 
vagytok ; bátran méritekémondani: légyen' 
nékem az én hitem szerént ; inert a' hit kö-
zönséges és munkás , a'( ti hitetek pedig kü-
lönös és tunya. Azért mondgyatok le a 
viszszás bitrü 1 ; legyeték igaz keresztény 
Romai katholikúsok , 's valamint a' közön-
séges hitben igaz keresztény Roijiai katholi-
kus atyáktól születtettetek , ugy a\ közönsé-
ges hitben , mint igaz keresztény Romai ka-
tholikusok, állando'aklegyetek, és éllyetek. 
Ne engedgyétek; l iogy; a4 szokásba vett 
vétkeitek miatt, a' ti helyeteket, mellyek 
a' ti számatokra készíttettek mennyekben; 
egy pogány , : egy hittetleh nyerje el; , ha-
nem ti önnön magatok keresztényi íökélletes 
eletetekkel szerezzétekmeg magatoknakazo-
kat , hogy ényavalygó élet után; Ábrahám-
mal , Isaakkal, és Jákobbal« ditsérhessetek; 
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áldhassátok, 's magasztalhassátok a* magost 
ságbéli Istent mind örökkön örökké. A*-
men. 

V l Z K E R E S Z T U T Á N V A L Ó N E G Y E : 
DIK V A S Á R N A P . 

Ivlotus m a g n u s f a c t u s est in m a r i Math. 8 C. f ' 24* 
' N a g y i n d u l a t lön a ' t e n g e r e n ; 

M e l l y vastag hályog borította bé szemei-
dei K. A . ki torkodat, gyomrodat a' mér-
tékletlen étellel; 's itallal úgy megtömöd; 
mint ha számodra már több"napok nem vi-
radnának: birtokaidat, vagyonnyaidat olly 
busán gyarapítód, mintha soha meg nem 
kellene halnod: szereted e' világot, melly 
téged nem szeret, és az Istent, a ki téged 
szeret, nem szereted: akarnál üdvözülni; 
de a* setétségnek úttya, mellyen jársz, a' kí-
nos poklokra vezet: rettegsz a' testi halál-: 
túl, az örök haláltól pedig; mcllytül Félned 
kellene, nem iszonyodol: nagyra betsülöd 
a' szél hátán sördülő világ javait, seramihek 
állíttod az örökkön tartandó mennyéi uradal-
mat: a* rothadás alá vettendő testednek nyava-
lyáit szorgalmatossan gy ógyíttatod,a5 halhatat-
lan lelkednek mirigyes fekéllyeit nem orvos-
lód: hitelt adsz az ördögnek, ki téged meg tsal, 
és nem hiszsz az Istennek, a'kí'se meg nem 
tsal, se meg nem tsalattathatik: boldognak 
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áliíttod magádat; ha á' szerentse reád mo* 
, soiog, boldogtalannak, ha hátat fordít: de 

nagyon hibázol, mert valamint a1 meg üt-
között sors gyökere a' bóidogságnak, úgy 
a' meg szeremséZfetért. előmenetel kut feje 
a" boldogtalanságnak. És meg is , a* te kun-
ta szenvedésednek idején nem az Istenhez, 
hanem a' te b á í v á n y a i d h o z a \ világhoz, 's 
az ördöghöz folyamodói. Pedig szeressed 
tsak a' világot* meg látod, meg tsal; mert 
niihelest a' piros almához nyúlsz , leg ottan 
a* kupidónak álnok tőre vei fel nyársai; re-
ged vigyázatlant el feieijthetetlen gyászba 
ejt. Ezt jelenti a' mái szent Evangyelioni 
h ez igékkel : Matus fnagrius factus est in 
mari. Nagy indalat lön a' tengeren ; az az 
e' világnak zavaros tengerében oily nagy 
viszszontagságok, háborgások, Ínségek, nyo-
morúságok, és nyavalgások ütődnek fe l , 
mellyek miatt , áz első ember el esése végett 
»iár mostanság, még a' leg szentebbek is 
Kételkedhetnek üdvösségeki ftl. 

Innét vagyon , hogy Jób Pátriárka le a-
karván rajzolni az. ember életének bokros 
nyomorúságit e' képperi kiált: Homo natus 
de nmliere, brevi vivens tempore, repletur mul-
tis rniseriis 14. Ck y . 1. Az aszszonytúi szü-
lettetett ember, rövid ideig élvén; sok nya-
valyákkal el telik. Mindazonáltal, non 
turbetur cor vestrum , neque formidet. Joaíl. 
14. C. f . 27. Meg ne háborödgyék a' ti szí-
vetek ; se ne féllyen. Mert szent Gergely 
Pápa jtaníttása szerent, adversa, quae nos 
premunt, ad Deum irc compellunt• Azok aZ 
«Üenkezó dolgok, mellyek minket sartzoí« 
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nak , az Istenhez viszsza térni kénszerítte« 
nek ; mivel a nyomorúságoknak ostromi ál-
tal leg inkább meg esmérjük hibás életünk-
nek hejánosságit, és vétkeinknek meg ő-
tálása után, magunkat áz Istenhez kivánnyuk 
tsatolni. . , \ .».„• • . , ; 

, Példánk lehet ebben Nabukodonozor ki-
f á l y , ki fel fuvalkodott kevélysége mi-
att, magát Istennek tette; sőtt még azt a9 

nagy fen álló bálvány oszlopot is5, mellyet 
nagy költséggel fel emeltetett; minden alat-
ta való népekkel^ nemzetekkel, életek vesz? 
tessége alatt; ,Isten gyanánt kívánta itnád-
tatni. De} minekütánna az. emberek közül 
ki vettetett, és hét „esztendeig; mint az ö* 
kör szénát evett, . az él tolt hét esztendők 
múlvai úgymint: a' nagy ínségek után} 
fel emelvén szemeit az Égre, és viszsza nyer-
vén előbbeni emberi értelmét } ditsérnij ál-
dani} magasztalni kézdé az Istent! • - • 

Példánk lehet á' tékozló fiú ; ki ki zsa-
rolván .áttyátúl az Ő örökségének jussát, és 
meszsze tartományba menyén )tgoriosz bú-
ja élettel el tékozoíá azt, de,. nyakába ro-
hana a* tűrhetetlen éhség; bűneinek meg es-
mérése után ¡édesdeden viszsza te're szerel-
ines attyának , házához : Saulus dúl} ,fúl a' 
Krisztus Jésus hívei ellen, és őket gopdos» 
san halálra keresi, de az égből reája lobbant 
fényességtől, meg környekeztetvén , lováról 
nyakra főre le hemperedvén, a' Krisztus JeT 
sásnak választott edénnyévé. lette az ísrael 
fiai számtalanszor .vétkeztek Isten ellen, de 
ínidőn az el követett vétkeikért felette való 
¿agy éhséggel, szomjúsággal, hadakkal,dog 
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halállal büntetődtek, el hagyták gonosz-
ságikat, 's meg tértek. 

Tehát , midőn mi is némü nemű Ínsé-
gekkel, nyomorúságokkal, ellenkező dol-
gokkal ostromoltatunk , vegyük eszünkbe 
vétkeinket, jobbítsuk meg magunkat, és 
térjünk viszsza a' mi Urunkhoz Istenünkhöz* 
Mert, valamint a' tűz által ki vonattatik a* 
vasbúi a" ro'sda, úgy az Ínségek, nyomorú-
ságok által a' véteknek motskátúl minket is 
itieg tisztittani , igyekezik a\ Felséges Isten. 
Való ugyan, hogy számossan vannak ollya-
nok :, kik a' nyomorúságok, Ínségek, ellen-
kező dolgok fojtogatási miatt magokat meg 
nem jobbíttyák , hanem inkább, boszszon-
kodva Réki tüzesedvén, Fáráo ,király nyom-
dokát követik, 's az el ^kezdett roszszalko-
'dásokban vakmerőképpen meg „átalkodnak: 
de ne kövessétek azokat, mert az Isten ko-
Tánt se örvendezik a' ti nyomorúságtokón , 
hanem azok által éppen tsak a \ vétektől a-
kár el vonni , 's titeket kívári üdvözítteni. 
Azért K. H. akkor leg inkább kelletik né-
künk a' mi büneinkbül fel ütődnünk; a mi 
Urunkhoz Istenünkhöz folyamodnunk, ő 
benne bizakodnunk, és .őtet szemünk előtt 
hordoznunk, midőn e' világ az ő küszkö-
dő habjait, zavaros vizeit reánk lebbenti, 
feánk köszöngeti, 's velünk közli. És ez 
lészen az én mái beszédemnek fel tett tzél-
lya. Azokra nézve beszédemnek első ré-
szében élőtökbe adom, mely szerentsés 
légyen az , kivel az Isten jelen v a g y o n , 
mert ; az Istennek jelenlétére, tőle minden 
veszedelmekel távoznak. Másodszor: 

/ . Rész. ÍÓ 
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mutatom, melly szerentsés légyen az , ?ki-
vel az Isten jelen vagyon, mert, az Isten-
nek jelen létére, ő reája minden jók árad-
nak, 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Közönségessen azt szokták mondani a* 
Deákok : Qui nescit ot are , vadat ad mare, 
á' ki nem tud imádkozni, mennyen a' ten-
gerre, meg tanúi. Mert , szent Ágoston 
Doktor taníttása szerein, talán az élő em-
berek között még tsak egy se találkozik ol-
lyan , ki az Istenről gyakorta gondolkozzék, 
az Istenhez buzgón fohászkodgyék , az Is-
tennek ,az el vett jókért méltó hálákat ad-
g y o n , hatellyes életét, ellenkezések, alkal-
matlanságok, nyomorúságok nélkül, sze-
rentséssert; kedve szerént töltötte: tehát, 
mivel nem azok ditserik az Istent, a' kik 
gondolattyok után indulnak , akarattyok sze-
rént mozdulnak; kedvek, 's kivánságoksze-
rént élnek, hanem szent Pál Apostol tanittá-
$a szerént, Qui versantur in'tribulationibusy 
in necessitatibus, in angustiis, in plagis. 2. 
ad Cor. 6. C, kik üldözéseket szenvednek, 
fogyatkozásokat éreznek, testi nyavalyákat 
viselnek, 's más több egyéb rendbeli osto-
rozások alatt nyögnek , de kiváltképpen a-
zok, kik a' tengeren életeknek veszedelmé-
vel szerentsétlenkednek. Tehát tsak Ugyan 
helyes tudomány az a* Deákoknál, melly 
a' roszszakat, tunyákat, 's az Istent nem fé-
lőket a' tengerre útasíttya. 
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Még vallom ugyan a koronás Prófétá-
val szent Dáviddal, hogy, Oculi Domini sw 
per justos, P§. 33. f i 16. ámbár a* Felséges Is-
ten úgy vigyázzon is minden emberre , hogy 
az ő szemessége nélkül ínég tsak egy haj szá-
la sem eshetik el valakinek, mindazonáltal 
még is az Urnák fényes szemei leg inkább van-
nak az igazakon; kikkel nyájossan mulato-
z ik , társalkodik, és lakozik. De talán még 
is semmit se hibázok , ha a'mái szent Evan-
gyéliomot tekintvén, azt mondom, aver-
tit oculos suos, az igazákrul, az ő kedves 
Tanitványirúl, elfordította az ő szentséges 
szemeit; mivel , motus magnusfactus est in 
mari, ita , ut navicula operiretur Jluctibus. 
olly nagy zuvatagos indulat lött a* tengeren, 
hogy , a* zúgó haboknak fel dagadozott taj-
tékjaitúl már márel boríttanék azon hajótska, 
xnellyben.á' Tanítványok ülnek vala. 
f. Tsudálkozásra méltó dolog; az Apos-
tolok, Krisztus Urunkkal lévén, mindaddig 
Úgy társalkodtak véle , mintha semmi szük-
ségek se lett volna reája , valameddig baj 
¿ s veszedelem nélkül valának: de a* mái 
szent Évangyélioin bizonysága szerént, mi-
heléstbajba, veszedelembe, életeknek vesz-
tességében kezdettek lenni, mellybül magok 
jerejek, tehettségek szerént ki nem szabadúl-
hattanak, leg ottan térdre esve, Öszve tett 
kezekkel,, buzgón kezdenek könyörögni a* 
Felséges Istennek, Azomban mivel a' ma-
gosságbúi várt segétséget egyszeribe meg 
nem nyerhették , a veszedelem pedig raj-
tok nem tágitván, sőtt; nagyobb kegyetlen-
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seggel uralkodván, eszekbe vévék a* hajó-
ban velek lévő , 'saluvó Mestereket, őhoz-
zája folyamodának, őtet serkengették , é-
brezgették, 's füleibe kiáltozva mondák : 
Exurge, exurge , quare obdormis Domine. 
Ps. 43 t- 2Z' k e l l y Fel, keiiy fel Uram, 
miért ezen szörnyű veszedelemnek idején 
oliy mellyen aluszol, ime majd minnvá-
jan veled egygyütt a' tenger meg indulása 
miatt el veszünk : akkor, fel üle Jésus a* 
hajótskában, látván a* veszedelmet, kezdé 
feddeni, dorgálni a 'Tanítványit , miért őtet 
hamarább fei nem költötték , miért kétel-
kednék; és miért- nem hisznek az ő hatal-
masságában. k Urunknak ezen szavaibúi ész-
re vévén a' Tanítványok, hogy az őMeste-
rek meg tudná őket szabadíttani a'reájok ro-
hant veszedelemből; azért közül akaratúl 
kiáltának mondván: Domine Salva nos, U-
ram Mester szabadíts meg minket. Fel álla 
tehát Jésus a' hajótskában, és parantsola a* 
szeleknek, és lég ottan : facta est tranquil-
Utas magna, egyszeribe nagy tscndességlőn 
a tengeren, el múltak; meg szűntek min-
den zuvatagok. 

Mit tanulhatunk ebbül? nem egyebet, 
hanem azt, hogy mi i s , valakiké'világban, 
mint annyi veszedelmes tengerben; élünk, 
vagyunk, és mozgunk, mindennémű szük-
ségünkben egyedül tsak az élő Isten szent 
Fiához, az üdvözítő Úr Jésus Krisztushoz, 
folyatnodgyunk, 's őtet Segétségűl hijjuk, 
és . a' mennyire lehet; véle járjunk; véle 
múlassunk, véle lakjunk; mert a' ki Krisz-
tussal vagyon, és a' kivel Krisztus vagyon. 
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soha meg nem szégyenül. Mert ha Krisz-
tus Urunknak jelen létére boldogultak a 
szerentsetlenségek között forgó Tanítvá-
n y o k , valójában mi is , akár mint men-
deregjenek az Egek, akár mint. hullyanak 
ái mennykövek, akár minthánnyanak , ves-
senek a4 v izek, ha Krisztus velünk jelen-
lészen, és ha mi a4 mi iroádságinkban, fo-
hászkodásinkban, töredelmes szívbélibuzgó-
sággal hozzá folyamodunk, ájtatossan néki 
könyörgünk, minden szerentsétlenségektül, 
minden veszedelmektül megszabadulunk. 

Méltó észre venni , honnét támadott a* 
tengernek zuvatagja; mert a' szent Atyák, 
annak okát keresvén, örömest kivánnyák 
tudni, ha terriiészetessen, vagy az Istennek 
különös rendeléséből, avagy a4 gonosz lel-
kektüL az ördögöktől, támasztatott é? szent 
Paschasius aztfeleli , hogy az ördögöktől biz-
gattatott fel azon rettenetes itéletü szélvész; 
mert, úgymond, midőn Krisztus a' Tanít-
vány i'val által evezne a* Gerasenusok Tar-
tománnyába, a 'hol az ördög sokakat meg 
szállották, valá , mihelest sajdították, hogy 
a Biró , kinek személlyes jelen lététül ret-
tegnek, ő hozzájok érkezne, leg ottan ösz-
ve tett érővel, fortélyos mesterséggel olly 
zenebonás szélvészt támasztottak, mellynek 
zuvatagjai miatt a habokkal meg tolt hájó-
nak vagy más felé lebegni, vagy éppen el 
merülni kelletett vala9 • 

De akár mint történt a4tengernek inda-
lattya, tsak ugyan bizonyos az , hogy az 
emberi nemzetnek örökös ellensége , a po-
kolbéli ördög, vagy maga, vagy tzinkossai^ 
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által már kő essővel, már felhő szakadással* 
már szárazsággal, már fagyahló zúzmarával; 
felette igen sok károkat okoz mint az iga-
zoknak, mint a' gonoszoknak. Ö bizgat-' 
ta fel az Isten ellen való párt üte'sre az ég-" 
be'li Angyalokat; ő tsalta meg a* gyönyö-
rűségnek Páraditsomában első szülőinket;' 
ő javasolta Júdás Iskariotesnek a' Krisztus 
el árulását; ő sértegette Jóbot; ő kérte kf | 
Simon Pétert, hogy hitében meg hánnya, 
vesse, és mint a' rostában a' búzát meg -
forgassa; ő a z , a' ki az egész világon ke-
resztül vágtat, lót, f u t , e's szalad, hogy 
kinek kinek külső és belső hajlandóságát ki 
tanúllya, ki tanúiván lépre foghassa, V 
maga szászlója alá vonhassa. « ^ 

Az ékessen szplló pogány bőlts piceró-
nak ezen szavaibúi, ha az Isten mindeneket" 
az ember kedvéért alkotott, a* viperákat' 
miért teremtette? némellyek így okoskod-
nak, ha az Isten mindeneket a' mi kedvün-
kért alkotott, az Ördögöket, kik minket mind" 
testi, mind lelki javainkban károsittanak, 
miért teremtette? és miért enged nékik raj-
tunk hatalmaskodó erőt? nerii volna éjobb s" 
ha ördögök nem volnának ? elhiszem, hogy 
sokan ohajtozva mondgyátph , bár tsak ör-
dögök ne volnának, a v a g y , bár tsak az ör-
dögi'lelkek el múlnának, 's elöbbenyi sem-
miségekben jutnának? de a' nagy Isten nem 
tsak azért teremtette őket, hogy é világod 
szerte széjjel járjanak, hanem , egész sza-
badsággal utánnunk ólálkodván, minket e-
rőssen meg is késértsenek. Ez eránt pedig 
nem szormorkodnunk, hanem örvendeznünk 
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kelletik, így szól szent Jakab Apostol; c. 
1 . f . 2. minden örömnek állítsátok atyám 
fiai , midőn külömb külö.mb késértetekbe es-
tek. Mert szent Dionisius taníttása szerent, 
mind azok néktek nagy hasznotokra válnak. 

Mondhatom, nagy zuvatagos szélvész kö-
zött forgott az Egyiptziai Jósef , midőn Puti-
fár feleségétül a' szemtelen búja életre ösztö-
nöztetett, mert a' fertelmes aszszonynak gon-
dos igyekezete szerént, már készen vol-
tak az alkalmatosságok, bé zárattattak az 
ajtók, 's az ártatlan iffiú se egy f e l é , se 
•más felé nem szaladhatott. Azért, a' gyen-
ge szűz virág fel emelvén szemeit az Egre 
magával tusakodván trtondá : Quompdo pos-
sum. hoc maliim facere , et peccare in Deum 
meum. Gen. 39, C. t* 9. hogy ts.elekedgyem 
éne' gonoszságot az Úrnak színe előtt, |és 
iily szemtelenül hogy vétkezzem én az én 
Istenem ellen? azomban, egy mély gondol-
kozásban botsájtkozván, a' fel. öltő ruháját 
palástul vette, az ajtófelé vonódva közeli-
ié , 's egy hirtelen szapprasággal az ajtónak 
belső zárját, ki nyitotta, fel öltő, ruháját az asz-
szonynak kezében hagyta, 's magát a bé 
zárt házbúi szerentséssen ki sziabadította. I-
me a' késértetek között nyert korona! vedd 
eszedbe azért K. H. melly meszsze vagy 
te az Isteni félelemtől, ki népi tsak a* kész. 
alkalmatosságokat el nen^ kerülöd, de hány-
szor, egész, ki fáradásig, az otsmány vét-
kekre szolgáló alkalmatosságokat keresed ? 
hányszor felebarátodnak saját javait meg tsor-
bítod ?, hányszor az atyafiakat fel háborítod?^ 
hányszor aj nevepdékeket. pajkos szayaic|«4 
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dal meg botránkoztatod? hányszorhamis es-
ktivéseddel másoknak igazságát el nyomod? 
azért bizonyos lehetz benne, hogy az il-
l y e n , és más több egyéb illy forma bordá-
ban szőtt vétkek miatt te veled segítőkép-
pen nem lészen az Isten,a' mint vala az E-
gyiptziai Jóseffel. ; ••« — -

Nagy nyomorúságban nyavalygott azon 
Evangyéliomi aszszony, ki tízenkét feszten-1 

dókighűzomosvérfolyásbansínlödött; még 
is mivel Krisztusban helyhesztette remény-

' ségét,vés elhitette magával, 1 hogy ha ő azon 
embernek, ki Krisztusríak neveztetik, tsak1 

a'ruházattya prémet illethetné is, meg gyó-
gyulna; a'mintt&elekedvén; leg ottan: Sai-
va facta esi • mutter. ^ Math. 9. C. : 2 2 . " 
mindgyárást meg gyógyula az aszszony. 
Hát te K. H. mint helyhezteted remény sé--
gedet a te Istenedben? el hiszed é? hogy 
a' te Istenednek jelen léte tégedet minden,' 
veszedelmektől meg r oltalmazhat ? ha ezt 
nem hiszed, tudgyad, hogy az Istennek se-
gétsége nélkül, te a' te súlyos nyavaláidban 
életednek utolsó pertzentéseig végiglen ha~ 
rapódhatz, • V «»*• V.... 

Mert,« nem d e , méglen Péterrel egy-
fyütt maradott Krisztus, Péter mindenek-; 

en szerentséltetett, és azt merte mondani" 
maga felől : Üram, Mester, ha meg kelletik 
is halnom te veled , énl'soha meg nem ta-
gadlak téged. Ezen buzgó indulatból szár-
mazott, hogy a' midőn Krisztust a* kertben 
meg akarták fogni, Péter, kardot rántván, 
a' fő Pap szolgájának Málkusnak, el tsapá 
a' fülét. De raihelest távolról járt Péter 

; ;» * juta • v «•« * 
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Krisztusról, mindgyárást meg hűlt Péterben 
az igaz v é r , mert nem tsak a' férfiaknak, 
de még tsak egy szolgáló leányzónak sza-
vára is meg tagadá édes. Mesterét. Követ-
kezendőképpen , ha Péter Krisztus Urunk-
hoz távúi való létében meg hanyatlott a 
búzgó szeretetben, valójában te is Krisz-
tusnak távül való léte'ben tovább fogsz nyög-
ni, sénleni a' betegse'gben, mind testi, 's 
mind lelki késértetekben. 

M Á S O D I K R É S 2 . 

Való., hogy az Isteni Felse'g az ő ked-
ves barátit már Ínségekkel, már nyomorú-
ságokkal, már ellenkező dolgokkal probál-
gattya vagy azért, hogy azok a' kik tsudál-
Jatossan azokhúl"ki szabadulnak, az ő hat-
hatós Isteni erejét meg esmérjék ; vagy , 
hogy a' meg proháltottak az ő nagyobb Iste-
ni ditsőittésére ,!l'imádására , 4s szeretetére 
buzdúllyanak; avagy, hogy az ő benne bi-
zakodók1 elevenebb reménységre gerjedgye-
nek; mert külömben alig lehet által érteni, 
ki légyen az Isten , mi nem légyen az em-
ber, mi nem lehet a' világ. Mivel tehát 
a4 keresztény embernek egy fő boldogsága 
a' mindenek teremtő, 's alkotó Urát, a4 Fel-
séges Istent, meg esmérni , magát annak 
reszszeje alatt meg hajtani, minden ellen-
kezéseket békességes türődeiemmel szenved-
ni, mégien az Ur szabadításának napja né-
ki nem fényük, igen szerentsésseknek mond-
hattyuk azokat, k i k ; a4 Lidia kövön meg 
próbáltatván, se testi, se lelki késértetek-
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nek nem engednek, hanem minden bal 
rettentések közepette is, a1 nagy Istennek 
jelen létét fris emlékezetben szemeik előtt 
viselik. 

Hailyátok, melly nagy hasznot okoza 
a* Felséges Isten jelen létének emlékezete 
egy erkölstelen Thaida nevezető aszszony-
ságban: ezen aszszonyságnak házában láto-
gatásképpen béméne egy PaíFnutzius neve-
zetű Apátur, k ive l , midőn tovább mulato-
zott volna PaíFnutzius, az aszszonyság, az 
ő meg szokott gonoszságának gerjedező szi-
kráitól gyulladozván, Páffnutziust egy rej-
tek kamorában maga utánszóllíttá, az ajtót bé 
tévén, bé zárván, a* szent embert a testi 
búja életre öztönözi, és mint egy kénteti ; 
mert úgymond: ha kívánságomat nem tel-
ly e sitted, én kiáltozni, lármázni fogok, 
's azt fogom mondani, hogy te én rajtam 
erőszakot akartál tenni: az Apátur mint okos 
bőlts férfiú, látván a' körny ül állásokat, 
rnondá, ha meg kelletik lenni a' te kívánsá-
godnak , már róla nem tehetek, de én né-
kem nints bátorságom ebben a' kamarában, 
mert itt sokan járnak; hanem, ha akarod, 
hogy gonoszságunkat végbe v igyük, vezess 
olly rejtek helyre, a' hol senki se fog látni: 
akkor monda az aszszony no hát mennyünk 
a ház alatt lévő pintzébe, ott senki se fog 
járni, mert kettős ajtót is bé zárhatunk: 
mel ly re monda a' szent ember , de talán, még 
ott is valaki meg láthat bennünket? felele 
az aszszony, nints mód benne, hogy valaki 
ott meg láthasson bennünket az egy Istenen 
kívül: eien szerentsés p«rtzentést várván 
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JPaffnutzius az aszszony szájából, akkor, mint 
Lelki Atya , üdvösséges intésekkel mondá né-
ki : hallod aszszony ! nem de a te szolgád, 
szogáiod,szomszédod, hitves társod előtt e-
zen gonoszságot nem mernéd tselekedni, hát 
a' te teremtő Istened szine előtt, a ki,mint 
mondád, még a' pi.ntzében is meg fogja lát-
ni, hogy mered tselekedni? akkor az asz-
szony szívére vévén a' Lelki Atyának szép 
intésit, nem tsak magát meg nem jobbított 
t á , de tellyes élete napjainak gonoszságait 
is , kemény penitentzia tartáshoz fogván, 
keservesseh meg siratta. 

' Helyessen intette tehát mézzel folyó 
szent Bernárd Apátur a* húgát mondván: 
szerelmes testvérem, kedves húgom, arra 
kérlek és arra intlek , hogy egyedül tsak ott 
vétkezzél, a9 hol az Isten jelen nintsen. Nem 
tsudájom tehát, hogy némellyek, tsak egy 
esztendőnek el folyása alatt is , annyira sza-
porittyák az ő gonoszságaikat, hogy azok-
nak bizonyos számát még ki se tüdgyák _ 
mondani: mivel talán váiínak olly napok , 
hetek , és holnapok , mellyekben áz Isten-
nek jjelen létéről koránt se gondolkoznak. 
De К. H. valahányszor káromkodni, sziu 
kozodni, átkozodni, esküdni, lópni, tol-
vajkodni, fajtalankodni, vagy akármelly 
más módon vétkezni akarsz, mind annyi-
szor jól eszedbe vedd, hogy azon helyen is, 
a9 hol te latorkodni, trágárkodni, vétkezni 
készülsz, jól lát, és jelen is vagyon az Is-
ten. Következendőképpen, ha Thaida asz-
szony az Istennek jelen létére nem merész-
lett vétkezni PaíFnutziussál a9 pjntzében, to 
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is a4 te Istenednek jelen létére hadgy fel a 
vétekkel. Mert ha te Istennel, és az Isten 
te veled leend, az Istennek jelen léte're te 
tőled nem tsak a4 veszedelmek fognak el tá-
vozni , hanem még, mint a4 Zsidó népre, 
úgy te reád is , minden kívánatos jók fog-
nak áradni. 

Olvasom Teremtés második könyvének 
tizenharmadik részében, hogy midőn Moy-
ses a4 Zsidó népét Egyptombúl a tejjel és 
mézzel folyó Kanán földére vezette volna, 
a'Zsidó népnek ruházattya negyven eszten-
dőkig, mégien ütaztanak, még tsak leg kis-
sebbet se k a p o t t , se nem feslett, se nem 
szakadozott: szomjúságok ellen, a leg ke-
ménnyebb. száraz kő sziklákbúi is , igen ke-
lemetes szépen tsergedező fris patakotskák 
nyíltak : éhségek ellen az Égbűl naponként 
bövségessen hullott a4 manna: rövid szóval; 
mindenféle szükségekre felette való bövsé-
ges áldomásokat nyertek. D e , mi vólt en-
nek az oka? nem e g y é b , hanem az Isten-
nek jelen léte; mert előttök méne vala az 
Űr a4 levegő égben, * hogy nekik útat mu-
tasson nappal homályos oszlop formában, 
éjtzaka pedig tüzes oszlop formában: hogy 
mind é j je l , 4s nappal, vezérek, kalauzok 
lenne úttyaiknak. ' 

Jákob el fáradván utazásában, mivel 
a* tágos mezőről r a4 komor éjtzakának reá-
ja rohant setétsége miátt, a4 táborához, mel-
lyet előre küldött, nem érkezhete , egy kö-
re, meilyben bizakodott, bátran le hajtá 
fe jét , és jó iziien kezde aludni az üt félen. 
Azonban egy emberi hasonlatosságban ö l ^ 
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tözött Angyal meg támodá őtet, tsendes ál; 
inábúl f e l ' v e r é , és küszliödésre kínszeritti 
vala őtet. J ákob , ki még az Annya méhé-
ből is maga előtt ki taszította Esáut, bajnoki e-
rejében bizakodván , fel ugrik, 's meg ra-
gadá az Angyalt és egész kifáradott lankat-
ságik küszköde véle. A' sok ütlekeket ,'szo-
1 ongatásokat, fojtogatásokat, talán tovább 
nem is szenvedhette volna J á k o b , ha tsak a' 
szépen fel derült kívánatos piros hajnalt meg 
nem látta volna, az az : ha a' szépen fel ke-
ló hajnalnak szine alatt az Istent, mivel a' 
viaskodó Angyaltól Jákob Iszráelnek, vagy 
is Istent szemlélőnek, neveztetett, meg nem 
látta volna. D e , ha Jákob a' sok villongá-
sok után, minekutánna a 'meg üttetett* tsipe-
je miatt el száradé a' lába ina , és meg sán-
tula , azt meri mondani, vidt Dcum facie 
ad faciem, et salva faeta est animd meam 
Gen. 32. C. f . 30. Láttam az Istent szinrül 
szinre, és meg szabadult az én lelkem. Bi-
jzonnyára, valakik az Istennel munkálkod-
nak , akár minemű keserűségek zűrzavarjai 
közül i s , a' na£y Istennek szent segedelmé-
vel bátorságos .partra, 's üdvösségeknek 
boldogságára; e l , és bejuthatnak. 

Nem tsudálom tehát, hogy Mária Is-
ten Annyává választatott, mivel tellyes é-
letének mindén idejébeh szüntelen az Isten-
nel , és az Isten is ő véle vala. Mert mon-
dá a' követségben küldetett Angyal Máriá-
nak, Dominus tecum, az Úr te veled. És 
éppen azért, mivel az Úr te ve led , té,ál-
dott vagy az aszszonyi állatok között. , D é | 
ha Máriára; kivel az Isten va la ; az Isten? 
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nek jelen le'te végett, minden mennyei ál-
domások szállottak, valójában minden más 
egyebekre is , kikkel az Isten vagyon, az 
Istennek jelenléte végett, minden kívána-
tos jók áradnak. 

Példánk lehet ebben a* Díszmás lator, 
ki a kálvária hegyen, a' mint némelly szent 
Atyák vélekednek, Krisztus Urunk szenve-
dő keresztyéhez közelebb vala fel feszét-
v e , mint az el kárhozott Barabás: tehát né-
ki könnyebben lehetett meg térni, és a' ke-
reszten függő Jésushoz ez igéket botsájtani: 
Domine! mementó mei , durn veneris in re-
gmim tuum. Luc. 23. C. f . 42. Uram ! em-
lékezzél meg rólam , midőn országodba 
jutsz,' a' mint meg is emiékezelt; mert legott 
tan ezen bátorító szavait adá néki, bizzál , jó 
reménységben légy , és hidgyed: Dodié me* 
cum eris in Paradiso. Ma velem lészesz á* 
Paraditsomban. Példánk a' Krisztus jesiis-
nak Tanítványi , kik szerelmes Mesterek ha-
lála után bátortalan szívűek lévén, a féle-
lem és rettegés miatt másokkal se társalkod-
n i , se nyilván járni nem merészlettek , ha-
iiem rejtek házban bé zárkózva szomorkod-
tak , méglen ajtók bé téve hozzájok az hal-
lottaibúl ditsőségessen fel támadott Mesterek 
bé ne.nl hatott, közepettek meg állapodva 
örvendelessen meg nem szólíította mond-
ván : Pax vobis. békesség nektek. D e , ha 
a* tanítványok igen meg örülének látván az 
Urat , bizonnyára valakik Se/iásbéli szül 
szent Katalinnal az Istent szívek hajlékába 
bé fogadgyák, 's vétkeikkel szivekből ki 
néni zárják, az Isten jelen léte végett, mind j 
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keitekben, mind jártokban, mind aluvások-
ban , mind miniíenne'mü foglalatosságaik-
ban meg vigasztalódnák, 's"minden kívá-
natos jók reajok áradnak. 

B É F E J E Z É S. 

Innét fogva ; há t Világnak a' szép szín 
alatt fekvő mérget meg kostoltad; ha e4 

világnak zavaros vizei egészien a' szívedig 
bé hattok ; ha e' világnak tajtékozó habjai 
reménytelenül el borítottak , és már most 
vigaztalás nélkül, sír a szíved, fáj a' lel-
ked, javaslom, járúlly. a4 te Istenednek asz-
talához , tégy igaz gyónást, életedrül igérj 
jobbulást, szánd meg bűneidet, sirasd meg 
vétkeidet, utáld meg minden gonosz tsele-
kedeteidet, vedd a tnyelvedre takard szí-
vedbe , rejtsd el lelkedbe a4 te üdvössé-
gednek helyre állító ját, az üdvözíttő Űr Jé-
sus Krisztusnak eleven szent testét és vérét, 
az oltári Szentséget, hogy te a ' te Istehed-
del , és a4 te Istened te veled állandóan mind 
végiglen meg maradhasson, ügy ígérem, 
hogy á' te Istéhednek jelen létére te tőled 
hiindeií veszedelmek el fognak távozni, 
és minden kívánatos jók fognak te reád á* 
vadni. iWeü. 
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VÍZ KERESZT U T Á N V A L Ó ÖTÖ-
DIK V A S A R N A P . 

S i n i t e u t r a q u e creScere u s q u e a d m e s s e m . 
Math. 13. C. f . 30. 

H a d g y á t o k m i n d a ' k e t t ő t f e l n ő n i az a r a t á -
i i g i . 1 

H a a* mái szent Evangvéíiomnak értelmét 
mélyebben meg fontolóin, nem tudom, ha 
a' hív tselédeknek serény szorgalmatosságo-
kat ditsérjem é előbb, avagy a\sérelmet-
szenvedő tselédes gazdának békességes tű-
résén álmélkodgyam ? n' tselédes gazdának, 
kinek a' jó munkált, 's tiszta búzával bé 
vettetett szántó földét az ellenséges ember 
konkollyal meg gyeppösítette, bein kelle-
tett volna é , a* világ lelke szerént szólioít , 
még a' tunya szolgáit is arra bizgatni• hogy 
a' kártékony emberen tűzzel; vassal kegyet-
lenkedgyenek, minden mérgeket ki öntsék, 
's rajta° vérengező dühösséggel boszszút.ál-
lyanak ? azomban nem tsak a' henyélő tse-
Jédgyeit fel nem lázította, de még a' he-
vessebb indulatit is, kik a9 konkoly ,ki gyom-
lálására kész szolgálattyokat ajánlották ; a 
mint a* tsendes embernek mindszelid szava-
ibúi, mind bőlts tanátsíásibúl nyilván ki te-
tz ik , tzáfolta. Mert a9 boszszú állást nem 
hogy meg engette volna; de még esze ágá-
ban sem tűnt a9 konkolynak hevenyében va-
ló kí gyomláltatása. Ezen példa beszédből 
hasznos es üdvösséges tudományt tanulhat-
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riak azok , kik nem mondom a nagy súj-
tásra, de tsak egy tsekélly érentésre, a -
vagy egy enyelgő legygyentésre is , mint a* 
puskapor, fél lobbannak, kigyót, békát ki-
áltanak, dühösködő boszszu állásra fegyver-
keznek. Ah! ha a' Felséges Isten a* bűnöst 
legottan, mihelest vetkezik , büntetné, val-
lyon sínlődő vántzorgások nélkül való embe-
rek találkoznának é a földszínen? mivel te-
hát a'tiszta búza közé egyelített konkoly által 
a* szent Atyák a* bűnös embert ábrázollyák, 
kiki láthattya, melly hoszszű várakozással 
viseltetik Isten ő szent Felsége a' bűnösnek 
meg térése után. Mivel az igazak számára 
Készíttetett földi gyümöltsökkel, az igazak 
Között vegyest , nem tsak nem táplállya* 
de még azokkal meg is erősím, és egész 
az aratásig, úgymint: életek fogytáig , 's 
az utólsó Ítélet napig, ugyan az igazak kö-
zött, dúskáskodva meg is szerentsélteti. 

Ezt látván Jeremiás Próféta, az Úrral 
vetekedni kezdvén, azt mondá : miért sze-
rentsésittetik az istentelennek úttya , jól van-
nak minnyájan , a kik vétkeznek, és hamissan 
tselekesznek. Jerem. ig. c. f . 1. A' koro-
nás Próféta, szent Dávid pedig meg hábo-
rodván szívében így kiáha : meddig Ú ara 
a' bűnösök, meddig ditsekednek a' bűnö-
sök? Psal. 93. V\ 3. az az: mintha mon-
daná: meg nem foghatom Üram ! miért 
bánsz az istentelenekkel olly kegyessen , 
Kik a' gyehenna tűzét már régen meg érdem-
iették r és, még is, a1 helett, hogy büntet-
néd, a ' főidnek minden áldomásival bé töl-
töd őket. Dfe , ah boldog sors ! ah boldog 

/. Rész. 1 1 
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tiiredelem ! melly által a' konkoly tiszta bú-
za lehet: mert ha azok , kik ma az Anya-
szentegyházat üldözik * holnap az Anyaszent-
egyház, kebelében le nem telepethetnének 
szent Ágostonnal mondom: se az üldöző 
Pálnak Apostolságával $ se a ragadomá-
nyokhoz szokott Máthénak Evangyélistasá-
gáva l ; se a' bűnös Magdolnának peniten-
tzia tartásával nem ditsekedhetne az Anya-
szentegyház , sött merem mondani, hogy 
t i , kiknek jelen létekben örvendek, talán 
mostanság e' templomban minnyájan nem 
volnátok , ha tsak az irgalmas Isten rajtatok 
nem könyörült volna, 9Íkámló eseménytek 
után a' konkolybúi tiszta búzát nem várt 
Volna. 

Meg szenvedi tehát Isten ő szent Fel-
sége á' tiszta búza között a* konykolyt égési? 
az aratásig; de azért, hogy az istentelenek , 
gonosz úttyaikat el hagyván, meg térjenek; 
v a g y , hogy az Isten félőknek a1 jóban va-
ló gyarapodásra sarkalatos'bb ösztönt szerez-
zenek , nagyobb diadalmú koronát ke'szétse-
nek, 's az örök boldogságba méltóbakká te-
gyék. De , ah fájdalom ! melly sokakról 
¡mondhattyuk mostanság azt, a' mit panasz-
képpen mondott az Úr Jezabelrül Apoc. 2. 
C. Y* 21 . »dót adtam néki hogy penitentzi-
át tartana, és nem akar penitentziát tartani. 
Azért, lelketek üdvösségét szomjúhozván,e* 
jelen való órában azon iparkodom, hogy a* 
bűnös világnak boldog sorsát , szerentsés 
voltát, veletek meg esmértessem. Mert a* 
mi lelkünknek gondos pásztora, az üdvö-
zíttő Űr Jésus Krisztus, az el téveledett sz? 
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fcádik jáhotskáját nem tsak keresi, de , vál-
laira ve'vén , a' kilentzven kilentz számbul 
álló júhai köze' az akolban viszsza is v i sz i , 
kegyessen fogadgya, 's örök boldogsággal 
meg jűtalmazza. És ez lészen az e'n mái beszé-
demnek fel vett tzéllya. Az okra nézve be-
szédemnek első részében előtökbe adom : 
melly kegyessen várja a' Felséges Isten a* 
bűnösöknek meg térését. Másodszor: meg 
mutatom, melly nagyon meg tsalatkoznak 
azok a' bűnösök, kik meg téréseket halló-
gattyák, 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Ámbár a' Felséges Istennek irgalmassá-
ga minden emberekre ki hasson, még is leg 
főképpen ki hat a bűnösökre, kiket , noha 
igazsága szerént, azon szempillantásban , 
mellyben halálossan vétkeznek, az örök kí-
noknak tengerébe idézhetne, niég is, mint 
Üdvözíttő , ki a* bűnösök üdvösségekért 
emberré lett, 's kínt és halált szenvedett, ir-
galmasságáról meg emlékezvén, a' bűnöst 
több nyombéli bűnei után se bünteti, hanem 
meg térését békességes tűréssel várván , a' 
penitentziára hijja és szólLíttya, hogy barát-
ságába viszsza fogadhassa. Tudgya a' nagy 
Isten kinek kinek szíve szándékát és titkát -
tudgya, kik sértegetik ez 6 Isteni személ-
lyét egeket boszontó káromkodással, Szent-
ségtöréssel , zabolátlan erköltstelenségekkel. 
Sőtt tudgya azt is , hogy sokan azon időt, 
mellyet üdvösségeknek helyre állíttására en. 
ged, makrantzos életek modgya miatt őrök 
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veszedelmekre fordíttyák ; és még is naprál 
napra, holnapiul holnapra, kegyessen vár-
ja meg téréseket. Azért helyessen inondgya 
a' zsoltározókirály Ps. 102, f . 8- nagy tűr-
hető , és igen irgalmas az Ur. Isaiás Prófé-
ta pedig C. 30. f . 18. azt kiáltya : éppen 
az okáért várakozik az Ú r , hogy könyörül-
Jyön rajtatok. Méltán áldottnak nevezheti 
tehát szent Fal Apostol a' mi Urunk Jésus 
Krisztusnak Attyát , az Atya Istent. 2. ad 
Cor. 1. C. f . 3. Mert irgalmasságoknak At-
t y a , é s minden vigasztalásoknak Istene. K i , 
a' mint Ézekiel Próféta bizoníttya C. 33. f . 
1 1 . nem akarja éz istentelennek halálát, ha-
nem hogy meg térjen az istentelen az ő űt-
tyárúi , és éllyen. 

Még i s , óh emberi vakság! úgy é nem 
érted, hogy téged békességes időben a'nagy 
Isten az ő maga Isteni képére és hasonlatos-
ságára teremtett, hogy szelíd szívű l é g y , 
és még is a' békességet fenn tartani nem a-
karod ? téged, mint Frigyet rontót, az ő 
mennyei fénnyivel látogat, hogy elméd-
nek homályosságát meg világosítsa, és te 
a' rejtek éjtzakáknak fekete fólhői után á-
tsankodol? pedig mennyibe került a' Fiű Is-
tennek az ő emberisége, hogy az Ádámban 
el esteknek üdvözíttőjek lehetne? mennyi 
éhséget, szomjúságot, álomtalanságot tűrt 
és szenvedett a'pusztákban , a' várossokban^ 
a' kastéllyokban ? meliy kegyetlenül meg 
veszszőztetett, tömlötzöztetett, artzúl veret-
tetett ? hányszor meg kínoztatott, vérben kö-
pültetett , *s gyalázatokkal terheltetett, 
mégien a' bűnös világnak vétkiért az istá' 
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lóbúl a' kálvária hegyre nem érkezett, a* 
keresztfának oltárán életét le nem tette. Ah ! 
melly nagy betegségben kellene lenni mos-
tanság a' betegeknek, hogy a' mostani orvo-
sok a' betegek egésségekért le Jennek élete-
ket ? 

Nagy setétségben keveredett Zacheus és 
Magdolna, mert ez a1 városban igen nagy 
bűnös, amaz pedig a' Farizeusok közül va-
ló vala , még is bűneiknek billintseibűl ke-
gyessen ki szabadította őket a* világ meg 
váltója. És éppen azért, hogy egygyiknek 
bűneit meg botsájtotta, a* másikanak házát 
üdvösségessé tette, vélek ivott , evett, s 
társalkodott, felette igen zúgolódtak, mor-
golódtak Krisztus ellen a' Farizeusok. Adgy 
ditséretet Istennek K. H. nem de te is az ör-
dögi intselkedések között emberi gyarlósá-
god miatt már sokszor és igen sokszor el si-
multál, vétkeztél, bűnt tettél, 's gonoszt 
tselekedtél, és még is az Isteni irgalmasság 
terhes hamisságaidért szapora hirtelenséggel 
nem büntetett, hanem meg térésedet várván 
várta és vár ja , hogy a'kínok örvénnyébül 
ki szabadíthasson. 

Kiáltya ugyan az. Ég és főid, Isten! álly 
boszszűt a te szent Fiad hóhérain, büntesd, 
's az örök kínoknak mélységébe merítsd 
el azokat, kik a te szent Fiadat ismét újjo-
lag a' gyalázatos keresztre feszittik. íme! 
ez az őszben tsavarodott vén a' tisztátalan, 
szerelemnek tüzével mint gyulladozik? a-s 
maz a' vér szomjúhozó gyilkossághoz szo-
kott porzsábás a9 boszszh állástűi meg nem 
szűnik? kiáltyák az ei kárhozott Égbéli leU. 
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bek , Isten! hol a te igazságod? hol a* te 
mértéked? minket tsak egy fel fuvalkodott 
gondolatért, tsak egy büszke kevélységért , 
a4 magos egekbül minden penitentzia tartás-
nak reménysége nélkül, mint a' sebes essőt 
le szórtál* és a4 gyehennának örökös kín-
nyai közé zártál: ezek pedig hány kegyel-
meidet farba rúgták, hány otsmányságokkal, 
tilalmas gondolatokkal, rút kívánságokkal, 
meg fertőztettek, és őket hevenyében nem 
bünteted, hanem meg téréseket esztendők-
ről esztendőkre irgalmasságod szerént ke-
gvessen várod. De héjába harsognak az 
égnek, földnek, és az el kárhozott lelkek-
nek siralmas szavaik, 4s panaszszaik; mert 
az Üdvözíttőnek irgalmassága felől multa, 

meg halladta az el ^enyészhetetlen igazsá-
got. Nem gondol az Üdvözíttő az ellent ve-
tőknek fontos okaival; nem ügyel a4 bosz-
szú állást kívánóknak óhajtásira; mert a-4 

fontnak egyik serpenyőjével t-s u pán tsak a-
zért botsájtkozott le az Isten Fia a' magos e-
gekbüi ez alatsony főidre , hogy azon font-
nak második serpenyőjével fel emellye az 
el esett bűnös embert ez alatson főldrül az 
el vesztegettetett mennyei életre. í m e , 
melly kegyes az ő irgalmassága szerént a' 
mi jó Istenünk! k i , noha azonnal, mihelest 
vétkeztünk, az örök tűzre vethetett volna, 
még is, meg térésünket várván, egy tökél* 
letes penitentziáért minden adósságinkat eU 
engedi , *9 a kínlódásnak helyét az örök é* 
létnek örömével fel tseréli. 

Még i s , oh emberi háláadatlanság ! úgy 
é , nem érted a4 te üdvösségednek hetsűle« 
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tes voltát? 's nem tekénted a* te Jésusod 
szent vérének árát? inkább a' földhöz sze-
gézed szívedet, mint az Ég felé kisztenéd 
elmédet? pedig tsak egy órányi késedelem 
miatt is hányan nem hullottak a' pokol töm-
lótzébe ? boszszonkodtok , zúgolódtok , ha-
ragnak haragjában agyarkodtok Júdás IS7 
káriotes ellen, hogy az ö Mesterének ke-
gyessen vonzó szavaira se penitentzia tar-
tásra nem hajúit, se az örök kárhozatnak 
büntetésétűi meg nem rémült, hanem A* 
postolkodó buzgóságát a* sok kegyelmek 
közepette is egy méltatlan vér szomjuhozás-
ra fordította: és magatokra nem haragud-
tok * nem. agyarkodtok, ha a \ lelki Pász-
toroknak szép intéseikre, az Isteni ma-
lasztoknak serkengete'seikre , Júdás Iská-
riotes boldogtalan esetére, meg nem ilie-r 
tődtök, vétkes életetekbúi ki nem fejköz-
köttök, Nem nagy vaksák é ez ? nem kár-
bozatos meg átaikodás é ez ? 

A' tékozló f iú, mihelest az attyátúl ki. 
fatsart örökségének jussát a' bal sarkú sze-
wiéllyekkel egy meszsze tartományban el 
bitangolta volna., és az éh gyomrát a'sertés 
sek eledelével bé nem tölthette volna, ma-
gába térve így kezde sóhajtozni! ah! men-
nyi béresek bővelkednek az én atyám há-
zánál kenyerekkel, és én itt éhen halok el! 
de fel kelek, és az atyámhoz viszsza térek , 
es mondom: Atyám! vétkeztem az Ég ellen 
és te ellened. K. H. Ezen iífiű, miheiest 
monda , fel kelek , leg ottan fel kelt, útnak 
indult, V az attyához viszsza tért. Ah l 
hányan mondhattyák közülietek, isten.! 
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te tudod, te látod, melly sok kereszte'nyek 
tápláitatnak , 9s bővelkednek a9 te mennyei 
kegyelmeddel, és én, a9 te mennyet harma-
tidra nem vigyázván, az örök halálnak ke-
belében üick , a9 bujaságnak tüzétűl persöl-
tetvén egészlen öszve égek,bűneimnek gya-
kor meg újjíttásá végett a9 mennyei Atyá-
túl el távozván kimondhatatlan éhséggel 
küszködök: mert a9 mennyeieknek semmi i-
zét se érzem. D e , fel kelek, el követett 
tökélletlenségeimet igazán meg gyónom, le 
mondok minden sikámló útaimrűl, a9 jóra 
való restséget el hagyom, a' belém rögzött 
felebaráti gyűlölséget le teszem, és , az én 
Üdvözíttő Istenem előtt térdre esvén, fel 
kiáltok: Atyám ! én mennyei Atyám ? vét-
keztem, mert az én üdvözíttő Jésusomnak 
drága piros szent vérét meg tapodtam, a'te 
szent malasztidat egy tsekélly hívságért lel-
kem üdvősségére nem fordítottam, már ha 
bűneimnek fertőjébűl ki nem szabadíttasz! 
örökre el vesztem. D e , légy irgalmas, 
légy kegyelmes nékem e'n mennyei Atyám I 
ah áldott igyekezet! ah boldog meg térés f 
d e , melly sokan vannak, kik a9 leg szen-
tebb fel tételeket is egy hólnaprúl más holnap-
r a , egy esztendőrűl más esztendőre hallogat-
t y á k , 9s talán örökre ónomban is hagyák. 

Mi ennek az oka? ennek okát senki he-
lyessebben ki nem találhattya mint a z , ki 
a9 penitentzia tartás ballaszgatásának ve-
szedelmét okossan meg fontollya: ugyan is, 
mi lehet az, a 'mi a9 penitentzia tartásnak 
hallaszgatóit az örök kárhozattál ki men-
tse ? talán a* hoszszú életnek reménysége^ 
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mellyben magok meg jobbittásával Istenhez 
térhetnek ? de ez bizontalan , mert szent Ger-
gely Pápával mondom, a' ki a' meg téré-
nek ma kegyelmet igért, a' bünhödőnek hol-
napi napot nem ígérte. Talán a' nagyobb 
alkalmatosság, mellyben az elkövetett vét-
keket vagy meg siratni, vagy gyökeréhül 
ki forgatni, könnyebb lészen? de ez nem 
egyéb, hanem a' vétkektől óron fogva ve-
zettetni? mert, mennél nagyobbaz adósság, 
annál több az inter; az az : a' szemérem a* 
véteknek mértéke szerént nevelkedvén, or-
tza pirulása miatt se bűneinek számát, ha 
tudgya is , ki nem vai lya , se életét igazán, 
'a4 mint kellene, meg nemjobbíttya. Talán 
az Isteni kegyelmeknek bővebb árja? de ez 
is nagy vakmerőség, és a4 bűnnek valosá-
gos büntetése ; mert a4 mint szent Ágoston 
Doktor elmélkedik, a4 midőn lehetett nem 
akartad, a4 midőn akarod már nem lehet. 

Azért bűnben esett K. H. minden há-
tráltatás nélkül, még a4 vigasztalásnak nap-
ja' fénylik , emeld fel szemeidet a' kereszt-
fának oltárára; ki terjesztette karjait a te 
Jesusod, hogy téged meg ölellyen; le hajtot-
ta szent fe jét , hogy téked meg tsókollyon; 
ki nyitotta szentséges oldalát, hogy téged 
szent szívében zárjon; egész testében meg 
rontatott, hogy téged meg gyógyítson; 
mezzételenséggelmeg gyaláztatott, hogy té-
ged az ártatlanságnak köntösével fel ruház-
zon; egészlen egészszen néked adta magát, 
hogy íidvözülly; tehát ha vélekedéseidben 
meg tsalatkozni nem akarsz, minden szem* 
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pi l lantás a te eTeted meg jobbításának z s i -
nór merteke légyen. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Tudom mine'mü him alatt gondolkoz-
nak azok, kik vétkes szokásaikbui felkelni, 
's erköitstelen életeket jobbra változni nem 
akarják; mert szavok járása szerént, így 
beszélgetnek: ugyan taláikozhatik é az em-
beri társasság között oily iff iű, ki néhány-
kor mélyebb tsuszamodásokat ne tegyen? 
mivel még az Apostolok i s , sőtt még a' leg 
szentebb férfiak is meg • sikámlottak: én pé-
tiig, áldassák Istennek szent neve, se olly 
gonosz nem vagyok, ki a! halálos vétkeket 
szaporázt3ssam; se olly el vetemedett nem 
vagyok , ki gyónásomat hoszszabb időkre 
hallaszgassam: hogy néhánykor mélyebben 
botlok, az nem annyira ki szánt roszszasá-
gombul, mint emberi gyarlosagombdl, tör-
ténik, mivel az iffiúságnak tüze még nvost 
is heveskedik bennem. De a' jó Isten, va-j 
la mint kész a bűnöknek meg botsáttására* 
úgy kész az iffiúságunk ve'tkeinek meg ixgal-
mazására is. Avagy gondolhattyuk é? hogy 
a* bűnös, ki ma vétkezett már a* holnapi 
napon kénteíenittessék a' szent gyónásra? 
ezen szoros kötelességet, a* miüta élek, se 
az Isteni törvénybűi nem hallottam, se az 
emberek szokásaikbúi nem tapasztaltam. 
Azt is merem mondani, hogy sokakat esmér-
tem, kik iffiuságoknak virágjában magok-
nak kedvezvén, elég szabad pórázán fitz-^ 
Itándoztak, még is fesletségek végett se 
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hirtelen halállal ki nem szólíttattak, se más 
haj szálakat borzasztó Isteni tsapásokkal nem 
ostoroztattak: én is tehát, méglen életem-
nek virágjában vagyok , semmi tilalmast él-
ném fogok szemeimtűi \ tsak hogy i f júsá-
gomnak kívánságit fel találhassam; mertha 
egyszer őszben tsavarodik üstököm , avagy , 
ha ifjúságomnak heve meg szűnik, nen^ 
tsak meg nem jobbíttom életemet, de még 
az el követett bűneimet is keservessen meg 
síratom, húzomos, t állandós kemény pe-
nitentziát tartok. 

D e , melly nagy balgatagság ez ! melly 
kárhozatosveszély ez! tehát tsak játzadpzva 
tréfálsz az örökké valósággal? hiszen a9 te 
egyetlen egy lelkeddel kotzkázol, melly-
nek, ha kárát val lod, örökös kárát vallod, 
Tudnod kelletik, hogy a9 te képzelt bizo-
dalmad téged megcsalhat, és azzal az if* 
f iúval, ki meg térését naponként hallogatta, 
a9 mint Algrin kardinál említti, minden pe-
nitentzia tartásbűi ki fogyot t , a9 te halálod 
óráján sóhajtozva kénteieníttetel fel kiáltani, 
ah penitentzia! ah penitentzia, hol múlató^ 
zol , keresselek, hol találjalak f e l ? meg 
tőrtént ez sokakkal, veled is ipeg történhe-
tik pedig még ma. Tehát ne bizzál iffiű« 
Ságodnak számossabb esztendeiben, ne tsat. 
tcrgtasd repülő szárnyaidat ösztövér remény-
ségre, mert ha Amnon az ő testvér ötsétül, 
Absolontúl, a9 vendégségben meg ölettetett; 
ha Holofernes éjtzakai álmában Jtidith asz-
szony által életét, fejét elvesztette: ha Je 
zabel, midőn a9 tükörben nézgelve magát 
tziffrázgatta, halál kaszája alá került, va~ 
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lójában te sem lészesz ment a te fertelmes 
káromkodásaid végett, mert a1 melly órá-
ban nem véled, terhes hamisságiddai alá 
szállasz poklokra. Azért ne késsél meg 
térni, '« ne hallogasd naprdl napra meg té-
résedet, mert az Úr az ő boszszújának nap-
ját, a' mikor nem is véled , ellened fogja 
fegyverkeztetni, 's téged a' szerentsétlen ö-
rökké valóságba fog ejteni. 

Tudod, hogy az Isten a* te vétkednek 
kemény büntetője, és a'midőn nem is vé-> 
led, a' te romlásod egy meg szaporáztatot 
hirtelenséggel nyakadba száll: de tálán te 
azért roszszalkodol, mivel az Isten jó , és 
talán azért veted meg az ő irgalmasságának 
kíntseit, mivel téged még ekkoráig meg 
nem büntetett, 's azért hallogatod meg té-
résedet, hogy huzomossabban vétkezhess? 
va ló , jó az Isten, és az Istenen kívül sem-
mi jó nintsen. De az az Isten, ki mondgya, 
nem akarom az istentelennek halálát, még 
azt is mondgya ám : az istentelen az ő go-
noszságában hal meg. Irgalmas, kétségkívül, 
az Isten, mert a'te gonoszságidat mind ekko-
ráig el tűrte, és az Anyaszentegyházat üldöző 
Saulust nemzetségek Apostolává tette, de egy*» 

*szersmint igaz i s , mert a* meg átalkodott 
Fáraót egész táborával a vizbe merítette, 
a' Sodorna és Gomorha lakossait tűzzel meg 
emésztette, mostanság őket már a1 pokol-
nak gyehennájával bünteti. Bizonyos, hogy, 
az Isten Fia az ő szent vére hullásával min-
ket az örök életre el készített, de az is bi-
zonyos ám, hogy bennünket az örök kárhoz 
zattai fenyeget, mert mondgya, kerestek,r 
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engem, és fel nem találtok, és a' ti bűnei-
tekben haltok meg. Szerelmes Jésusom ! e-
zen rémesztő szavakat, a' ti vétkeitekben 
haltok meg, kegyeimessen fordítsd el ró-
lunk. Mézzel folyó szent Bernád Apátur o-
kát adván, miért a' kerestetett Jésus fel nem 
találtatik, azt feleli: mivel jókor előre,a midőn 
kelletett volna keresni , nem kerestétek. 

FJ hiszem , hogy ha a* Felséges Isten a9 te 
első káromkodásodért, felebarátodnak meg 
rágalmazásáért a' te nyelvedet otsmány fér-
gek eledelévé tette volna: ha a9 te kezed 
íistént el száradott volna, midőn előszörlop-
tá l , másokat károsítottál: ha az egész tes-
tedet mind annyiszor el borította volna a9 

bél poklosság, a9 mennyiszer bujálkodtál, 
paráználkodtál, úgy é olly folyton folyvást 
nem folytattad volna a' káromkodást, rá-
galmazást, a 'tolvajságot, és a9 házasságtö-
rést? se pedig a* te vétkeidnek billintseiben 
az ördög hatalma alatt olly húzomossan nem 
szunnyadoztál volna ? tehát mivel hogy ha-
mar szententzia nem mondatik a' gonoszok 
ellen, a9 gonoszt minden félelem nélkül tse* 
lekeszik az emberek fiai Eccl. 8. C. f . 1 1 . 
éppen azért , a9 mint a zsoltározó kC 
rály Ps. 49- t* 18. emlitti, ha lopót láttál, 
véle futottál, és a9 házasság rontokkal ré-
szed volt. A' szád bővelked ett gonoszság* 
gal , és a9 nyelved álnokságokat .készített. 
L e ü l v é n az Atyád fia ellen szollottál, és 
Anyád fia ellen botránkozást tettél, és mi-
vel ezek után még tsak a9 hajad szála sem 
fá j t , azt állittod, hogy a z Isten te hozzád 
hasonló hamis lészen, néked a tegonoszsá-
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a' titeket kereső Istent még időtök vagyon * 
még egésségessek vagy t o k , , még gyóntató v 

Lelki Atyákat választhattok: az el múlt esz-
tendőknek tselekedeteit fris emlékezetben , 
tartsátok: szavaitoknak hirtelenségeit, sze-
meiteknek kívánságait, szíveteknek vágyó-
dásait, életeteknek kevélységeit igaz szám-
ba vegyétek: meg törődött lelkiesméret-
tei , zokogó szívbéli keserűséggel fogjatok 
a' penitentzia tartáshoz; tegyetek igaz gyó-
nást, életetekrűl ígérjetek jobbulást, nem 
tsak az el követett/ 's meg gyónt vétkeitek-
re viszsza ne térjetek , de a' vétkeknek még 
leg kissebb alkalmatosságaitűi is őrizked-
gyetek. Mert szent Ágoston Doctor taníttása 
szerént: az Istent tsufoló, gúnyoló, és nem 
igaz penitentziát tartó bűnös az, a* ki azt 
tselekeszi, a* min éppen, hogy tselekedte, 
epekedik ; mivel egyedül tsak az tart igaz pe-
nitentziát, a' ki az el követett vétkeit úgy 
sírattya, hogy a' meg siratottakra életének 
tellyes napjaiban soha többé viszsza nem tér, 
's vétkezni egészlen meg szűnik. Nem kí-
vánom, hogy Hieronimussal a'setét barlang-
ban ripatsos kő darabbal melyéteket puffog-
tassátok: nem kívánom, hogy Pellagiával 
az emberi társasság közül a* vadon erdők-
be rugaszkodgyatok; nem kívánom, hogy 
Jeremiással szőr kötelekkel, vas lántzokkal, 
gyönge testetskéiteket hasogassátok, hanem 
tsak azt óhajtóm , hogy a' ti el követett vét-
keiteknek motskát Péterrel, 's Madgolná-
va l meg tSurdult könyhúllajtásaitokkal mo-
sogassátok. 
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B É F E J E Z É S . 

Noszsza tehát, bűnös lélek! indully 
a te üdvösségednek hellyre állít'tójához , 
az üdvözíttő Űr Jésus Krisztushoz, ki mind 
ekkoráig, meg térésedet szüntelen szomjú-
hozta : kegvessen vár , mind a' keresztfan, 
mind az oltári Szentségben: a' keresztfán, 
hogy meg ölellyen ; az oltári Szentségben* 
hogy éhes lelkedet meg vendég'ellye. Ez 
a kegyes Jésus, a' mint maga v a l l y a , 
nem jött az igazaknak keresésére, hanem 
sl bűnösöknek üdvösségekre ; azért is na-
gyobb öröm vagyon az Égben egy peni-
tentzia tartó bűnösön, hogy sem kilentz-
ven kilentz igazakon. Félhettek ugyari az 
Istennek személly válogatást nem tudó i-
gazságátűl; de meg vidulhattok ellenben 
a' Felséges Űrnak ki menthetetlen irgal-
masságára; , mivel az irgalmasság feliül 
műllya az igazságot, tsak az irgalmassá-
got vakmerő bizodalommal igazságra he 
fordíttsátok. Tegyétek le tehát a' setét-
ségnek köntösseit, mutassátok meg, hogy 
az aratáskor, az utólsó Ítélet napján, a* 
konkoly tiszta búzává változhatik. A* 
hien. 

/. Rész, 
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S i m i l e e s t R e g n u m C o e l o r u m g r a n o « i n a p j s . 
Math. 13. C. f . 31. 

Hason ló M e n n y e k n e k Országa a ' m u s t á r 
hoz, 

M időn Báruch Próféta a' kék Egek bolto-
zatinak meszsze ki terjedett nagyságát, 
és az Isten hajlékának, Mennyországnak 
h*tár nélkül való uradalmát, okoskodó ből-
tsességgel elméjében forgatta Volna, el bá-
mulása után azt kiáltá: ah Isráel ! nielly 
nagy az Isten lakó háza, és melly meszsze 
ki térjed az ahoz tartozandó birodalom ! ha 
á'n'nák szélességét, hoszszaságát, magosságát 
tekéüted , fezélességeben , hoszszaságában , 
magosságában határt nem találsz, vég nél-
kül vaíó, véghetetlen, meg mérhetetlen; 
még is az élő Istennek szent Fia, az'üdvözíttő 
Ür Jésus Krisztus, azt mrndgya a' mái szent 
Evangyéliombari: hasonló Mennyeknek Or-
szága a' mustár maghoz; ahoz a' maghoz, 
meliy minden vetemény magok között leg 
kissebb. 

Mi oka 'annak, hogy Krisztus azt a* » 
boldog Országot, melly finom aranybúi, 
drága gyöngyökbül, ekes kövekből ké-
szíttetett, mellynek alsó boltozatin tsak egy 
leg kissebb tsillag is , a' mint némellyek vé-
lekednek, tizennyóltzorta nagyobb mint 
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széles e vi lág: a' szépen ragyogó Nap pe-; 
űig száz hatvanszor feliül inúllya az egész 
kerek világnak nagyságát, egy kis mák 
szemnél is kissebb niagotskához hasonlíttya?/ 
ennek nera egyéb az oka, hanem az, hogy 
a tudatlan nép, melly a* fpldiekhez sze-
geszte szemeit, a Krisztus Jésusvtanítását 
inkább ineg érthesse, és a' meg esmért szem-
be tünő állapotokbúi azoknak kívánására 
íngereltetne szívek, mellvek a9 más világon 
láthatatlanul el vannak készítve azoknak, 
kik az Isten Igéjét jó és jeles szívvel hal-
gattyák, és azt meg tartyák. Mivel tehát 
a földiekhez ragaszkodó, 's külső jeleken 

fcépíttő goromba nép a' láthatatlan Mennyor-
szágot kevesre , vagy éppen semmire se be-
tsüli, méltán egy kis pitzin mustár magots-
kához hasonlíttya Urunk Mennyországáti 
Mive l , az ő értelmekhez képest, ha egy 
marék mustár magbúi az ujjaik között egy 
szemetskét a9 főidre ejtenek , utánna se ha-
júinak, fel se veszik, azért, mert azt állít— 
íyák. hogy kevés, vagy semmi kárt se 
vallottak; úgy , ha a' mennyei boldogság-
nak végett nem érő öröme elméjekbül ki 
pördül, azt gondollyák , hogy kevés, v a * y 
semmi kárt se vallanak: 

Ah! hányan nem találkoznak a1 mosta-
ni élő emberek fiai között ollyanok ? kik 
szintén úgy bánnak mennyországgal, lelkek 
üdvösségével, mint Júdás IskáHotes azon 
kenettel , mellyet Magdolna Urunk lábaihoz 
vitt. Mert valamint Júdás Iskárioaes mon-
dotta : mire való ez a9 vesztegetés ? hiszent 
ezt drága áron, az az : három szász ezüst 
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pénzen, melly némellyel* számlálása sze-
rént, harmintz aranyat tészen , el lehetett 
volna adni, és a szegényeknek kezeikbe 
adni: ezt pedig azért mondotta, mert tol-
vaj vol t , *s a' Földiekhez ragaszkodva el a-
karta lopni , mivel az ő szerelmes Meste-
rét is harmintz ezüst pénzen, az az: három 
aranyon el adta. Ügy a4 mostani szabad 
gondolatú iffiak i s , kik a' Krisztus köntös-
sét is bé innák, el tántzolnák, ha Játtyák, 
hogy egy valaki mindennap a' templomba 
jár , azt kiáltyák, mit szenteskedik, jobb 
volna, ha tselédgyei után, gazdagsága u-
tán látna, mint hogy az olvasót forgattya: 
ezt pedig azért raondgyák, mert Judással 
sokra betsülik a' kenetet, a4 világi javakat, 
kevésre pedig az Urat, lelkek üdvösségét, 
4s níentiyországot. 

Á El, vesztette az aszszony a4 garassát 
lelke üdvösségét, Mennyországot, és azt ' 
sáorgalmatpssan is kereste; d e , hol? a4 ló-
tza alatt; a' porban, a' szemetben : boldog 
Jsten! tehái már most az üvegeket a' kints 
tartó házban, a drága gyöngyöket pedig a 
ganéjban 4 a4 büdös fertőkben, kelletik ke-
resni ? nints külömben: mert sokan nagy 
Sándorral nem az élet könyvét , a4 Krisz-
tus Evangyéliomát 4 hanem a4 pogány Ho-
merus tréfás verseit rakosgattyák a4 drága 
gyöngyökkel ki tziffráztatott Dárius ékes 
ládájába. Pedig nyilván mondgya szent 
Pál Apostol: az egész világnak mind.a kin-
tseit annyinak állíttom , mint a' ganéjt , 
ísak hogy a'Krisztus Jésust, lelkem üdvös-
ségét, Mennyországát meg nyerhessem 



VI. V A S Á R N A P I BESZÉD. i g i 

Ide tzélozott szent ígnátz Pátriárka is mi-
dőn mondotta: ah! melly nagy ájűlásra 
hervasztó büdösséget érzem é' főidnek, 
ha a' magos egekre függesztem szemeimet. 

Annak a* mustár magnak, melly hez, a' 
mái szent Evangyéliom jegyzése szerént, 
mennyeknekországa h^sonlíttatik, az a" tu-
lajdona, hogy ő ámbár minden más egyéb 
veteményi magok között leg kissebja ma-
gotska legyen, meg is , ha a' földbe vet-
tetik, és meg tsirázása után, ki ke l l , sza-
pora bokros fel nyövésévei, m?igosságá-
val meg keményedett erősségével, min* 
den más egyéb veteményeket feliül múl , 
feliül haliad, úgy hogy még a' levegő 
égben repdeső, reá szálló madarakat is el 
bir ja , reája fészket rakhatn/ik , '§ rajta 
költhetnek, ' Már azt a* ke'rdést támasz-
tom , mi értetődik az által a* kis mustár ma-
gotska által, melly először ön magában 
gen kitsin, de idő jártával igen nagy fa 
módra fel nyől? meliyre, a* mái tanúsá-
gunkra nézve, azt felelem, hogy az által 
a 'k i s mustár magotska által, melly először 
ön magában igen kitsin, de idd jártával i-
gen nagy fa módra fel n y ő l , nem egyéb 
értetődik, hanem a' botsánandó vétek, melly 
először ön magában tsak egy hejányos tse-
kéllység, de tsak ugyan idő. jártával köh-
nyen a' nagyobb, cúlyossabb, terhessebb 
's halálos vétkekbe keverhet. És ez lészen 
az én mái beszédemnek fel tett tzéllya. Az 
okra nézve, beszédemnek első részében é-
lötökbfn adom, fn^ly okossan tseiekesznek 
azok, kik még a botsánandó vétektűi is ój-
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ják magokat, mert a" botsánandó vétek ha-
lálos bűnbe keverhet. Másodszor meg mu-
tatom: meüy okossan tseiekesznek azok* 
kik még a' botsánandó vétektől is ójják 
magokat, mert a' botsánandó vétkekért vagy 
ezen, vagy a* más világon eíeget kelletik 
tengünk , *s figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z , 

Nem mindent, a* mi magában kitsin* 
kelletik meg vetni; mert gyakorta a' leg 
kissebb, leg erőtlenebb állatok is, az ó é~ 
leteknek védelmezésekor, a' leg nagyobb, 
leg erőssebb állatokat is meg tzáfollyák. 
Példának okáért; ha egy kis pitzin bolháts-
ka valamelly nagy izmos erős fekvő orosz-
lánynak szemeiben ugorhatik, mindaddig 
tsipdeli, harapdállya azon oroszlánynak 
szemeit, méglen az oroszlány a fájós sze-
meit maga magának saját körmeivel ki nem 
ássa, 's magát meg nem vakíttya: és így az 
oroszlány, szemei nélkül vakoskodván, 
mind addig tsötlik , botlik, méglen vagy gö-
dörbe nem hemperedik, 's nyakát nem tö-
r i , vagy az éhség miatt el nem v é s z / s meg 
nem döglik. K. A. Ez a'bolhátska nem egye«* 
bet jelent, hanem a' kis pitzin approlékos 
botsánandó vétkeket, mellyeket az orosz-
lányok, vagy is az emberek, semminek, 
vagy éppen tsak tsekéllységoek tartanak. 
JPe, ha az ember szívébe bé vehetik ma-
gokat, mind addig fitzkálódnak, áskálód-
nak , 's nyughatatlankodnak, méglen a' leg 
szentebb, leg tökélletessebb. híveket is »S 
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halálos vétkeknek el követésére nem ser-
kenthetik, s halálos vétekbe nem ejtik. 

Melly útállatos legyén a* mi szíves jó 
barátunk elótt, az üdvo^íttő Űr jésus Krisz-
tus előtt, nem tsak a' halálos vétek , hanerp 
még a' botsánandó vétek is, vagy abbúl ki 
t e t z i k m i v e l az első, Isten akarattya ellen, 
az Égnek Angyalait meg bizgatta , az A-
nyaszentegyháznak kemény oszlopjait meg 
rázogatta; a' második pedig a jámbor hí-
veket az Istennek kedvébül ki ejtheti, las-
sanként a' Felségesnek ellense'gévé teheti. 
Nem de hitünk ágazattyábiíl tudgyuk, 
hogy a mi Istenünk egy tökélletes, szent, 
vég nélkül való örökké valóság ; és tudgyuk 
azt i s , hogy a setétség a világossággal, 
a' tökélietesség a fogyatkozással, a' szent-
ség a' gonoszsággal, egybe nem szerköz-
tethetik : tehát jól tudgyuk, hogy, valamint 
a' Dágon bálvány a' Frigynek Szekrénnyé-
vei egy templomban meg nem maradhatott, 
úgy mi is a' mi véghetetlen szentségi} Iste-
nünkel egy lángodozó szeretetben a' leg kis-
sebb vétkeink miatt is rneg nem maradha-
tunk , mert a leg kissebb botsána,ndó vét-
kekkel is a' mi szívünkben munkálkodó Is-
teni szeretetnek lángját el oltyuk , az isten-
nek szíves barátságából ki múlunk. Ezt je-
lentette a'mennyei vőlegény, midőn az ő 
mátkájához így szóllott: Cant. 4* C. f . 9. 
meg sebesítetted a' szívemet én húgom je-
gyesem, meg sebesítetted a' szívemet egyik 
szemeddel, és a' nyakadnak egyik haj szá-
lával. Azért Senásbéli szűz szent Katalin in-
kább kivánt pokolban , a' kínokra alá szál-
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lani, mint sem az ő mennyei jegyessel tsak 
egy íeg kissebb botsánandó vétekkei is meg 
bántani: szűz szent Theresia pedig azt fo-
gadta , hogy ő inkább készszebb lesz meg 
halni, mint sem tudva, kész akartva botsá-
nandó képpen vétkezni; a4pogány bőlts Tul-
lius pedig azt javasollya , nogy hasznos'bb e-
zefszer meg halni, mintsem az Istent tsak 
leg kissebb vétekkel is meg bántani; tehát, 
irikább fussalok a' botsánandó vétektűi, mint 
a4 mérges kígyótól, vagy a'meg veszett ku-
tyától. Mert bizonyos az, a' mint bőlts Si-
rak fia írja C. 19. % i* ki a' kitsinyeket 
meg veti, lassan lassan el esik, 4s a' botsánan-
dó vétkekrül a' halálos vétkekre vetemedik. 

Ugyan is; nemde az enyves kezűek elő-
ször tsak egy biiskán, egy pipán,egy aízélori, 
egy kohán , egy tojáson kezdik a' lopást; azu-
tán egy tsirkét, egy libát egy pulkát sik-
kasztanak e l ; idő jártával egy két bárányt; 
is a4 hóna alá szorít, sőtt még a4 be' zárt is-
tálóban lévő lovaknak kötöfékjét is el old-
g y a : végre , a', mit a4 két szeme meg lát 
azt a4 két keze ott nem hadgya. Me'lybűl 
veheted észre, melly veszedelmes vétek lé-
gyen a4 botsánandó ve'tek : mert valakik a', 
botsánandó; vétkeket szokásba veszik, azok-
nak szívek végtére ollyanná lészen, mint az 
a4 meleg v iz , mellyben lassan lassan hideg 
viz tsepegtetikj Mert a' ki tudván tudva 
vétkezik , nem halálossan ugyan , h 5 nem4 

tsak botsánandóképpen, az azt gondollya , 
hogy a4 botsánandó vétkekéit, ha azokban 
torkig úszik i s , az Isten őtet örök tűzze 
nem bűnteheti, 4s pokolra nem vetheti. De 
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K- A. tedd félre ezen vakmerő birodalma-
dat; emlékezzél tsak a te hitednek vezér-
lése szerént, a' te Jesusodnak éretted vaió 
szenvedésére I vaió ugyan , hogy a te bo-
tsánandó vétkeiddel a' te drága Jésusodat 
, l i e g nem feszíted, de tsak ugyan annak szí-
vét meg sebesíted, szent ortzáját pökdösöd, 
szent fejét tövissel koronázod, szent kezeit, 
lábait, 's oldalát meg lúggatod, szent vál-
laira a' nehéz keresztfát nyomod , veres bár-
sony pallástyátúl meg fosztod, mezzételen-
séggel gyalázod, ütöd, vered, korbátsolod, 
9s egész szent testét meg szaggatod. 

Azért, szent Ágoston Doktorral javas-
lom, ójjátok magatokat a' botsánandó vét-
kektűi , 's mennél hamarább gyökerezzétek 
ki azokat szívetekből, ne hogy a' kis apró 
bolhátskák inodgyára ki ássák a' ti lelki sze-
meiteket. Mert tapasztalva tudgyuk , hogy^ 
a' sokáig tartó kis apró szemű esso még a' 
malmok vizeit is meg szapori t tya, folyá-
saikbúi is ki durzasztya. Tehát az emberi 
gyarlóságnak kissebb héjánosságait, a'botsá-
Dandó vétkeket, meg ne szenvedgyétek a* 
ti szívetekben; nem azért ugyan, mint ha 
prök halált érdemlenének , hanem azért , 
mert felette igen számossak , és minden na-
piak, és a'mint Aquinásbéli szent Thamás 
mondgya : a' halálos vétkeknek el követé-
tére útat nyitnak. 

Ennek nagyobb bizonságra nézve, hal-
lyátok, mit ír maga felöl Ezechiel Próféta, 
azt írja : e'n egykor , úgymond, szokásom 
szerént fel kelvén, ki mentem egy nap ke-
leti viz pifUé, a hol midőn sétálgattam vól-, 
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na, fsak hamar elömbe tűnik egy cmbsr , 
kinek. kezoben egy n3gy hoszszú kötél vaia , 
ki i s , a' viz partyait kezdvén mértsékelni, 

nnondá nékem: jöszte utánnam, kinek sza-
vára hajúiván, utánna indultam, és midőn 
a' vizén keresztül mentem, akkor nékem a' 
viz tsak bokáig ért; másodszor térdig; har-
madszor övedtzésig; negyedszer már hónam 
.diáig ; es í g y , tapasztalván a* veszedelmet, 
fel hagytam az emberrel, 's többé utánna 
nem mentem. Tudgyátok é , ki légyen az 
az ember, ki a' víz parton inértseKélt? a' 
botsánandó vétek: az a' viz pedig, mellyen 
Ezechiei Próféta által vezettetett, az az út, 
mellyen a' botsánandó vétekben esett embe-
rek szoktak járni. Ezt hogy inkább meg ér-
tsétek világossabban szóllok, de jól vigyáz-
zatok : ha egy Istenfélő buzgó ájtatos deli 
termetű iffíű, szokása szsrént, minden nap 
a templomban meg jelenik, történhetik vé-
l e , hogy a' templombúi való viszsza térése-
k o r , egy kótya vetyére való dáma, az ab-
lakon ki hajülván, reája tsalogató szemeket 
vessen, kinek is, tisztátalan szereimétűi fel 
gyulladván, noha semmit se száll, tsak ma-
gában tartya, és haza megy , még is ezen 
iffitmak már bokáig ér abviz : ha más nap, 
midőn azon személlynek ablakja előtt el 
megy , nem tsak reá teként, hanem köszön-
ti is, meg is hajtya magát; söveget is vesz, 
és azzal haza megy, az az iffiti már térdik 
merült a' vizbe: harmadik nap , ha nem 
tsak köszönti, nem tsak söveget vesz, nem 
tsak meg hajtya magát, hanem beszélget is 
véle , már harmadik napra ö vedresig jár a* 
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vízben : negyedik nap , midőn véle kezd tár-
salkodni , múlatni, játzadozni, már hónaiig 
is merül a9 vizbe. És í g y , napiul napra el 
annyira meg árad a' viz , hogy már úszkál-
va is alijr, vagy éppen nehezzen érhet a9 

viz partyára, mellybül vehetitek észre, hogy 
a' botsánandó vétkek nyitnak útat a9 ha lá l t 
vétkekre. 

Meg engedem én, hogy a9 botsánandó 
vétkek, akár melly számossak legyenek is , 
egy halálos bűnt nem tesznek; mert se az 
Isten kegyelmebűi ki nem_ rekesztenek, se 
az örök tűzre nem idézhetnek; de tsak u-
gyan bizonyos az, hogy a9 botsánandó vét-
kek a9 halálos vétekre útat nyitnak. E l ra-
gadtatván , egykor szűz szent Theresia el-
méjében , a9 mint önnön maga va l lya , és 
midőn Krisztus ákal a' lelke pokol ajtaja 
mellé állíttatott volna, és meg niutogatrat-
tak volna néki a9gyehennának képtelen kín-
nyai : azt mondá néki Krisztus : ime , e9 mély-
ségben, e'sebessen égő tűzben lett volna né-
ked a9te örökös kínlódásod, ha időnek előt-
te-némeily hejány osságoktúl, a' botsánandó 
vétkéktül magadat nem tartoztattad voína; 
mert azok a9 tsekéllységek bizonyossan té-
ged halálos vétkekbe ejtettek volna. Te-
hát szűz szent 1 heresiának a9 botsánandó 
vétkek után a' más világi helye az örök po-
kol lett volna. 

Még is ti nem iszonyottak az emberi 
gyarlóságnak ezen hejányosságaitúl, pedig 
Ádám is Éva kedvéért vesztette el a9 gyö-
nyörűségnek Paraditsbmál; Holofernes Ju-
4Uh aszszony szépségéért fő nélkül m^ra-
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dott; Dávid Betzabénak deli termetéért há-
zasság törésbe esett; Salamon az ágyas asz-
szonyainak szerelméért bálványozásba e-
sett; Dina, Jákobleánya, feslett élete miatt 
rettenetes nagy vér ontásra okot adott: ah! 
hányan találkoznak a mostani emberek fiai 
között oilyanok , kik derűre borura minden 
sikámió utakat bé futnak, a' devernáló he-
lyeken trágárkodnak, 's minden törvényte-
lenségekben nyakra főre úszkálnak; észre 
nem veszik, hogy az ő pákosztos öröme-
ket egykor akkor tsak ugyan nagy siralom, 
és, szív epesztő fájdalom fogja követni; mert 
még a botsánandó vétkekért is eleget kel-
letik tennünk , 's szenvednünk vagy ezen , 
vagy a más világon. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Ki nem hallotta, avagy ki nem olvasta 
már gyakorta; hogy mennyeknek orsz'ágá-
ba semmi féle meg fertőztetett lélek bénem 
raégyen ; a' botsánandó vétkekbe esett lel-
kek pedig, mivel az Isteni törvényeket ál-
tal hágják, 's az Isteni szentelő malasztot 
szívekben le fórázván, magokat a' vétkek-
nek undokságával meg rutittyák; tehát ha 
tsak az Isteni törvényeknek meg szegői 
vagy ezen , vagy a' más világon bűneikért 
eleget nemt esznek, nem üdvözülnek, kö-
vetkezendőképpen, 1 senki azok közül, kik 
botsánandóképpen vétkeznek, mind addig 
nem üdvözűllhet, valameddig vagy ezen 
a világon igaz gyónás, és penitentzia tar-
tás által bűneikrűl eleget nem tesznek, vagy 
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j ' másvilágon eleget nem szenvednek , nem 
pokolban ugyan, mert ott a' szenvedésnek 
Mge nem leszen, hanem purgátoriomban, 
a" honnét mind addig ki nem szabadulunk, 
valameddig azon tisztító tűzben a' mi bűne-
inknek motskábiU ki nem tisztulunk, bűne-
inknek leg kissebb filléreit szenvedéseinkel 
ki nem pótollyuk, és a' fényes napnál hét-
szerte fényessebbek nem leszünk. 

Ki mondgya tehát tsekélységnek lenni 
a' botsánandó vétkeket, ha azokéit senki 
más eleget nem tehet, a' mint mézzel folyó 
szent Bernárd Apátur taníttya, ha nem tsak 
mi magunk a1 KrisztusJésus által: de ,ha a* 
botsánandó vétkeknek el törlésére a' Krisz-
tus Jésus keserves kín szenvedésének, és 
halálának érdeme megkívántatik, valójában 
a' botsánandó vétkek igen nagy roszszak az 
Isten szemei előtt. Azért ne tsudállya sen-» 
k i , hogy az Isteni Felség már gyakorta meg 
büntette azokat még e' világon is, kik bo-
tsánandóképpen vétkeztek. Példánk lehet 
ittert Ábel , kitsupántsak azért, a'mint szent 
Ágoston írja : hogy az ő báttyának hejányos 
áldozattyára el mosolyodott, Káinnak, az 
ő báttyának,kezei által meg ölettetett: pél-
dánk Mária , Moyses nénnye , ki tsak azért, 
hogy az ő öttsére Möysesre morgolódva 
zúgolódott, tetötüJ fogva talpig az egész 
testében egy iszonyatos bélpoklossággal meg 
sebesíttetett: kissebb véteknek tartom Oza 
vétkét, ki midőn, a processio járásban kirá-
lyi méltóságához kepest a' Papok után leg 
első mendegelvén, látá, hogy egy Levitá-
nak fogyatkozása miau a Szekrény földr« 
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dűlne, oda ugra, tsupán tsak azért, hogy 
a' dűlő félben lévő Szekrényre kezét 'ki 
nyújtá, világi létére magát a' Papok hiva-
t'aliyába avatá, szörnyű halálnak halálával 
meg hala: mit mondgyak Lóth feleségérűl, 
ki Angyal által egész famíliájával Sodorna 
várossábúi olly fel tétel alatt küldetett k i , 
hogy tudniillik, a midőn Sodorna és Go-
roorna várossá kénköves essővel el borítta-
tik, a' népnek, barmoknak, épületeknek* 
szomorú lármáira nézve a' város felé yisz-
sza ne nézzen, viszsza ne tekéntsen: még 
is, anyelnem engedelmeskedett,tsupán tsak 
azért, hogy az Angyal parantsolattya ellen 
a' város felé viszsza tekéntett, sóbálvánnyá 
lett: Moyses tsak azért, mivel a* kősziklá-
nak kétzerte való meg ütése után el nem hi-
tethette magával, hogy a* kemény köbül ki 
budgyanik a' v i z , a' meg igért tejjel és méz-
zel ¡Folyó Kánán főidére bé nem mehetett: 
Dávid , mivel hívságossan^meg számláltat-
ta a' népet, hetven ezer fegyveresit mirigy 
halál által el vesztette. De, ha már sokakat 
meg büntetett isten é botsánandó vétke-
kért e'világon , valójában mind azokat, ki-
ket ezekért nem büntetette* világon, sajnos-
san meg fogja büntetni a' más világon. 

Szörnyüközzél ember! Aquinásbéli 
szent Thamás taníttása szerént, a* botsánan-
dó vétkek nem tsak é világon büntettetnek ; 
avagy , a* más világon, nem tsak purgáto-
riumban tisztíttatnak, hanem még pokolban 
is egettetnek: mivel írva vagyo» , Promen-
sura peccati) eí pLagarum modus. Deut* 

C. a1 véteknek mértéke szerént, légyen 
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a1 vereségnek modgya if. Tehát, a' mennyi-
re vétkezik egy Valaki, annyira meg is bün-
tettetik, ha nem e* világon, minden bizon-
nyal a más világon; ha nem purgátoriom. 
ban, tehát pokolban. Következendókép-
pen, a ki a boteanandó vétkekért eleget 
nem tészen ezen a ' világon, annak purgá-
toriomban mind aduig kelletik é g n i , vala-
meddig minden leg kissebb motskáibúl ki 
nem tisztül: ha pedig a' fa szerentsétlenűl 
düll l e , az a z : ha se ezen a" világon eleget 
nem tészen , se pedig a' nagyobb vétkei 
miatt purgátoriomban meg nem maradhat, 
bizonnyára pokolban az ő halálos vétkein 
kívül még botsánandó vétkei is az örök tűz-
zel foghak büntetődni. 

Vehetitek észre, melly károssan bői-
tselkednek azok, kik, agya* fürt fejeket fci 
tévén, azt inondgyák: a9 botsánandó vétke-
kért, a9 Felséges Isten se barátságából ki nem 
zárhat, se az örök tűzre nem szententziáz-
hat , mert azon tsekélységeket, a 'mintgya-
kor hallomásokhűl sajdíttom^ még meg 
gyónni se tartozunk : ne mondgyátok; tar-
toztassák magokat a9 leg kissebb hejányos-
ságoktűi a szerzetes férfiak , én is, a' mi en-
gemet illet, inkább kívánok meg halni, 
mint az Istent halálos bünneí meg bántani; 
de tsak ugyan , hogy felebarátomat néhány-
kor meg ne szólljam, haragra, boszszúság-
ra , tréfa beszédre ne fakadgyak, nékünk 
világiaknak lehetetlenség; mert ha az igaz 
napjában hétszer vetkezik, ki kívánhattya, 
hogy én iffiúságomnak zsengéjét setét bar-
langban, kietlen erdőkben, vadon pusz* 
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tákban, emberi társasság nélkül vakon, né-
mán, süketen töltsem? hiszem a' világbúi 
még ki nem bujdostam, se mulatozó tár-
saimnak barátságokbúi ki nem fordultam; 
tehát, hogy se szóval, se gondolattal a 'nyá-
jas társasság között meg ne simúllyak, el 
kerüihetetlenség. 

De pirullyanak meg azok, kik azt 
mondgyák , hogy egy illetlen tekéntet, 
melly tséltsapó szemünkbül könnyen ki szö-
k i k , egy fontolatlan szó, melly nyelvünk-
rul hamar le tsuszik; egy helytelen gondo-
lat, vagy indulat, melly forgandó elménk-
be, 4s onnan szívünkbe is hízelkedve bé öt-
Lik; egy tréfás hazugság, egy hívságos kér-
kedés, egy hirtelenségbül származott átok, 
ón magában nem nagy gonoszság; mert az, 
a' mi bűn, ha tsak botsánandó is, lehetetlen 
hogy Istennek tetzhessen; mivel a4 botsá-
nandó bűn is az Istennek ditsöségét képte-
lenül kissebbitti , 4s az Istent haragra, g^ü-
lölségre gerjeszti. Tehát, nem lehet azt tse-
kélységnek állíttani, így szólbőlts Sálviánus, 
a4 mivel az Isten meg bántátik: mert a4 

mint szent Ágoston Doktor okoskodik; jól 
lehet, hogy tsekélyse'gnek látzatik az, a4mi-
ben fogyatkozunk , de nem tsekélység az Is- -
ten, a1 Kit a4 mi fogyatkozásunk érdekel: 
nem azt kell pedig tckéntenünk: mekkora 
a* bűn, hanem mekkora az, a'ki ellen elkö-
vettetik. 

Noszsza tehát, ámbár a' botsánandó vét-
keknek sokasságos gyülekezete egy halálos 
bűnnek gonoszságát fel nem éri is4 még i s , 
ha tudva« kész akartva követtetnek el , an* 



vi . v a s á r n a p i b e s z é d . 193 

nyira harapótznak, hogy a' Krisztus Jésus 
Ki ontott drága piros szent vére ára nélkül 
se meg nem botsájtatnak , se az üdvözülen-
dők számába bé lépni nem hagynak: azért 
ha egy tsepp igaz keresztényi vér találko-
zik benned, kérlek figyelmezz mézzel fo-
lyó szent Bernárd Apátur szavaira, ki szent 
Pál Apostol meg térésérül elmélkedvén» 
így kiált: senki se mondgya, a' botsánan-
dó vétkeket nem kerülöm, mert azok tse-
Kély hejányosságok, és ha azokban meg 
rögzöm is, nem gondolok vélek, mert ők 
magokban nem roszszak. De ez egy peni-
tentziátlanság, a'szent Lélek való káromko-
dás, melly se ezen a világon, se a' más 
világon meg nem botsájtatik. Tehát , va -
lamint egy halálos vétek a' lelket meg ö l i , 
úgy a* tudva, kész akartva el követtetett 
botsánandó több bűnök is a' lelket örök ha-
lálra vezetik, sőtt a mint szent Ágoston 
Doktor szóll: a lelket meg ölik. Innét fog-
va gyakor tsudálkozásai között azt meri 
mondani szent Chrysostomus: hogy a ha-
lálos vétkeket nem olly szorgalommal kelle-
tik kerülnünk, mint a' botsánandó bűnöket; 
mert a' halálos vétek természetes gonosz-
ságokkal velünk szembe szállanak, bennünk 
rettentenek, az aprolékos hejányosságok 
pedig, mint tsekélységek, magokhoz é-
desgetnek, 's őket irtódzás nélkül szokásba 
vévén, midőn ingyen se véllyük, a' kis ap-
ró szikrákbúi felette igen nagy gyúlladást 
támasztanak. 

Péter tsak azért, hogy alutt, tsak azért 
hogy távúiról követte Krisztust, tsak azért, 

/. Rész. 
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hogy a9 szolgáló leányzóval beszélgetett, 
tsak azért, hogy a katonákkal egybe egye-
ledett, hitét meg szegte , Mesterét meg ta-
gadta, 's lelkét el zálogosította. Dávid tsak 
azért , hogy egy mosakodó aszszonyt látott, 
tsak azért, hogy- annak nevét tudakozta, 
tsak azért, hogy annak hitves társát meg 
tudni kívánta, tsak azért, hogy magához 
szóllittatta, mind házasság törésbe, mind 
gyilkosságba esett: K. H. te Péternél szen-
tebb, Dávidnál tökélletessebb nem v a g y , 
alugy tsak sokáig, állíts sokat magad felöl, 
hivalkodva húzomossan nyomjad nyoszolyá-
dat, hidgyed távulrúl fogsz járni Péterrel, 
meg fogod tagadni Mesteredet, a 'te drága 
Jésusodat: légy kapzsi a'pénznek gyöjtésé-
ben , vislakodgy tsavargó szemeiddel, mond-
hatom egy szempillantásig tartó hivságért 
ezerszer is él ádod a' te Istenedet, az li>et 
Viélkedét: társalkogy tsak a' meg romlott 
ehköirsüékk'el, a1 test után indult katzér sze-
méilyékkél, áz átkozodókkal, szitkozodók-
kal , káromkodókkal, bizonnyára fel veszel, 
ba száz lelked lészen is el veszel. 

B É F E J E Z É S. 

Ezek úgy lévén, mái- azt mondom a-
•zoknak az lfíiaknak, kik határ nélkül trá~" 
gárkodnak, hogy meg ne tsalodgyanak : 
mert a'bűnös, a'pokolbéli ördögnék közben 
vetése miatt, a mint Kárdinális szent Bona-
ventura írja, az ő bűneinek terhét akkor 
nem érzi, mikor azt el köve t i , hanem tsak 
akkor nyilik ki elsőben szeme, mikor sza-
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yándokságának végére jatván, a* lélek a* 
testbül ki költözni készül: tehát nem tsak 
akokat jegyezzük meg magunknak, a* mik 
ma történnek, hanem szükséges, hogy a mi 
eletünknek elöbbennyi hiányosságaira is 
viszsza tekéntsünk, és azok meg visgálására 
magunk magunkat magunk eleibe tegyük : 
mert jól tudom, hogy ha minket a' mi bű-
neinknek nehézsége meg nem rettenthet, 
valójában azoknak sokasága megrémészthet: 
azért az üdvözíttő Úr JésuS Krisztus keser-
ves kínszenvedésének érdemére nézve kér-
lek benneteket, nem arra ugyan, hogyhosz« 
szassan imádkozzatok, hogy böv alamisnát 
adgyatok, hogy kenyéren, vizén bőjtöllye-
tek, hanem tsak arra, hogyaz emberi gyar-
lóságnak kissebb hejányosságaitdl, a'botsá-
nandó vétkektül, magatokat ójjátok: így a* 
halálos vétkeknek sikámló uttyair elzárván, 
az Istennek barátságába,^ az Angyaloknak 
társasságába bé jutván, a' mennnyei öröm-
ben ez élet után mind örökkön örökké bol-
dogok lesztek. Amen. 
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S E P T U A G E S I M A V A S Á R N A P . 

M u l t i e n i m s u n t v o c a t i , p a u c i ve ro elect i . 
Mcith. 20. C. f . 16. 

Mert sokan vannak a* hivatalosok, kevessen 
pedig a' választottak. 

M e g vallom , meg soha midőn prédikáltat-
tam, olly nagy félelem, és rettegés nem 
környékezte szívemet, mint e4 mái napon: 
azért azt se tudom , ha folytassam é beszé-
demet , avagy halgassak ? de ha halgát ok, 
Isaiás Prófétával akaratom ellen is kéntele-
níttetem fel kiáltani, Vae mihiyquia tacui, 
Isa 6* C. f . 5* jaj nékem njert halgattam »* 
há pedig a' valóságos igazságot előtökbe 
adóm; él nem hiszitek, 4s azt állíttyátok, 
hogy én tsupántsak boszonkodásbúl szóltak 
hozzátok; *s azt mondgyátok, hogy én tsak 
niesét regelek, álmai hivelezek, mivel a4 

leg kissebb legyetskét is leg nagyobb ele-
fántnak kiáltom. De ne legyetek illy véle-
kedésben felőlem, Isten a4 bizonyságom! 
nem egyebet akarok , hanem tsak azt a4 szent 
és üdvösséges félelmet, mellyel üdvösségte-
ket szomjúhozom , kívánom szívetekbe 
oltani; mert olly igaz dz , a* mit mondan-
dok, mint a4 mind igaz az előttetek el ol-
vasott Evangyéliom: az előttetek el olvasott 
Evangyéliom pedig olly igaz, mint a4 mint 
i g a z , hogy az Isten Isten. A' végre, már 
nem illik, hogy félelem és rettegés között 
folytassam beszédemet; mert azon kívül i s , 
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hogy ti önnön magatok az utolsó ítéletnap-
ján az egész világ előtt néniaságomrúl vá-
dolóim lennétek, az üdvözítő Úr Jésus Krisz-
tus bátorításomra azt mondgya: Noli time-
re, sed loquere^ ne taceas. Actor. 18« C.% 

. ne f é l j , ne rettegj, hanem szólj , mond 
i az igazat, és ne halgass. 

Szólloktehát, és nem halgatok, és méz-
zel folyó szent Bemárd Apáturral azt mon-
dom: Quis scit? an omnium vestrum , quos 
videó , no min a scripta sunt in Coelo ? ki tud-
gya? ha ti minnyájan, kik é mái napon ide 
egybe gyülekeztetek , nevezetessen az élők 
közé vagytok é írva az Égben ? K. H. méz-
zel folyó szent Bernárd Apátur az ő szerze-
tes fiairól, kik az emberi társasságon kívül 
setét barlangban laktak, keménnyenböjtöl-
tek, hoszszassan imádkoztak, éjjel 's nap-
pal az Isteni ditséretekben foglalatoskodtak, 
azt meri mondani, ki tudgya, ha az élők 
közé vannak é írva az Égben? hogy mer-
jem tehát én azt mondani ti felőlietek, kik 
a* világi gyönyörűségeknek minden legkis-
sebb határit tartalék nélkül kedvetekre meg 
futtyátok, hogy ti minnyájan aziidvözülen-
dők közé vagytok írva az Égben ? üdvössé-
ges félelemmel félhettek tehát R, H. úgy 
inond szent Gergely Pápa, Q uia vocati su-
mus, novimus, sisumus eledig nescimus. Mert 
hogy mi minnyájan, kik ide egybe gyüle-
keztünk, hivatalosok vagyunk, azt jó/tud-
g y u k , de kik legyenek azok közüllünk, kik 
a mennyei örömbe bé jutnak , azt nem tud-, 
gyuk ? annyival is inkább, mivel a' leg na« 
gyobb bizonyságot tévő Isten ember a$t> 
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mondgya a* mái szent Evangyélioniban* 
tnuLti sünt vocati, pauci vero electi, sokan 
vannak a* hivatalosok,' de kevessen a' vá-< 
lasztottak. Szent Isten! tehát é jelen való 
hivek közül tsak kevesen, és éppen keves-
sen fogják ei nyerni a'te szent országodat. 

De ah mennyei Jerusálem! ah Istennek 
örvendetes színe látása! ah boldog Men-
nyország ! ne vond el magadat e* jelen va-
ló hívek elöl ; mert jól tudom, hogy tsak 
egy sints közöttünk, a'ki téged szomjúhoz-
va ne kívánnyon, óhajtva ne várjon: én 
ugyan magam magamért személlyem szerént 
felette igen félek, de miattatok is nagyon 
rettegek, ne hogy avsok hivatalosok kőzött 
számláltatván, Veletek egygyütt az el vá-
lasztottak közül ki máradgyak. Tehát a hi« 
vatalosok és az el választottak lesznek az én 
ihái beszédemnek fel tett tzéilya. Az okra 
nézve beszédemnek első részében élőtökbe 
adom, meiíy kevesen legyenek az el válasz* 
tottak. A' másodikban pedig meg muta-
tom, kik legyenek a' hivatalosok; és kik az 
el választottak. Mind a* kettőt roéglen Is-
ten szent segedelmével úgy ' egybe vetem; 
hogy ti a1 ti életetekre nézve éppen meges-
mérhessétek , ha valójában az üdvösségnek, 
avagy kárhozatnak fiái legyetek é , tsak a-
zomoan, még énei mondom, ti szókot tsen* 
dességben legyetek, *s figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Ha akarjátok tudni, hogy ha ti a* ti e'-
Fetetekre nézve az üdvösségnek, avagy kár^ 
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hozatnak fiai legyetek é,, szükséges, hogy 
az előttetek el olvasott Evangyéliomnak e r 
zen fel vett tzikelykéjérűl bőltsen elmélked-
gyetek , tudniillik: Multisüntvocati , pau-
ci vero electi, sokan vannak a' hivatalosok, 
de kevessen a' választottak. Mert önnön 
maga szerelmes meg Váltónk nyilván mond-
g y a : Angusta porta , et arcta via est , qua~, 
ducit ad vitám , et pauci sunt, qui invéniunt 
eanu Math. 7. ¿1 f . 14. Szoros a9 kapu , 
és keskeny az út, melly az életre viszen, 
és kevessen vannak, kik azt meg talállyák. 
Ide tzélozott szent Lukáts Evangyélista i s , 
midőn Urunk szavával a' 13-dik R . 24. t * 
mondotta: Contendite intrare per angustam 
portám, quia dico vobis, multi quaerent in-
trare , et non poterunt. erőiködgyetek be 
menni, a9 szoros kapun, mert mondom nék-
tek, sokan kívánnak azon bé menni, és bé 
nem mehetnek. Boldog Isten! ha azok, 
kik a9 szoros kapun be akarnak menni, bé" 
nem mehetnek, hogy mennek bé azok, a9 

kik bé menni nem is igyekeznek ? 
Ezt több rendbéli példákkal és hasonla-

tossággal elegendő bizonyossá tette szerel-
mes meg Váltónk, vagy akkor, midőn tsak 
három Tanítványát vitte fel a Thábor he-
gyére , vagy akkor, midőn a 'sok fösvény 
gazdagok közül tsak egy Zacheust, a9 sok 
Publikánusök közül tsak egy Máthét vonzott 
az üdvösség úttyára: nem einlíttem, ho^jy 
viz özönkor nyóltz lelkeken kívül az egész^ 
világ vízbe merült: nem mondom, hogy 
az hat száz ezer emberből álló Israel fiai 
közül tsak ketten jutottak hé a9 meg igért 
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tejjel és mézzel folyó Kánaan földére: kí 
nem tudgya, hogy az egész emberi nemzet 
közül egyedül tsak Ábrahám vólt az , a' ki-
vei Isten frigyet kötött; ügyé az egész Hu9 
tartománnyában tsak Job , 's az egész Sido-
uában, és Gomorhában tsak Lóth találta-
tott igaznak: Jericho várossának minden 
lakossal közül is tsak Ráhab szabadíttatott 
meg a' romlástűi: még Illyés idejében is a* 
sok milliom Zsidók közül tsak hét százan 
voltak, kikBaal Isten előtt térdet nem haj-
tottak: Dániel idejében pedig a' sok temér-
dek nép között tsak három Zsidó iffiak ta-
lálkoztak, kik Nabukodonozor arany képe 
előtt le nem borultak; Ezen még is ne tsu-
dalKozzatok; mert a* pogányoknak, 's eret-
nekeknek semmi jussok sintsen a* mennyei 
boldogsághoz: hanem azt moqdom, hogy 
azok közül a' keresztények közül, kik ve-
lünk cgygyütt egy templomba járnak , az 
oltári Szentségben velünk egygyütt része-
sülnek, Misét, Prédikátziót, lelki tanítá-
sokat halgatnak, kevcssen vannak az el vá« 
lasztottak. 

Ezt ha nékem hiszitek, hallyátok a' Car-
thusiai szent Dénest, a* ki azt mondgya: 
multi sunt vocati ad nuptias Ecclesiae mili* 
tant/s, pauci electi ad nuptias triumphantis ; 
sokan vannak a* hivatalosok a' vitézkedő A-
nyaszentegyháznak lakodalmában, de ke-
vessen vannak a' választottak a* győzedel-
mes Anyaszentegyháznak lakodalmában. 

l Aquinásbéli szent Tamást, ki azt 
• Qui Jide credunt, omnes vocati^ 
illi electi, qui botia opera faciunto 
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Azok minnyáján hivatalosok, kik igaz hit-
ben vannak, de tsak azok az elválasztottak, 
kik, igaz hitben lévén, a4 jóságos tseleke-
detekben foglalatoskodnak. Ezek pedig ép-
pen kevessen vannak. Azért kardinális szent 
Bonaventurával mondom: jól lehet, hogy 
sokan vannak a púszta hitben lévő hivata-
losok ez életben, még is éppen kevessen 
vannak a4 tökélletes erkóltsben lévő el vá-
lasztott keresztények az örök életben. 

Az említett szent atyáknak szavairól, 
ha| kételkedtek, hailyátok Grannát Ludvi-
kot , ki így szól: visgállyátok meg akár 
nielly roppant várossoknak lakosit, visgál-
lyátok meg a mező váróssoknak, faluknak, 
kastélyoknak, pusztáknak embereit, és 
szemmel tartsátok, ha találtok é közöttök 
igazitéletet, igaz tökélletes erköltsöt: vis-
gállyátok meg, nem mondom a4 kortsmá-
kat , a4 hol merő tsalás , hazugság, részeg-
ség uralkodik , hanem a' ti szomszédgyai-
toknak házait, merem mondani, mindenütt 
egyformán fogjátok tapasztalni a4 zúgolódást, 
szitkozódást, átkozódást, káromkodást, es* 
küvést, veszekedést, pörlekedést, tziva-
kodást, rágalmazást, mert minden ember 
tsak a' földieket, tsak a4 maga tulajdon ja-
vait horgászsza, 4s vadászsza: nem is fog-
játok az Isten nevét máshol hallani, hanem 
tsak az istentelen káromkodások, 's esküvé-
sek között^ Mit szóllyak azon vétkekről, 
mellyek a setét éjtzakáknak fekete hóinál-
lyában titkon, rejtek helyeken, búgdosva 
tétetődnek: mit mondgyak azon gyönyör-
ködtető rosz, búja gondolatokról, mel-
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Ivek a* zabollátlan életre tagos kaput nyit-
nak : ámbár ezek, kik ezeket tselekeszik, 
keresztények legyenek, ámbár igaz hitben 
lévők legyenek, még is meszsze, és igen 
távul vannak az örökké való boldogságtól, 
az el választottak számátul. 

Azért üssétek ki szemetekből az álom 
kerekét; mert jelén vagyon még az az óra, 
mellyben a' ti meg romlott szokásaitokból 
fél kelhettek, 's üdvösségteket munkálkod-
ik atty átok. Tehát R. H. ha eddig a' vétek-
ben úszkáltál, már ezentúl a' jóságos Csele-
kedetekben foglalatoskodgyál: ha az Ég el-
len káromkodtál, az Istent imádgyad: ha 
mást még károsítottál, az idegen jószágot 
addviszsza: ha az ételben, italban zabálló 
voltál, mértékletes életű l é g y : ha a' meg 
módizott köntöseidben pipeskettéi, szállítsd 
aláb fel fúvalkodásodat: ha másokat hírek-
ben, nevekben, betsületekben, meg öltél, 
•vald meg bal itéletedeidet, add viszsza e-
löbbenyi épségeket: ha fél éjtza^át játték-
ban töltöttél, fél éjtzakát imádságban tölts: 
ha keresményedet dősölve vesztegedted, a* 
magad szükségére szolgáló javaidbúL a* szű-
kölködőket segétsed : ha eddig a' te feslett 
kívánságod szerént éltél, ezután tagadd 
meg magadat: azért fris emlékezetben tar-
tsad azon roszszat, mellyet el követtél, és 
azon jót, mellyet el henyéltél: tekintsd meg 
azon mélységet, raellybe erészketteT, és' 
azon útat,mellyben az Úr Isten téged ki segé-
tett. 

Mondgya ugyan szent Pál Apostol í-se 
ad Tirnoxh. a. £ y . 4, hogy az Isten minden 



v a s á r n a p i BESZÉD. 197 

«mbert akar üdvözíteni: de minekutánna a 
Világ környékében lévő emberek fiainak hiv. 
ságikat mélyebben által látta volna, meiiyek-
kei az Istentül rendelt üdvösségeket ki üre-
sitették, még azt is kiáltya ám, ad Rom 2 
3*C. f . 12. hogy minnyájan el hajlottak, 
inind egygyütt haszontalanokká lettek , nints 
a ki jót tsclekedgyék, nints tsak egy is. 
A h ! álnok gonoszság! Ah ! el harapodtzott 
hívságnak árja! nem tsudálhatnám, ha ezen 
közönséges metél tsak a setétségben ülő Po-
gányokon uralkodna : de melly igen bámu-
lok, midőn azt éppen azok között a' keresz-
tények között, kik a' szent keresztségnek 
vize által ujjonnan születtettek, az ördög 
rabságábúl ki szabadultak, az Isten fiainak 
szabadságára jutottak , egy határtalan módi-
nak látom? mi okozta ezt? talán a* meg 
romlott természet ? de ez már megödtzette-
tett: talán az eredendő bűn? dé ez már el 
törültetett: talán a' kívánságoknak gyulla-
dözása? de ez is már meg hevítetett: tehát 
a' rajtunk uralkodó gonoszságoknak fészke, 
forrása , és kát feje a' mi szívünk. És va-
lójában; mert a 'k i magos póltzra kívánko-
zik , nem de tűzzel-, vassal Őszve závár min-
deneket, tsak hogy az el intézett hátskójá-
ra léphessen; mit gondol a' szentek társás-
ságával az , a ki a' test és vér űttyán el in-
dult , tsak hogy baromi indulattyának, a1 

leg nagyobb stfem Jelenségek között i s , ele-
get tehessen: mit gondol az a' szentek tár«\ 
sasságával, av ki eleven épséggel, frisegés-
séggel, deli termettel ditsekedhetik, tsak 
hogy a' napaak nagyobb részét hivalkodva; 
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álmodozó szundikálással az ágy közepén 
tölthesse: mit gondol azon aszszony állat a* 
szentek társasságával, a1 ki egész órákat is 
az asztalnál a tükörben való szemfüleske-
de'ssel tölt, tsak hogy az utza tapodókkal 
trétseihessen, 9s az entsen bentz társalkodás 
köze' magát be' szinelhesse: mit gondol azon 
aszszony állat a1 szentek társasságával, a9 

ki az új szabású öltözetekkel magát kínos-
san szorongattya, tsak hogy találmányinak 
új módijával a 'piatzon, az útzákon tündé-
ressen meg jelenhessen, 's hogy lássan, e's 
látzattasson. 

Melly kcve's teke'ntetben vagy tehát te 
ah boldog mennyország! ha az ege'sz világ 
Noe hollójával tsak a' dög után leselkedik: 
ha az ege'sz világ a Zsidókkal tsak az Egyip-
tziai büdös hagyma után ásitozik : ha az e-
gész világ az Israel fiaival tsak a9 Babilóni-
ai bal sarkú aszszonynak poharára szomjú-
hozik ; pedig ha Eliseus idejében a9 teme'r-
dek poklosok közül tsak a9 Syriai Naarnán 
tisztíttatott meg; ha Illye's napjaiban a9 sok 
özvegyek közül tsak a9 Sidonnak sareptájá-
ba küldetett Illye's; ha a9 szántó főidnek 
tsak negyed re'sze termette meg a tiszta bú-
zát ; nem de Urunk szavával méltán mond-
hatom , hogy sokan vannak a hivatalosok, 
de kevessen a választottak. 

Azért ha még e1 meg tsalhatatlan igaz-
ságot több rendbéli elmélkedésekkel akar-
nám meg bizonyíttani, azt tselekedném, 
mint ha a9 tengerbe egy tsepp vizet vinnék, 
a napnak fényes súgárit egy meg gyújtott 
égő gyertyával segétteném. Tehát ha bi-
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zonyos , hogy kevessen vannak az el válasz-
tottak, bizonyos az i s , hogy sokan el kár-
hoznak. De ha a' sok temérdek lelkek kö-
zül tsak kevesen vanDak az el választottak, 
valójában kevessen vannak azok i s , kik a* 
jó és rosz. között igaz választást tudgya-
nak tenni; mert olly éretlen eszűek, hogy 
tsak egy férges piros almát is többre betsül-
nek, mint sem az ezereket érő gyemáht kö-
veket: ollv éretlen eszűek, hogy még tsak 
egy fa kereplöt is többre néznek, mintsem 
az Orpheus lantyát és hárfáját. Azért ha illye-
nek vagytok , én ugyan senkit se akarok Ítél-
ni , de még is azt mondom, kiki itéllye meg 
magát , és ez után a' lelke üdvösségérül job-
ban gondolkozzék. 

M Á S O D I K R É S Z . 

De mondgyátokmeg nékem, mint hogy 
és mi módon lehessen néktek üdvözülnétek? 
íme én rövid szókkal azt mondom, hogy ti 
egy átallyán fogva a' mennyei boldogságot 
el nem nyerhetitek, ha tsak tsupa ártatlanok 
nem lesztek; avagy ha a' ti vétkeitekrűl igaz 
penitentziát nem tartatok. De ez mind a* 
kettő, bőlts Firmianus taníttása szerént, a4 

tövisek, bojtorjányok, és kő sziklák végett, 
igen akadályos , és igen nehéz. Ugyan is, 
mert a gyenge ártatlanságot tsak egy tilal-
mas intés, tsak egy tilalmas tekéntés, tsak 
e g y tilalmas illetés, egy betstelen rágalma-
zás , egy fájtalan daliás, fenékkel fe l 
forgathattya, tenkre teheti, 4

S eltörülheti. 
Igaz ugyan, hogy Dániel a? három Zsidó 



S f e P T U A G E S I M A 

gyermekekkel a' sok száz ezer Kaldeusokkal 
az aranybúi öntetett hamis bálvány Istent 
nem imádta: igaz ugyan , hogy Tóbiás az 
arany borjúnak térdet fejet nem hajtott? 
de hányan vannak a* mostani emberek fiai 
között, kik még gyenge gyermeki korok-
ban a' leg veszedelmessebb alkalmatosságo-
kat is fel ne hajhászszák. 

Ha pedig a* penitentzia tartás által akar-
játok el tíyerni az örökkön tartandó Men-
nyei boldogságot, tartok attdl, ne hogy meg 
tsalódgyatok: mertámbár könnyűnek látzat-
tassék is a* penitentzia tartás , még is szent 
Ambrus Püspökkel , mézzelfolyó szent Ber-
nárd Apáturral, azt mondom : hogy inkább, 
és sokkal hamarább, és könnyebben taláiha-. 
tunk olly embert, ki tellyes életében ártat-
lanul, 's nagy vétek nélkül élt* m i n t sem 
ollyant, ki tsak egy halálos vétekrüi valaha 
igaz penitentziát tartott volna. Ennek igaz-
ságáról senki sem kételkedhefik , ha eszébe 
Veszi, minemű törödelmesség,szívbéli bánat, 
bűneinek igaz meg vallása, életének foga-
dása szerént való meg jobbulása kívántatik 
ahoz , hogy penitentzia által, büneibűl va-
ló ki tisztulása után, a* mennyei boldogsá-
got el nyerje. Sokan ugyan tsak abban hely-
heztetik az igaz penitentzia tartást, hogy 
gyakorta gyónnak, gyakorta áldoznak, gya-
korta imádkoznak, ámbár gyónásokban a* 
vétket tsak ötöllyék , 's hatoílyák De tud-
gyad , K. H. hogy ha te a' te vétkeidről i-
gaz penitentziát akarsz tartani, azon kívül, 
hogy tea* te vétkeidet minden homályos be-
széd nélkül neme * száma, és rende szerént 
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eíoi adod, szükséges, hogy a te vétkeidet 
a 1 Istenért, és éppen az Istenért úgy meg 
űtáilyadf, és ngy ellene mondgy, hogy azok-* 
r a , életednek telly.es napjaiban, soha többé 
yiszsza ne lépj. Mert szent Ágoston D o k -
tor taníttása szerént, az Istent t súfoló , gú-
nyoló , és nem igaz penitentziát tartó búnös 
a z , a' ki szinte ugyan azt tselekeszi, a' 
min éppen, hogy tselekette, epekedik. 

Tudom ugyan, hogy vétkezett Péter , 
vétkezett Magdolna: tudom, hogy vétke-
zett Dáv id , vétkezett Ágoston: d e , tudom 
azt is hogy , midőn bűneiknek botsaDat-
tyát nyerték, soha többé nem vétkeztek. 
Tudom, hogy azon aszszonyságnak is, kit 
házasság törésben értek a' Zsidók, azt mon-
dotta Urunk, ezentúl magadra v igyázz , 
már többé ne vétkezze'!* Ezek úgy lévén , 
már mit igérhetz magadnak K. A. ki a' szo-
kásban vett vétkeidet, több esztendőknek 
el folyása alatt, szokásképpen már nem 
tsak egyszer, de sokszor, és számtalanszor, 
meg gyóntad, gondolod é? hogy te is a' te 
penitentzia tartásod által azon boldogsá-
got , mellyet Péter és Magdolna el nyertek ^ 
el fogod nyerni? hár.d fel a Profetákat, 
hánd fel az Evangyélistákat, bánd fel az 
egész szent írást, és visgáld m e g , ha az 
< gés£ szent írásban találhatz é tsak egygyet 
ollyast, kit az ő vétkeire való viszsza téré-
se után másodszor az el választottak közé 
számlált volna Urunk : mert, Poeuitcntia 
ver a est sic plangere commissa , ut non com-
mittantur plangenda. Az igaz penitentzia 
tartás abban áll? tudniillik, ha aí bűnös el 
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annyira meg sirattya, fájlollya, szánnya e's 
bánnya bűneit, naellyekkel az Istent meg 
bántotta, hc^y a meg botsájtatott, ?s meg 
sirattatott vetkeinek nemére teilyes életének 
napjaiban soha többé viszsza nem tér. Te-
hát, mit ditsekedei a' te penitentzia tartá-
soddal, mellyel üdvösségedet éppen nem 
nyered. Mindazonáltal még is azt mon-
dom , ha valaki olly nagyon meg veteme-
dett volna közöttetek, ki még ekkoráig se 
ártatlanságával nem gondolt volna, se igaz 
penitentziát nem tartott volna; üdvössége 
felől kétségbe ne essen; mert ha a' tenger 
fövénnyét halladná is,gonoszsága, még is 
,tsak egy töke'lletes bánattal, egy igaz gyó-
nással, életének egy jámbor meg jobbításá-
val , minden eddig tett hibáit helyre állít-
hattya: azért, e* naptúl fogva , szeressétek 
az Istent a kevés számú el választottakkal, 
ha az Egbe akartok jutni; kerüllyétek e' 
világ tündérsége után indult sok számta-
lan hivatalosoknak erkölstelenségét, ha az 
ördögök közé pokolba jutni nem akartok. 

Tudgyátok meg pedig, hogy ezen 
igéket, meílyeket én a' kevés számú el 
választottakról mondottam, már má-
sok is mondották, és azokhoz is mon-
dották, kik most a' büdös tömlötzben 
pokolnak mélységében, gyötrődnek re-
méllették azok is üdvösségeket, mint t i , 
kik már most minden szabadulásnak re-
ménysége nélkül a pokolbéli % ördögöknek 
hegyes körmei között szenvednek: remél-
íették az Antiochenusbéli száz ezer ember-
bűi álló lakosok üdvösségeket mint t i , még 
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i s , szent Chrysostonius bizonsága szerént, 
a4 száz ezer emberek kózül talán százan se 
üdvözültek: K. A. Az Antiochenusbéli la-
kosok keresztények voltak mint ti ; igaz 
hitben lévők voltak mint ti; Misére, Pré-
dikátziora, Lelki taníttásokra jártak mint ti; 
gyóntak, áldoztak, imádkoztak, böjtöltek, 
alamisríálkodtak, penitentziát tartottak mint 
t i , még is a száz ezer emberek közül még 
tsak százan se üdvözültek; mit véltek, há-
nyan foguk ti üdvözülni, kik e'mái napon e* 
szent helyen meg jelentetek? ah! engedné 
Isten! hogy még tsak egy se kárhozna el 
közülietek.' Rémülés nélkül ki n^m mond-
hatom, meg-engedett volna Isten Sodorna 

• és Gomorha várossának, hogy ha azon te-
mérdek sok nép között tsak ötven, negy-
v e n , harmintz, húsz, vagy tsak tiz igazak 
találkoztanak volna, de mivel Ábrahám 
Pátriárka a4 Lóth házánál többet nem ta-
lált, haragnak boszszujával tüzes kénköves 
essővel fel lobbantotta Isten, porrá, hamu-
vá , 4s-főldig égette. 

Bár tsak eszekbe vennék az emberek fi* 
ai mézzel folyó szent Bernárd Apáturnak 
ezen szavait:, mundus clamat,cgo dtficio; 
caro clamat, ego inficior; Diabolus clamat; 
cgo decipio, Christus verő clamat, ego refi-

ci'o. A4 világ torka szakattában kiáltya, én 
el enyészedek; a test kiáltya, én meg szép* 
lősödök; az ördög kiáltya, én tsak hizelke-
dek; az Ur Jésus Krisztus pedig kiáltya, én 
bövségessen meg elégíttem. El hiszem., 
hogy a' meg szédült Esau fiai közül ki vá-
lasztanák magokat: a' hazug ördögnek hi-

/. Rész. 1 4 
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zelkedésére , se a* testi kívánságok után olly 
he vessen nem futnának , se az el műllandó 
világi javakat olly nyughatatlanúl nem va-
dásznák, se pedig a' Krisztus Jésusnak é-
rettünk való kínos szenvedésit olly makats 
módon el nem tapodnák. 

Siránkozzatok azért azokon a* hideg 
Vette keresztényeken, kik hivatalosok u -
gyan a' király ember lakodalmába; kik-
nek jussok, örökségek vagyon a' mennyei 
boldogsághoz,,de a' végnélkül való őröm-
ben soha részek nem lészen. Mert kiki a' 
maga finnyás választása után indul; már az 
tíj major házát nézi, már az igabéli bar-
mait probállya; már a' meg szerzett menny-
aszszonyával inűlatozik; már a' pénz 
szerző kereskedésekben foglalatoskodni ; 
rhondgyák szóval, akarok üdvözülni , aka-
rok a Szentek, 's az Angyaiok serege köze' 
jütní, dé a' szent életnek keskeny úttyán 
Lém akarnak járni; szóval tehát a' szent é-
letet val íyák, de tselekedettel tagadgyák. 
Azért K. A. jól lehei, hogy eljött a1 vi-
lágosság, a' meg igértetett Messiás, a' ki-
ráíy embernek azon fia, kinek lakodalmá-

éba hivatalos v a g y , de mivel inkább sze-
retik az emberek a* setétséget, hogy sem a' 
világosságot, te a* meg bontakozandó vi-
lágnak romlásával meg romiasz, Üdvössé-
gedet ki tirésítted. Tehát, a' te üdvössé-
gednek eszköszlésében, jól fel nyissad bé 
pókhállódtzott szemeidet, hogy rózsa he-
lyett tövist ne szedgyel. 

Azomban, ha , a' test, v i lág, ördög 
intáelkedése végett, el vesztettetek a* ti ár-
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ttatlanságtokat, a 'tövises, bójtorjányos, kő 
sziklás "penitcntzirl tartásnak ösvénnyét ne 
útállyátok; mert meg vannak még szemei-
tek ; tehát Péterrel sirassátok vétkeiteket: 
meg vagyon még melyetek, tehát Magdol-
nával gyakor zokogások között üsse'tek mel-
lyeteket: mivel jelen vagyon, és még most 
vagyon az az üdvösséges idő, mellyben e-
rőtök, alkalmatosságtok vagyon a' peniten-
tzia tartásra. Mert ha egy erőtlen aszszo-
nvi személly igaz penitentziát tarthatott az 
ő büneirűl, miért ti is, még erőben, egés-
ségben vagytok, igaz penitentziát nem tart-
hatnátok a* ti vétke itekrül ? azért K. A. ki 
ne mennyetek ma mind addige' szent hely-
ből, e* fel szentelt Isten Templomából, va-
lameddig a* Felséges Isten előtt, a' ti itélő 
Bírátok előtt, életeteknek meg jobbításá-
ról igaz tökeíletes fogadást nem tesztek. 

"r •*• - ' •r • 

B É F E J E Z É S . 

Az okáért, még ez órában térdre esvén, 
öszve tett kezekkel, le függesztett szemek-
k e l , buzgó 's mély alázatossággal mond-
gyátok: én mennyei Atyám! meg vallom, 
nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez-
tessem: mind azonáltal, háromságban lé-
vő egy igaz valóság; Atya, ki teremtettél; 
F id ,k i meg váltottál; Szent L é l e k , ki meg 
szenteltél; ne engedgyed, hogy a' te szerit 
kezednek munkája, a' te szent vérednek ára, 
a te szent kegyelmednek malasztya, az ö-
rökös ellenségtűi, a' lest hányó ördögtül el 
tapottassoh, hanem a' sok hivatalosok kö-
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zül fogadgy bé a te kevés számú el válasz-
tottaid közé, hogy tégedet, mint leg főbb 
urat, a ' te szent Angyaliddal egy gyütt, vég 
nélkül ditsérhesselek , áldhassalak, fel ma-
gasztalhassalak. Amen. 

S E X A G E S I M A V A S Á R N A P 
% 

Q u i h a b é t a u r e s a u d i e n d i a u d i a t . Luc. 8- C. 
t - 8. 

A5 k i n e k f ü l e i v a n n a k a ' h a l l á s r a , h a l l y a m e g . 

H a áz el olvasott Evangyeliomot jól 
meg fontolom, ismét félelem és rettegés ko-

' zött tapasztalom lenni üdvösségünket; ine. t 
ha kevessen vannak az el választottak, a9 

mint ma egy hete halhattátok, valójában 
kevessen lesznek azok is, kik a9 mennyei bol-
dogságot el nyerik. Tehát, mint hogy n e m 
tudgya senki ki menetelét; avagy nem tu'd-
g y a , ha haragra, vagy szeretetre méltó le-
gyen é Isten előtt, kinek kinek e' tűnhetik 
elméjében : boldog Isten! ha én az el vá-
lasztottak közül való nem vagyok , örök ve-
szély az én helyem, soha az én üdvözíttő 
Úr Jésus Krisztusom keserves kínszenvedé-
sének es halálának érdemében részessé nem 
leszek, hanein ez a test, inellynek kedve-
zek , az az halhatatlan lélek, meliy teste-
met elevenítti, örökre el veszett. 

Már mit akar a' szántó földnek azon ne-
gyed része, mellyben a jó mag esett, és 

\ 
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gyümöltsöt hozott? hanem azt, hogy az én 
halgatóimnak tsak negyed része fogja örö-
kös haszonnal halgatni az én taníttásomat; 
és így az én halgatóimnak tsak negyed ré-
sze fogja elnyerni a' mennyei boldogságot. 
Mit akarnak a tövises, kő sziklás , út félen 
lévő szántó főidnek más három részei, mel-
lyekben a' leg jobb mag is termékenység 
nélkül marad? hanem azt; hogy az én hal-
gatóim közül sokan és igen számossan az én 
taníttásaim szerént életeket meg nem fagják 
jobbittani; és így az én halgatóim közül éppen 
sokan és számossan a4 sebessen égő tüzes 
kementzébe, pokolba fognak jutni. T e -
hát a4 kinek fülei vannak a4 hallásra , ez u* 
tán az Isten igéjét figyelmetessen halgassa. 

Tsudálkozásra méltó dolog; a4 bárá-
nyok , ha mindgyárt ezerenként, falkástűl, 
Tegyenek is a4 Juhok között, még is tulajdon 
annyokat szavokra nézve fel talállyák: már 
úgy é K . A. Krisztus nem egyéb, hanem 

, az az ártatlan Bárány, ki el veszi e*. világ 
bűneit, és minket Ádámban el esteket az ő 
keserves kín szenvedése, és halála által az 
örök kárhozatbúl ki vezet: mi pedig a' ki-
lentzven kilentz Juhok közül el tévelyedett 
századik Juhotska vagyunk. Tehát midőn az 
üdvözülő Ur Jésus Krisztusnak szavait hal-
lyátok, füleiteket bé ne dugjátok, hanem 
unatkozás nélkül figyelmetessen halgassátok. 

Innét, jól eszetekbe vegyétek, hogy 
az Evángyéliomban említtetett mag nem e-
gyéb , hanem az Isten igéje: a magot vető 
nem m á s , hanem Krisztus, e-s a ' Krisztus 
szetnéllyében lévő lelki Atyák: fö ld . 
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mellyben a* mag vettetik, nem egyéb , ha-
nem az ember szíve: azok a'madarak, kik 
az űt félre esett magot fel szedik, nem e-
gyebek , hanem az ördögök. Az okra néz-
v e , mivel a mag hintó, az Isten igéjét hir-
dető Lelki Atya , ámbár jól tudgya , hogy 
az ő halgatói között némellyek némellyék-
nél bőltsebbek, némellyek némelly éknél 
fösvényebbek , némellyek némellyeknéi 
durvább szívűek, még is az ő halgátói kö-
zött külömbséget nem tévén, az Isten igé-
jét egy átallyán fogva,, egy forma módon, 
hirdeti; ki tsudállya, ha a'lest hányó ördö-
gök annyira bírják néméllyeknek. szívét, 
hogy az Isten igéjét már tellyességgel sera-
mire sebetsüllyék, annak leg kissebb tiszté-
Jetet , tekén tetet re adgyanak. Mert ha Mi-' 
se're , Predikátzióra, Lelki taníttásokra men-
nek, azokból vislálkodások végett, sem-
mit se tanulttak; ha pedig tanulnak, el 
nem hiszik, ha hiszik, nem tellyesittik: és 
í g y váló az , hogy a1 tövises, kő sziklás -
ót félen lévő szántó főidnek háróm részei-
ben a' leg jobb mag is termékenység nél-
kül marad. De tudgyad K. H. hogy vala-
mint az a1 f a , melly gyümöltsot nem terem./ 
ki vágattatik, és a' tűzre vettetik, úgy a'te 1 

lelked is , melly az oltári szentségnek gya-
kor vétele után, az Isteni tökélletességben 
nem nevelkedik , a* sebessen égő tüzes ke-' 
mentzébe, pokolba taszittatik- * Jól lehet 
ugyan, hogy a* jó maggal bé vetett szántó 
föidhek tsak negyed része termelte meg a* 
szép tiszta búzát, én mégis a* kevés számú 
el választottakról e* mái napon nem szóllok, 
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h anem tsak azt mondom : Qui habét aures 
audiendi audiat, mint hogy a' mag az Is-
ten igéje, tehát a' kinek fülei vannak a' hal-
lásra, ezután az Isten igéjét unatkozás nélkül 
Lendessen , 's figyelmetessen halgassa. Es ez 
lészen az én mái beszédemnek fel vett tzéllya. 
Azokra nézve beszédemnek első részében elő 
tökbe adom: melly nagy bátorságban lehet az, 
ki az Isten igéjét figyelmetessen haigattya. 
Másodszor meg mutatom: melly nagy bá-
torságban lehet az , ki az Isten igéje szerént 
életét foltattya, rs figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Ha akarjátok tudni, melly nagy bátor-
ságban lehet az , ki az Isten igéjét figyelme-
tessen haigattya, szükséges hogy Urunknak 
ezen szavaira, mellyeket a'Zsidókhoz mon-
dott , jól figyelmezzetek, tudniillik: Qui 
ex Deo est, verba Dei auclity propterea vos 
non auditis, quia ex Deo non estis. Joan. 8. 
C. 47- A ' k i az ístentül vagyon, Isten-
nek igéjét haigattya, az okáért nem halgat-
tyátok ti , mert az Istentűi nem vagytok. 
Ennek fontos okát adván így szól: Beatig 
qui audiunt verbum Dei\ et custodiunt illud. 
Luc. 1 1 . C. f . 28. Boldogok, kik az Isten 
igéjét halgattyák, és meg őrizik azt, Elhi-
szem , hogy az örök igének meg testesülé-
se előtt tsak egyszer száll alt meg az Atya Is-
ten, de idő jártával , Krisztus Urunk szine 
<el változásakor a Thabor hegyén igen hosz-
szassan kiáltá az Isteni felség: Hic est Fi-
¿¿us rneus dilectus, in quo mihi bene compla-
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cui, ipsum audite. Matth. 17. C. \v. 5. Ez 
az én szerelmes Fiam, kiben nékem jól ked-
vem tölt, őtet halgassátok. 

De talán azt mondgya valaki közülle-
tek , hogy az Isten igéjét örömest akarná 
halgatni, de módgya nints benne, mivel 
az Istennel még soha se lehetett szembe, 
mert az Isten mostanság már senkivel se be-
szélget ú g y , mint régenten beszélgetett 
Moysessel a' Sinai hegyen. Hallyad Jí . H. 
mit mondott Ábrahám a' dús gazdagnak: 
a dus gazdag, midőn a' pokol melységé-
ben gyötörtetne, fel emelvén szemeit, látá 
a 'Lázár koldusnak lelkét az Angyaloksokas-
ságos serege között Ábrahám kebelebe fel 
vitetni, minden tartozkodás nélkül azon ri-
mánkodék, hogy a' Lázár koldus a' kezé-
nek tsak egygyik ujját mártsa bé a' hideg 
vizbe, és az újjárúl le folyó tseppetskéket 
botsássa, 's tseppegtesse a' nagy hőségben 
lévő nyelve hegyére; avagy küldgye visz-
sza Ábrahám Lázár koldust a' más világról 
az ő testvéreihez, hogy őket fedgye , intse, 
és dorgálly3 erköltstelen életekről, ne hogy 
ők is a' sebessen égő tűzbe, füstbe, gőz-
be, és lángba jussanak. Íme! mint tőre* 
hednek a 'más világiak a'földi eroberek sor-
sán ! de tsak ez válaszoltatott esenkedésére: 
fíabcnt Moysen et Prophetas, hos audicint. 
Luc. 16. C. Y . 29. vagyon Moysessek és 
Profétájok, azokat halgassák, az az: va* 
gyon lelki pásztorjok, lelki igazgatójok , 
lelki taníttójok, kik az én igéimet, az én 
beszédiinet, a' szent írást hirdetik, prédi-, 
kállyák , és taníttyák, tehát azokat halgas-
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sák: mert azok szintén, azt ki mondgyák, 
a9 mit, ha Lázár viszsza menne, mondana.Te-
hát minden mentség nélkül vagy K. H. ki 
az imádságokat, lelki taníttásokat, meg 
nem tanúlod, szokásba vett vétkeidet el 
nem hagyod, életedet a' Lelki Atyádjavas-
lása szerént meg nem jobbíttod ; mert a9 te 
Lelki Atyád az örök életnek igéjét, mint 
leg jobb magot, elődbe adgya, annyival 
is inkább, mivel önnön maga mondgya sze-
relmes meg Váltónk: Amen , amen dico vo-
bis, quia, qui audit verbum meum , habét 
vitám aeternanu Joan. ,5. C f* 24. bizony, 
bizony mondom néktek, hogy a9 ki az éti 
igémet hallya, örök élete vagyon. 

Nem is tsudálom, mert Kardinális szent 
Bonaventura taníttása szerént, valakik az 
Isten igéjét figyeimetessen halgattyák, és a 
szerént életeket foltattyák, már ez életben 
is az Isten kegyelmének azon édességét ere-
zik, rnelly holtok után bontakozás nélkül 
velek égygyütt lakozik. Azért jól mond-
gya Aquinásbéli szent T a m á s , hogy az 
Isten igéjének halgatása az ember szívéből 
minden roszszat ki gyomlál, minden jókat 
pedig bé plántál. Ugyan is: gondollyátok 
é? hogy Ágoston valaha az üdvözülendők 
közé bé jutott volna , ha szent Ambrus Püs-
pöknek predikátzióit gyakorta figyelmeles-
sen nem halgatta volna? gondollyátok é ? 
hogy Mária Magdoi na valaha üdvösségét 
nyerhette volna, ha tsakUrunknak az örök 
életre vezérlő igéit nem halgatta volna, 
hányan az Isten igéjének halgatása után a 
kevélységet alázatossággal, a' fösvénységet 
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adakozással, a bujaságot tisztasággal, a' 
tunyaságot Isteni félelemmel fel tserélték ? 

' vegyétek elmétekben, a' Zsidók három nap, 
három éjtzaka is el halgatták egy húzómban 
Krisztus Urunk szavait, ti pedig fél óráig is 
meg únnyátok a' Predikátziót halgatni? e 
pedig nem másnak, hanem az ördögnek tsal-
fasága, ki akkor leg több bajt, leg több 
gondot üt fejetekhez, midőn éppen az Iste-
ni szolgálatra kellene jönnetek; nem merem 
ugyan mondani, hogy egy Predikátziótűl 
fugjön üdvösségtek, de azt merem monda-
ni , hogy a* Péter Prédikátziojára az Isten 
fiát meg feszittő Zsidók közül többen há-
rom ezernél meg nem tértek volna, ha tsak. 
Péternek azon egy Predikátzióját nem hal-
gatták volna; tehát gyakorta egy Prediká-
tzió annyit ér , mint az Isten országa , a' di-
tsöült boldog mennyország. 

Innét az Alexandriai szent Cyrillus azt 
inondgya: Hogy az utolsó vatsora végén a-
zért vitte ei jüdás Iskariotest a' pokolbéli 
sátán Urunktól, ne hogy , az ő szereLmes 
Mesterének szavait halván, Urunk ébreszge-
tő intéseire hajiülyon, 's penitentziát tartson, 
meg térjen, és üdvözüllyön. Azért nagyon 
tartok attól, ne hogy titeket is azért akadá-
loztasson, azért egykor vagy máskor a1 Pré-
dikátziótúl el fogjon a' frissen lest hányó 
prdög, hogy ti is meg ne igazulhassatok, 
iidvösségteket elő ne mozdíthassátok, az 
örök életet el ne nyerhessétek. Tudora, 
hogy a1 Predikátzió alkalmatosságával a' te 
életednek m'eg jobbításáról gyakorta gon-
dolkozol, mert jól tudod, hogy néked 
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földön nem lészen maradandó városod, a-
zért egykor akkor, vagy akarod, vagy 
nem, e* világot el kelletik hagynod, és így, 
^ege lészen a* te zaboilátlan életednek, neui 
pedig a' reád következendő büntetésednek: 
elmédben forgatod gyakorta , hogy ezerek 
és ezerek tsak egy két vétkekért is szörnyű 
halállal bűntetődtek , te pedig a* sok temér-
dek gonoszságok után is ép egészségben fo-
rogsz, tehát vétkeidrül penitentziát kellene 
tartanod: de valamint Heródes a' vendég-
ségben egy leányzónak kedvéért le nya-
kasztatta keresztelő szent Jánost, úgy te is, 
a' te tzimborásaiddal öszve egyeledvén, is-
mét újra a' te üdvözíttő Uradat pökdösöd* 
nyakon tsapdosod, ostorozod, rángatod, 
keresztre Vonod, 's meg ölöd. 

Bár tsak gondolóra vennétek az Isteni 
Felségnek az emberek üdvössége eránt va-
ló több rendbéli törekedéseit. Ugy é , Sau-
lus Ananiáshoz utasíttatott , hogy attúl az 
örök életnek úttyát meg tanulná? úgy é Dá-
vidhoz Náthán Prófétaküldettetett, hogy az 
ó elkövetett hibáirűl nyersen meg feddettet-
he? tehát néktek is az Istentűi ki választa-
tott, papi méltóságra fel kenettetett, *s kö-
zitekbe küldettetett férfiaknak szavaikra, 
Üdvösségteknek megszerzésére nézve , mél-
tó ügyelnetek. Azért ha való , hogy Pela-
gia, ha az Heliopoleos Nunni Püspöknek ér-
zékenyes szent szavait figyelmetessen nem 
halgatta volna, se az embert társasság kö-
zül ki nem ment vo ]na, se pedig az üdvös-
séges élethez nem fogott volna , való ám az 
ás, hogy ha ti a Predihátziókban Jú nyo-
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mozott igazságokat fél fülre veszitek ; avagy 
ha a' reátok háromlókat más egyebekre fér-
tzelitek, soha meg nem illetődtek, üdvös-
ségteket el nem éritek, s a' mennyei bol-
dogságnak örökös lakossal nem lesztek. 

Még is , ah fájdalom! hányan ütődnek 
fel, kik nem az Isten igéjének buzgó haiga* 
tásgért, hanem az Isten igéjét hirdetők sza-
vainak, módgyainak , fitymálásáért top-
pannak bé a' szentegy házba; a' hol is 
már a' benlévőknek, már a' bejövöknek, 
pákosztoskodások után szemfü'eskednek ; pe-
dig a' szent EvangyéÜomot hirdetők a'Krisz-
tus Jésus követségében járók: sőtt a9 meg 
testesült Ige nyilván mondgya Math. 10. C. 
f . 20 nem ti vagytok, a' kik szóllotok, ha-
nem a' ti Atyátok lelke , a

9 ki ti bennetek 
szóll ; azért az. ő Tanítványainak bűzgobb 
igyekezetekre nézve mondgya, a9 ki tite-
ket halgat, engem halgat. 

Azomban, jöjjön bár szent Ambrus Püs-
pök ; jöjjön arany szájű szent János, jöj-
jön szent Ágoston Doktor , és midőn a9 

káromkodásnak, szitkozódásnak, átkozó-
dásnak, esKüvésnek büntetéseit fontossan e-
lőtökbe rakják, vallyon találkozik é kö-
röttetek harmintz, kik tsak egy hétig, a9 

szokásban vett azon Ég boszszantó szavai-
kat el hadgyák? sőtt jöjjön önnön maga 
az üdvözíttő Úr Jésus Krisztus,és mondgya; 
ha tsak a' ti vétkeitekről penitentziát nem 
tartatok, egy lábigminnyájan el kárhoztok; 
mondgya; erőiködgyetek bemenni a' szo-
ros kapún, mert mondom néktek, sokan a-
karnak azon bé menni, és bé nem mehet-
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nek ; gondollyátok é , hogy húszan talál-
koznának közöttetek , kik szíveknek tellyes 
keserűségébül igaz penitentzia tartáshoz 
fognának ? végre jöj jön, iszonyodok ki 
mondani! jöjjön azüdvözíttő Űr Jésus Krisz-
tus azon véres tagokkai, azon ki nyílt ,öt 
mélysége« lyukakkal , azon darabonként a' 
tsontrúl le foszlot, le tsüggő, 4s meg ron-
gyollott szent Testének húsaival, mellvek-
kel a4 keresztfára szegesztetett, és le térde-
pülve, öszve tett kezekkel, a'tolvajságbar., 
a' búja életben , meg átalkodott kemény szí-
vű előtt könyörögjön nem azért, hogy ma-
gát pökdöstesse , magát tsúfoltassa, magát 
ostoroztassa, tövissel koronásztassa, hanem 
tsak azért, hogy á máséra kezét ki ne nyúj-
s a , tiszta életet éllyen, vailyon a4 száz 
közül válna é tiz, kik az így könyörgő 
Krisztus szavaira hajúinának? 

Ennek oka az, mivel a4 papságra fel 
kenettetett férfiaknak ; sőtt még önnön ma-
gának a4 Krisztus Jésusnak szentséges sza-
vait se veszszük ú g y , mint Isten igéjét, ha-
nem tsak úgy mint emberek szavait. G y ö -
nyörködünk az okos, fontos, bőlts talál-
mányokon, az ékes,4s mézzel egyeledett sza-
vakon, de kemény nyakunkat meg nem haj-
tyuk , életünk módgyát meg nem változ-
tattyuk, az Isten igéjét még bimbójában, vi-
rágjában terméketlenné teszsziik, 4s gyü-
möltsözni nem engedgyük. Azért üdvös-
ségünk eránt leg kissebb bátorságban se le»« 
hetünk. 
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M Á S O D I K R É S Z . 

A ' teremtő Isten valamint a' testi nya 
valyáknak orvoslására több rendbeli hasz 
nos füveket, gyökereket * és köveket alko 
tott, úgy a' lelki nyavalyáknak orvoslása* 
rais az ő szent igéjének halgatását olly foga-
natossátette, hogy azok közül, kik az ó szent i-
géjét jó és jeles szívvel halgattyák, a* sze-
rént életeket folytattyák, híven meg őriz-
vén meg tartyák, senki el nem kárhozha-
tik, hanem örök életek lévén, a' menny ei bol-
dogságnak örömébe jutnak, s üdvözül-
nek. Ezt az Isten igéjét, úgymint: az Is-
ten szavát, bőlts Origenes lelki orvosság-
nak nevezi: szent Hieronimus ki mozdulha-
tatlan hitbéli oszlopnak mondgya: arany szá-
jú szent János olly hasznos essönek esmé-
r i , melly az ember szívébe bé hatvan, min-
den mennyei áldomásokat egy m e g f ü r t ö -
2ött bőv termékenységig éreltet: szent A-
goston Doktor pedig éltessebbek fcledeié-
nek, gyenge gyermekek tejének itéü : mél-
tán hasolíttatik tehát az Isten igéje az Is-
ten szava, a Borith fűhöz, melly, Jeremi-
ás Próféta bizonysága szerént, mindenne-
mű nyavalyákat meg gyógyír. 

De, ha az Isten igéje, az Isten szava olly 
hathatós orvossága* lelki nyavalyák ellen , mi 
oka annak, hogy a' mennyei Jerusálem Vá-
rossának úttya üres és járatlan; az örök kár-
hozatnak úttya pedig, a' pokol úttya min-
denkor járatos és poros? miért dühösködnek 
egymás után a'feslett gonoszságok ? miért ü-
tődnek fel a' botránkozások?miért uralkodnak 
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az irigységek, 's a'boszszú állások ? miért ha-
nyatlik meg a' házasak között az egygyes-
s e g • a' szüzek között a' szemérem ? az jífi-
ak között a .félelem? a' gyermekek között 
a' tisztesség? miért a' szegények nem alá-
zatossak ? a' gazdagok nem barátságossak ? 
miért nintsa vénekben bőltselkedő okosság? 
a1 mester emberekben tsalfaság nélkül való 
hívség ? a' kereskedőkben meg állapodott 
igazság? rövid szóval, ha az Isten igéje, az 
Isten szava, minden lelki nyavalyák ellen 
olly hathatós orvosság, honnét vagyon a z , 
hogy a' szabad élet módgya országos vásárt 
tart, mindenekre,/s minden felé ki árad? 
a' józan életnek erköltsei pedig faiba rúgat* 
tatnak? talán azt gondoliyátok, hogy az Is-
ten igéje, az Isten szava, már ki gyöke-
reztetett, semmivé lett, 's el múlt? ne 
gondollyátok , mert az írás bizonysága sze-
rént , az Ég és a főid hamarább el múlnak, 
mint az Isten szavaibúi, törvénnyeibúl tsak 
egy pont, egy betű, egy tzikkel meg vál-
tozzon, kitörültessen: 's el múllyon. 

Sokan azt tartyák, hogy az Isten igé-
jének haílásábúl, a Piédikátziókbűl, sem-
mi leg kissebb hasznot sem lehet várni: de 
mi lehet nagyobb haszon, mint azt tudni, 
és meg esmerni, ha az örök életnek el nye-
résére el vagyunk é készíttetve, 's fogunk 
é üdvözülni? ezt pedig az Isten igéjébűL 
a' Predikátziókbül, meg lehet tudni, és ki 
lehet esmérni;, mert írva vagyon: a' ki az 
Istentűi vagyon, az Isten igéjét halgattya : 
mivel Krisztus szent János E v a n g é l i s -
tánál mondgya ; bizony, bizony mon-
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dom néktek , a' ki az igéimet halgatíya, 
örök élete vagyon. Sőtt; mi lehet nagyobb 
haszon, mint az Istent, az Istent illető szol-
gálatot, az igaz hitet, poklot, mennyor-
szágot megesmérni í ezt pedig az Isten sza-
va , a' szent Eyangyéliom hirdetése, végbe 
v isz i , ha azt jó és jeles szívvei halgattyuk,. 
a' szerént életünket folytattyuk, híven meg 
őrizzük, és meg tartyuk. 

Való hogy a' keresztények gyakorta l 
öszve gyülekeznek az Isten házába az Isten 
igéjének halgatására ; azomban noha közön-
ségessen minden embernek két füle vagyon, , 
még is az Isten igéjének hallására sokak-
nak egy füle sintsen, mint szintén , ki szá* 
raz kőszvényben, podágrában, nyavalyog, 
noha ült ón helyébe kétTába vagyon, még 
is a' szaladásra egy lába sintsen : jól leheti 
hogy annak az embernek, kit a'Biró karon 
fogva meg kötöztet, két ép k eze l égyen , 
még is a szabad munkára egy keze sintsen; 
ügy ámbátor minden embernek két füle lé-
gyen , még is az Isten igéjének hallására 
sokaknak egy füle sintsen; mivel az Isteni 
tudományokat, tétovázások miatt, nem o Ily 
jó és jeles szívvel halgattyak , mint annak 
helye , rende és modgya'Volna. Követke-
zendőképpen, a4 hiba, a' fogyatkozás, nem 
az Isten igéjebűl, nem az Isten igéjének hir-
detéséből, hanem a' halgatóknak hejányos* 
ságábúl veszi eredetét; mivel nrmeilyek 
resten, tunyári, és tsavargó elmével hal-
gattyák; némellyek mind-azokat, a4 m e -
lyeket hallanak, nem magokra, hanem má-
sokra hárittyák: némellyek pedig, ha fi-
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gye.metessen halgattyák is, mégis a késér-
teteknek idején, sarkak aiűl ki rugvau a 
port, el távoznak, és így a1 szorgalmatos-
ságoktúl, gazdagságokiúl, a' világi hivsá-
goktúl, a' testnek vérnek, 's puha életnek 
gyönyörűségeitől el ragadtatván és körül 
vétetvén, a'Prédikátziókbúl semmi leg kis-
seb lelki hasznot sem vesznek. Mire való 
nézve, valaki az Isten igéjét hasznossan a-
karja halgatni, szükséges, hogy az elméje* 
nek ide'stova való tétovázásit, a' világi el 
mulandó javakon, hívságokonlévő nyugha-
tatlan gondolkozásit, egészen l e t e g y e , jó 
és jeles szívvel , mély és alázatos buzgóság-
gal gerjedezve halgassa a' lelki tudományo-
kat, és a mit hall , azt meg tanullya, meg 
tanúiván, híven meg tartsa. Mivel Krisz-
tus Jlrunk a9 szent és üdvösséges tudomá-
nyokat nem tsák szóval hirdette, hanem 
egyer'smind jeles példa adással is tanította, 
Oktatván minket, hogy az Istert igéjének 
halgatása után nem tsak a gonosztúl távoz-
zunk, hanem jót is tselekedgyünk* Mert 
mondgya i ha fellyebb nem bővelkedik a9 

ti igazságtok az írástudókénál, és a'Farizeu-
sokénál, benem mentek Mennyeknek Or* 
szágába. Ismét mondgya: minden a ki az 
éli szavaimat hallya, és nem tselekeszi azo-
kat, hasonló azon bolond emberhez, ki a' 
házát fövényen építette, és esső jött, és 
folyó vizek jöttek , és a' szelek fúvtak, és 
arra a1 házra rohantak, és el dúlt, és nagy 
vólt a9 romlás. Ezt víttatta szent Lukáts 
Evangyélistánál i s , midőn így szólla egy-
nek , ügy mond: szőlejében füge fa vala plán-

/. Rész, 14 
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tálva, és elméne gyümöltsöt keresvén azon» 
és nem taláíá, monda a* szőlő mivesnek: 
három esztendeje miúta jövök gyümöltsöt 
keresvén e' fügefán, és nem találok; azért 
vágd ki azt, miért foglaltsak főidet is. T e -
hát az Isten igéjét nem tsak hallani, hanem 
a' hallott igék szerént életünket folytatni is 
kelletik. 

í gy tsclekedett Mária Magdolna, ki 
Krisztus Urunk lábainál le ülve halgatta az 
üdvösséges tudományt, mert magát hét ör-
dögtűi , az az: a' hét fő bűnöktül meg sza-
badította, 's magának ditserctessen leg jobb 
részt választott : így tselekedett Kándatzeá-
nak , a Szeretsenyek királyné aszszonyának 
komornyékja, ki mihelest szent Filep Apos-
toltól hallotta a' szent írásnak magyarázat-

— • — XUU ^ Jf u t U O U V 

tyát, leg ottan a' szent keresztséget kíván-
ta, meg is nyerte 's meg is keresztelkedett: 
így tselekedett a' Samariai aszszony, ki U-

.runk szavait halván, üstén a' városba szala-
da , hirdeti vala az Űr igéjét mondván: Ve-
nite \ ei videte hominem, qui dixit niihi o-
irmia, quaecunque feci. Joan. 4. C% 29. 
J r t e k , lássátok az embert, a' ki nékem min-
deneket meg mondott, valamiket tseieked-
tem , magamat magam eleibe állított, és min-
den undokságimat le ábrázolta: következen-
dők éppen, Beatig qui audiunt verbum Dej\ 
et custodiunt illud. Boldogok,, kik az Isten 
igéjét' halgattyák , és azt meg őrizik , 's meg 
tartyák. Hlyen vala Dávid király, ki ma-
ga felöl mondgya: In corde meo abseondi 
eloquia tua, ut non peccem tibi Ps. 118. 
1 1 . Uram! szívembe el rejtettem a* te beszé-
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didet\ hogy ne vétsek néked. Illyen vala 
a* szeplőtelen szent Szűz Krisztus anny a M á -
ria , ki a* fiártíl a* gyermek Jésusrűl, mon-
datott igéket magában tartotta, és szívében 
mélyen forgatta. Mint hogy tehát nem a* 
törvénynek halgatói igazak Isten előtt , ha-
nem a* törvénynek meg őrizői és meg tar-
;tói, senki magát, a' ki bátorságban akar len-
ni , a törvény alul ki ne húzza, hanem aZ 
Isten igéje szerént folytassa életét, 

B É F E J E Z É S . 

Már te hozzád fordulok szerelmes Jésu* 
som, ki a te mennyei Atyádtűi elevenek és 
hóltak birájává rendeltettél, és mély aláza- , 
tossággal kérlek, légy nékem az örök életre 
vezető kalauzom, De egyszersmind óhajt-
va óhajtóm, és kívánva kívánom, légy az 
e'n halgatóimnak üdvözíttö Jesussa, mert 
íninnvájan hivatalosok, tehát tedd őket a' 
te el választottaid számába. Ha pedig látod, 
hogy a test, v i lág, ördög úttyain el indul-
ván, a mi szájunkbúi ki jött szent igéidre 
meg nem igazulnak, szállj alá a'te mennyei 
Atyádnak jobjárúl, tanítsad's oktassad őket* 
talán néked minnyájan hisznek és meg tér-
nek ; talán a' te szent szavaidnak hitelt ad-
nak, buzgóbban imádkoznak, a' szent gyó-
náshoz, a szent áldozathoz' gyakrabban, 
¡és mélyebb ájtatossággal járulnak. Száily 
alá a' te mennyei Atyádnak jobjárúl szerel-
mes Jésusom! talán a1 te meg rongyollott 
szent testednek öt mélységes sebeire néz-
ve el hadgyák az Ég boszszontó káromko* 
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dást, átkozódást, esküvést 4s szitkozódást. 
De mit mondek í szálly alá! szóllj ezen szent 
hellybül! igen nagyot hibáztatna ne szálly 
alá szerelmes Jésusom ! hanem maradgy a* 
te szent Atyádnak jobbján, mert néked se 
hisznek , néked is tsak azt mondgyák, a4 

mit nékünk szoktak mondani, azt mond-
g y á k : hogy ők nyers elevenségben vannak, 
heveskedő iíFiűságokat nem zabollázhattyák, 
*s noha gyarlóságok végett gyakorta járom 
szeget törnek, de hajálossan nem vétkez-
nek: né szálly alá szerelmes Jésusom ! mert 
ha ezerni ezer életed volna is , a' te ezerní 
ezer életeddel meg feszittenek, keresztre 
szegeznek, 's meg ölnek; hanem küld el az 
igazságnak lelkét, a te szent lelkedet, hogy 
a4 te hivatalosaidnak meg keményedett szí-
vét az ő szent tüzének lángjával gyúllyasz-
sza fe l , 's minden látható és láthatatlan el-
lenségnek ostromitúl ki szabadítván, téged 
a4 te el választoltaiddal szüntelen ditsérjenck, 
áldgyanak 4s fel magasztailyanak, Amen. 

q ü i n q u a g e s i m a v a s á r n a p 

Caecus q u i d a m s e d e b a t áecüs v i a i m Luc. ig 
C. f . 55. 

E g y v a k ü l v a l a az ú t fé len . 

Ámbár a' pokolbéli ördög első Ádám a-
tyánk vétke után tsalárd ábrázolásokkal még 
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a* levegő Égen is roppant kastélokat, váro-
sokat, mutogathatott légyen , még is idő jár* 
tával, úgymint, Krisztus Urunk születése 
után, úgy meg tzáfoltatott, hogy nem tsak 
szemfényvesztő hatalmát, de még ke'rke-
dékeny szabadságát se űzheti; miveL a ma-
gosságbéli Istennek híre , 's engedelme nél-
kül az embernek fejérül még tsak egy haj-
szálat sem vehet le. Mind azon által, Ex-
petivit vos Satanas, ut cribraret sicut triticum. 
Luc. 22. C. V . 3 1 . szívem fájdalmával mon-
dom, ki kivánt, ki kért titeket, mint Jób 
Pátriárkát, a' pokolbéli Sátán, hogy e* há-
rom napoknak el folyása alatt szüntelen úgy 
forgassonr és rostáilyon, mint a rostában 
szokás forgatni és rostálni a' tiszta Búzát. 
Azért ha valaha, e három napokuak el fo-
lyása alatt leg inkább vigyázzatok magatok-
r a ; mert írva vagyon: Homo, cum in hono-
reesset, non intellexit , comparcitus est ju-
mcntis insipientibus Ps. 48. Y- 13* az em~ 
ber, midőn nagy betsüietben volna, nem 
é r t e t t e , 's magára nem vigyázott, a* testnek 
világnak, ördögnek mirigyesfullángjaitszí-» 
vébe fogatta, mint ha esze sem lett volna, 
ostobául vétkezett, és ollyanná lett, Sicut 
equus tt mulus, quibus non est intcllectus 
Ps, 3 1 . Y• 9? m ' n t a ló és az öszvér , mel-
lyeknek semmi okoskodó értelmek' nints. 

A* végre az Anyaszentegyház, mint 
gondos Anya, az. el olvasott mai szent E-
vangyéliombán élőtökbe adgya az,élő Is-
tennek szent fiát, az üdvözíttő Úr Jésus. 
Krisztust, és éppen azon kínokkal, fájdaU 
mokkái és gyötrelmekkel, mellyeket mi ^ 
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rettünk, Ádámban elestekért, a' magos ke-
resztfának oltárán szenvedett; és éppen a-
sért, hogy te K. H. e' három napoknak el-
folyása alatt meg emlékezzél arrui, hogy 
te éretted , és éppen éretted a9 durva po-
gány Zsidóktól a9 te lelkednek örökös je-
gyessé, as üdvözíttő Ür Jésus Krisztus, 
meg feszíttetett 9s meg ölettetett. Tehát te 
az ördögi késértetektül meg ne gyözettessél, 
9s ne vétkezzél; mert a9 Glossa in Epist. S. 
Pauli ad Hebraeos C. 6. t . 6. azt jegyzi : 
Per unurn quodque peccatum, quod comrnit-
timus, Christum crucifigimus, et quantum 
in nobis esty occidimusminden halálos vé-
tek al iai , mellyet el követünk, a* Krisz-
tust fel feszittyük, és a9 mi a9 véteknek sul-
lyát illeti, újjonnan meg öllyük. 

Boldog Isten! tehát a9 mái szent Evangyé* 
liom szerént, a9 mi szerelmes meg Váltónk e'' 
három napoknak el folyása alatt a' trágárkodd 
iíFiaktúl ismét,tradetur^ illudetur,flagellabi<> 
tar, conspuetur. Luc. 18. C. Y* 32- űjjoiagela-
dattatik, megtsúfoltatik , meg osztoroztatik, 
meg pökdöstetik, végre meg feszíttetik, 's 
megölettetik. Fontold megK. H. mézzel fo-
lyó szent Bernárd Apáturnak ezen szavait: ¿7« 
nagutta sanguinis Christisujfficiens eratpro re~* 
demptione decem millium mundorum. A' Krisz-
tus Jésusnak tsak egy tsepp vére is elegen-
dő lett volna nem tsak egy ember vétkinek, 
de tiz ezer világ bűneinek el törlésére is. 
Még is téged nem egy tsepp vérével, hanem 
az 6 szent vérének bőven ki tsurclúit fördő« 
jével hozott üdvösség úttyára. ' Tehát jól 
vigyázz magadra, mert mennei több tsepp 
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vérét ontotta te éretted a inasjos keresztfán 
a te Üdvözítőd , a n n á l nagyobb haragra ger-
jeszted őtet, ha eilene többször és többszőr 
vétkezel. Ezeket ha józan elmével által 
nem érted, avagy érteni sem akarod, bi-
zonyos légy benne, hogy te vagy ám az a 
v a k , kirül a' mai szent Evangyéliommond-
gya : Caecus quidam sedebat secus viam , egy 
vak ül vala az út félen. 

A' testi vakságról sírva panaszolkodik 
az öreg Tóbiás mondván: Quale gaudium 
mihi erit, qui in tenebris sedeo, et lumen 
coeli non videó. Tob. .5 C. f . 1«. Minémü 
örömöm's vigasságom lehet már nékem öreg 
napjaimban, ki a' setétségben ülök, és av 

napnak, holdnak, tsillagoknak vidámító 
fényességeket nem láthatom, mennyivel in-
kább nagyobb szívbéli bánattya, 's szomo-
rúsága lehet annak, ki lelkiképpen meg 
vakul? mivel a lelki vakokról így szól szent 
Pál Apostol ad Rom. 1. C.f. 2 1 . obscuratum 
est insipiens cor eorum , dicentes enim se es-
se sapientes, stulti facti sunt. Homálynak 
homályával bé boríttatott a' szívek, józa-
noknak, okossoknak, bőltseknek,tudóssok-
nak állíttyák magokat, de a' bolondoknál 
is bolondabbak, mert, lelki vakságok mi-
att, a* mindeneket látó, 's mindeneket tu-
dó Istent se nem tudgyák, se nem láttyák. 
Már kik legyenek a lelki vakságban üló va-
kok ? nem mások, hanem azok, kik a se-
tétségnek munkáját folytattyák, tudniillik: 
a' halálos vétekben esett bűnösök. Es ez 
lészen az én mai beszédemnek fel tett tzél-
lya. Az okra nézve beszédemnek első re-
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szében élőtökbe adom : hogy az út mellett t^ 
lő vak nem más, hanem azok, kik el ra éjek meg 
tompulas.a végett a' vétkes, aíkalmatosságok-
túi nem félnek. Másodszor megmutatom: 
hogy az út mellett ülő vak nem más , ha.-
nem azok, kik makrantzos aKarattyok m(-
att a* vétkes a ] kaj m a to s s ág ok tú_l pem őriz-
kednek, s figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z * 

Minden teremtett állatnak, a' maga vér 
jelmezesére való fegyvere vagyon, egye-
dül az ember, az okoskodásnak ke'béiébep. 
Jielyheztetve lévén , a' maga gyarlóságában 
hagyáttatott, hogy maga felől sokat ne áL-
lítson, hanem az ő tulajdonát, toeilyet a 
terpieszet egy boszszonkodó haraggal egybe 
sikál olt , szemei előtt forgassa. Úgy é? 
a' mi születésünket meg előzte az eredendő 
bűn, halálunkat pedig mennyi sok képte-
len nyomorúságoknak Ínségei el nem lepik? 
fris emlékezetben tartotta Jób Pátriárka e-
jzen gyászban borult szomorú állapotunkat, 
ki, a* ganéjban ülvén, tseréppel vakarja 
vala a' gyenyetséget. Job. 2, C. f 8- Mivel, 
a* mint «zent Gergely Pápa említti., Fen? 
sahat vir sanctus, unde sumptus crat, et 
Jragm?nt,o vasis fictilis vps JictiU radebat 
Az Isten szíve szerént való szent férfiú az 
ő. eredetének tQrsökérü) el nem felejtkezett, 
és éppen az^rt a' töj-edékeny edényt az cl 
törött ede'nynekiserepével vakargatta. 

Azomban, noha a' természet az ő roü* 
helyé bűi egy mostoha kézzel húzott, kí beik 
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műnket, meg is az okosság,'és a társaság, 
ineilyeket belénk öntött, 's velünk közlött, 
elegendőképpen helyre állíttyák hejányos-. 
ságinkat, mert okoskodással külömbb kü-
lömbbféle mesterségeket ki gondolunk, fegy-
vereket készíttünk, városokat építtünk: 
Társasság által pedig olly jó akarókat szer-
zünk , kik szerentsétlen esetinkben támo-
gatnak, szo.morúságinkban vigasztalnak, 
kétséges dolgainkban jó tanátsot adnak, de 
ezek eránt, ha hajó törést szenvedni nem 
akarunk, fél lábra ne állyunk. . 

Vagyon ugyan az okosságnak, és az 
«emberi t'ársalkodásnak előmeneteles sikere, 
ha rendessen élünk vélek, de, ha viszsza 
élünk vélek, bizonnyára a vétkekre kész 
alkalmatosságokat háilóznak előnkbe. E -
leven példánk ebben Ádám és É v a ; mert 
olvasom: mondá a' kígyó képében öltözött 
Ördög Évának a' Páraditsom kertben: tud-
gyátok é ? miért parantsolta néktek Isten „ 
hogy minden fának gyüuiöltsébül ne egye-
tek? ennek nem egyébb az oka, így foly* 
tatván beszédét a4 Sátán, hanem az , mivel 
a'ti szemeitek leg ottan, mi helyest a4 tiltott 
fának gyümöltsébüi esztek, ki" nyílnak, éá 
mindeneket tudtok, 4s hasonlók lesztek az 
Istenhez. íme a4 társalkodásnak férges gyü-
inöltse.t mert a4 midőn mondotta a4 Sátán, 
ki nyílnak a* ti szemeitek, éppen akkor ho-
mályosította meg szemeiket pokolbéli ör-
dög , mivel Éva a4 k ígyót , Ádám pedig a4 

társát, Évát , okúi vetette. Sőtt; midőn 
kiáltá Isten a Paraditsom kertbén, Ádán; 
hol va^y ? azt feleié Ádám, meg ijettem * 
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íe szavadtól, és, mivel mezítelen vagyok, 
el bújtam. I.ne! a' véteknek homályától el 
boríttatott eszű A dám ! melly ostobáiil felelt: 
mivel nem de mezítelenül teremtette őtet 
Isten, és még is mezi tele nségérul vádol* 
lya magát, mi itha mezítelenségében nem 
tettzett volna Ádám Isten ő szent Felségé-
nek. Mellybül kiki sajdíthattya, melly nagy 
elme torapulást szerez a 'vétek, és melly na-
gyon meg tsalatkoznak ttzok, kik az ő vét-
keiknek el palástolására nézve már rejtek 
helyeket, már mély gödröket, már setét pin-
tzeket keresnek: mert a' mindeneket tudó 
cs látó Isten minden leg kissebb vétkeiket 
tartalék ne'lkül tudgya és láttya. 

Való, hogy a9 társasságot a9 világi em-
bernek vajpr szükségképpen, vagv barátság 
okáért fel K e l l tartani; mert a' férfiú felesé-
gét, a magzatok édes szülőit sarkalatos 
nyomban követik. A9 jó akarók jó akaró-
ikkal minden szívek szándékát barátságos-
san közlik : de tsak ugyan ezen szoros tár* 
salkodás a9 vétkes alkalmatosságoknak félel-
métől senkit ki nem vesz. Mert ha Adá . 
mot Éva meg gyengítette, Absolon az ő é» 
des Attya ellen, Dávid ellen, hadat készí-
tett, Amnon az ő szoigálattyára ki rendelt 
testvér húgát, Thámárt, meg szeplősítette, 
Joáb petsétes levelével, barátságos tsókjá-
v a l , Ábnert fel hasította, nem tsak a9 vét-
kes alkalmatosságokban, de még a' leg di-
szessebb társalkodásokban se legyünk féle-
lem nélkül: mert , Spiritus promptus est, 
caro infirma. Math. 28. t . 41 . A ' lé-
lek kész, de a9 test éretlen, 's az érzékeny-
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ségek szüntelen küszködnek. Tehát ha a' 
Jerikoni út mellet ülő vakkal vakoskodni 
nem akarunk , mindennemű vétkes alkalma-
tosságokat , 's társalkodásokat kerüllyünk.^ 

Dávid király jól lehet, hogy Isten szí-
ve szerént való férfid vala , még is midőn 
Betsabéval házasság törésbe esett, és an-
nak férjét , Uriást megölette, úgy meg ho-
mályosodott elméjeben, hogy a' házasság 
törésnek, és a' gyilkosságnak vétkét még 
tsak semminek se állította mind addig, még-? 
len Náthán Próféta által meg nem intető-
dött. Íme! Dávid király, ki vétke előtt 
azzal mert ditsekedni: Super omnes docentes 
me intellexi Ps. i lg. V. 99. minden taní-
tóim felett jobban értek és tudok mindene-
ket , vétke után azt kiáltya: Comprehende** 
¡runtme iniquitates meae, et nonpotui, ut vi-
Merem. Ps. 39. f . 13. meg fogtak engem 
a* hamisságira, és nem láthattam, környűl 
vettek a' gonoszok , és még is az én hejá-
nyosságimat meg nem esmérhettem. 

Hailyátok szerentsétlenségét Sedetziás 
királynak , kinek gyermekeit Nabukotípno-
sor király egygyes egygyik szemei előtt 
megölette, magának szemeit kiásatta, és 
ügy rab szíjra kötöztetve, Bábylon város-
sába rabságra verettette. Értitek é mit al-
karok mondani? Sedetz'uU nem egyéb, ha-
üem az Istennek kedves embere, ki mihe-
lest halálossan vétkezik, leg ottan az ördög-
nek rabjává lészen , és minden előre tett j6 
tselekedeteit meg fojtya, lelki szemeit ki 
vá ja , és Őszve kötözött kezekkel és. lábak-
kal azon mélyaeges tömlötzbe taszittya* 
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a4 hol vég nélkül való sírás, jajgatás, és fo-
gok tsikorgatása vagyon. Téged hijiak en-
nek bizonyságára K . A. ki halálossá» vét-
keztél; mert úgy ér Sedetziás, az az: Is-
tennek kedves embere voltál, mégien nem 
vétkeztél? király voltai; mert a' te érzé-
kenységeiden uralkottál, 4s a' mennyei Je-
rusálemnek lakossa voltál; de vétked által 
már az ördögnek rabjává lettél; a' te fegy-
veredbúi le vetkőztetett, és szemeid előtt 
teilyes életedben tett minden jó tselekede-
teidet, mint annyi fiaidat, kardra hánta , 
*s meg ölte , és a' te szemeidet ki vájta, a4 

te eszedet, értelmedet meg homályosította, 
magadat Babylonba 4s gyalázatba ejtett. 

„ És így szent Ambrus Püspök taníttása sze-
rént, mivel a' te el követett vétkeid miatt, 
a4 te eszed, értelmed meg homályosodott, 
nem tsudálom ha szerentsétlen sorsodat nem 
sóhajtod, mivel nem is tudod, nem is látod, 
nem is érted. 

Mi volt Istennek leg nagyobb ostora az 
Egyiptus főidén? nem egyéb K. A. hanem* 
a' setétség, melly három napiglan oily tö-

, niötten tartott, hogy azt tapogatni lehetett; 
oily keménnyen állott, hogy közötte moz-
dulni se lehetett; oily sűrű vólt , meliyben 
egygyik a1 másikát nem láthatta oily ré-
mésztő vólt, meliyben egygyik a másiká-
hoz se nem szólhatott, se ügyét,bajját nem 
közölhette? oily rettenetes vóJt, meliyben 
a' fiú az attyát, az atya a4 fiát, ha egy más 
mellett állottak is , nem vigasztalhatták, ha-j 
nem minden mozdulás nélkül, a4ki tilt ülve, 
34 ki állott á lva , a kit hol 4s mi módon ta-
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Iáit^ úgy maradott. Mind ezeknél még is 
sokkal nyavalgóbb a* lelki sctétség; mert 
a* véteknek fekete homályával el borítta-
tott eszű bűnös, az ördögtül meg vakíttat-
ván, Nabukodonozorral baromi szívre válte-
zik; Sámsonnal ló gyanánt a' szárazmalom 
kereket húzza: a' tékozló fiúval a* sertések, 
vállújábúl falatozik; Dániel teheneivel a' ko-
pár mezon sínlődik; és mivel az Evan-
gyéliomi meg görbült aszszonnyal az Ég fe-
lé szemeit nem emelheti * telLyességgel sem-
mit se gondol a' mennyeiekkel: nem gon-
dol a' természet és Isten törvény évei, nem 
gondol az Anyaszentegyház és a* hazabéli tör-
vénnyel; nem gondol az okosságnak ésböl-
tsességnek józan törvénnyévei; sőtt nem gon-
dol az halállal, az utolsó ítéletteU pokollal 
és mennyországgal, hanem, a' viszketeges 
érzékenységeinek minden helyet, minden 
alkalmatosságokat ki keresvén, derűre ború-
ra a* leg szemtelenebb tse'ltsap társasságok-
ba bé rohan 's azt kiáltya: együnk, igyunk, 
vigan lakozzunk, mert már a* holnapi na-
pon meg halunk. 

Nem ok nélkül mondgya tehát a* zsol-
tározó király : In circuitu impii ambuiant. 
Ps. u . V. 9- a z istentelenek kerengenek; 
mert a' vétkes alkalmatosságokhoz szokott 
bűnös ollyan mint a vadász, ki hegyet völ-
gyet bé jár , de semmit se talál: ollyan 
mint a* halász, ki éjjel 's nappal butykász, 
de semmit se keret: ollyan mint a' malom 
kerék, melly akár mint sürög forog, még-
is helyébűi ki nem mozdúl; mivel a' vétk® 
az ő üdvösséges dolgainak nevedékeny fa-
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kadásit még gyenge zsengéjében le forázza, 
tenkre teszi, s meg emészti. Bar tsak e-
szekbe vennék a* sátánnak rabjai mi tör-
tént Sodorna varossábari, midőn Lóthot ki 
akarták onnét vezetni az Angyalok : úgy é? 
Lóthot, kinek tökélletes jámbor szent'éle-
téért a1 város sok ideig fenn állott, a'Sodo« 
maiak ei botsájtani nem akarták? de ellent 
állottak az Angyalok: mert a ki rendelt vi-
gyázókat úgy meg vakitották , hogy noha 
a Lóth házának egész környékét tetőtül 
fogva egész talpig láthatták is , még is a 
Lóth házának ajtaját, mellyen az ő ki me-
netelét várták * tellyesse'ggel nem láthatták. 
Tehát a" Sodomaiak , mint testi és lelki vc-
kok , a' Lóth házának ajtaján kívül , min-
deneket láttak, az az : látták a bálványo-
zókat, a' botránkoztató társalkodásokat, a' 
szemtelen bújáikodókat, a'tántorgó részege-
ket , a' zabálló dősölőket, a tsavargó he-
nyéíőket, 's mind azokat, mellyek ,a ' to-
roknak, gyomornak, testnek, világnak ; 
ördögnek munkái valának, a nagy Isten 
tiszteletét, imádását, és a' mi a1 lélek üd-
vösségét eszközölhette volna , a' Lóth há-
zán kívül az egész városban nem láthatták. 
Következendőképpen, járták és látták a* 
pokolra vezető utat a1 Sodomaiak, de az ö-
rök életre vezető ajtót, mennyország kapu-
ját , az üdvösség úttyát, se nem látták, se 
nem járták, azért mert az űt mellett ülő 
vakkal a vétkes alkalmatosságoktól meg 
homályosodott elméjek végett se nem féltek; 
se makrancos akarattyok szerént azoktól 
*iem örizkettek. 
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} Ha a' vétkes alkalmatosságok az ember 
aKarattyát vakságba ejtik , nem tsuda , mert 
őd magában is v a k , semmit előre nem lá t , 
se nem tud, ha tsak az elme őtet nem igaz-
gat t y a , és nem útasíttya; de ha az elmét 
is a' vétekre vezető alkalmatosságok meg 
vakittyák , minemű kalaúzza lehet az aka-
ratnak ? mert írva vagyon, ha a' vak vakot 
vezet, mind a' ketten verembe esnek. Máth: 
15 . C, y . 14. Azért ha az út mellett ülő vak-
kal vakoskodni nem akartok , a' vétkrs a!« 
kalmatosságoktül őrizkedgyetek. Mert tsak 
egy halálos véteknek nehézsége is olly sú-
lyos,, hogy azt még első zsengéjében i s , 
az E g , noha mint egy rézbül öntetett le-
gyen , meg nem bírhatta, hanem az el pár-
túlt Angyalokkal a' magosságbűi pokolra 
szállította: a ' főid noha az Isteni Felségnek 
kézimunkája légyen, még is Coret, Da-
thant, Abiront, meg nem tarthatta, hanem 
ki tátott szájjal el nyelte, 9s elevenen elsül-
lyesztette : a tenger vize,* ámbár a' rakott 
hajókat, terhes gállyákat feltartsa s elbír-
j a , még is Jónás Prófétát el merítette, 's 
Tzethal gyomrába zárta. Tehát a vétek-
re vivő alkalmatosságostul nem őrizkedő 
bűnös keménnyebb az Égnél , erössebb a' 
főidnél, tömöttebb a9 tenger vizénél, mert 
a9 vétket bátran el bírja. 

Igaz hogy az időnek folyamattya sze-
rént mindenek idő jártával tsak könnyen el 
múlnak, de a vétkek, mellyeknek fel állít-
tói vagyunk, semmiféle mostoha időknek 
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folyamattyávál el nem múlnak: el akarta 
ugyan veszteni Isten a' vétket mind a4 föl-
dön, mind az Égben, az Angyalok, és az 
ember büntetésével: de alig üzettetett ki az 
első ember a gyönyörűségnek Paraditsomá* 
búi, már is annak fia Káin, vétket tseleke-
dett; az egész világot vizzel, Sodorna és 
Goinorha lakossait tűzzel büntette Isten á 
vétek miatt, de haszontalan vólt akár mine-
mű tsapásokat is reájok botsájtani: sőtt ön-
nön maga jött a4 véteknek el törlésére az Is-
ten fia, még is még most is torkig, nyakig 
úszkálnak a4 puhaság után indult világ fiai 
a4 vétekben. 

Tekintsd meg életed modgyát valaki a' 
vétkes alkalmatosságoktól nem őrizkedel í 
úgy e? meg nem elégszel azzal, hogy a4 te 
drága Je'susodat, te éretted, és a4 te vét* 
keidért 4 a'durva Zsidóság ütötte, verte, 
tsapta, kínozta, rugdalta, tsűfolta, ke-
resztre feszitette, 's meg ölte; hanem te is* 
mét, mint esztelen, még a4 Zsidóknál is ér-
tetlenebb , a4 te feslett erköltstelenségeddel, 
fetsegó nyélveddel, mosdatlan szájaddal, 
gonosz életeddel, istentelen tselekedetecU 
del, majd nem minden nap s minden órá-
ban, a4 te üdvözíttő Jésusodnak drága szent 
testén bé gyógyult sebeit meg újjittod.^ Nem 
méltán panaszolkodhatik é tehát az Ur Je-
sús Krisztus az ö mennyei szent Attyának 
mondaván: ah! én mennyei Atyám! meg 
vallom, hogy a4 Zsidóktól lett szenvedé-
semnek mélységes tengerében igen nagy ször-
nyű fájdalmakat szenvettem , de még is sok-
kal nagyobb gyötrelmeket érzek szívemben, 
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midőn az első véteknek el törlése után ta-
pasztalom, hogy éppen azok az emberek, 
kiknek vétkeit a* keresztfának oltárán keser-
ves kínszenvedésemmel és halálommal eltör-
lottem, ismét vétkeznek, az ő vétkeikkel ismét 
a'keresztre emelnek, gyalázatba, kissebség-
be , 's fájdalmaknak mélységébe ejtenek« 

Gyakorta bámulva nézi az ember, mi-
képpen vesztegettetett meg oiiy fényes v á - ' 
ros, vidék, vagy ország, meliyben az ájta-
tosság szépen virágzik vala : miképpen alutt 
el bennek az Isteni félelem ? hogj' tűnt el a* 
szép erkölts? hogy szűnt meg a' buzgóság? 
hogy vett erőt a' roszaság? hogy áradott el 
a' gonoszság ? honnét vagyon ez az hirtelen 
való iszonyatos változás ? onnét K . H. mi-
vel a* sátán táborából ki ugrott némelly bots-
kor bőrű lelkek , a vétkes alkalmatosságok 
között, a zabollátlan élet módgyát szaba-
dossá tevén, a\ Krisztus Jésus drága «zent 
Vérévél meg váltatott lelkeket hamis írások-
k a l ; tsalárd könyvekkel, szabados beszéd-
del , kémény parantsolatókkal, tsábíttó a-
jándékokkal, rosz példa adással körül ve-
szik ; bé keríttik, álnokul ördög rabjává te-
szik. De illik é éz egy keresztényhez? ah! 
nem il l ik; mert ha Krisztus Pétert, tsak a-
zon egy szaváért, mellyel Krisztus kínszen-
vedését és halálát akadályoztatni akarta, sá-
tánnak nevezte mondván ; menny hátra sá-
tán, botránkozására vágy nékem. Math. 16. 
C. Y. 23. Mennyivel inkább sátánnak fiai, s 
leányai azok a* gazdák, 's gazda aszszo-
byok ; azok az atyák és anyák, kik visz-
szálkodva élnek ? szemtelenül beszélnek, rá* 

/ . Rész* . já 
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, tál káromkodnak, szitkozódnak, átkozódnak, 
lopnak, tolvajkodnak, a'szent Misét, Prédi-
kátziót, Isten igéjét megvetik , a* hitbeli tzi-
kellyekrül kárhozatossan böfögnek. Mert az 
illyen lelki károkat szerző metél meg nem áll 
egynek, kettőnek romlásán , hanem egész vá-

i rossokra, országokra is ki terjed, 's minden 
helybéli lakosoknak ivadékira száll. 

Azért jói vigyázzatok arra, a mit mon-
, d o k , azt mondom: hogy az iliyeri el készült 

vétkes alkalmatosságbúi következik a* szív-
nek gerjedező gyülladozása; a' szívek gyűl-
ladozásábűl a gyönyörködtető kívánság ; a* 
kívánságbúi az el tőkéilett akarat; az el tö-
kéilett akaratbúi a' külső tselekedetnek vég-

\ be hajtása; a tselekedetbül egy természetes 
szokás ; a szokásból meg rögzés ; a7 meg 
rögzésbül meg átalkodás; a* m C g átalkodás-
búl kétségbe esés, a' kétségbe esésbül ö-
rök kárhozat; tehát az Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtett lé lek, ha a' vétkes 
alkalmatosságoktól nem őrizkedik , a' gye-
henna tüzébe meríttetik ? nints külömben. 

Azonban, Aquinásbéli szent Tamással 
szóllok, két féle az alkalmatosság: egyik el 
kerülhető, a 'másik el kerülhetetlen: szük-
ségképpen el nem kerülheti az aszszony az 
6 házas férjének táriasságát, mert a' szent 
oltáron esküvéssel le petsételte hitét. Te-
hát aszszony, ha téged a1 te férjed zaklat, 
maradgy véle ; mert a* mindeneket kormá-
nyozó Isten a' bűnösökkel meg marad ; mi-
vel a' napot szintén úgy fel virasztya a' go-
noszszakra, mint az igazakra. Tehát te is 
a' te zenabonáskodó férjedet el ne hadd, 
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hanem a4 te haragos, durtzás, káromkodó» 
semmi hitű, párodnak lelkét a4 te szeiid , 4s 
békességes türödelmeddel nyerd meg , 
hogy az égbéii koronátokat el ne veszejtsé-
tek. De bezzeg vannak ám olly alkalma-
tosságok, mellyekbe egyeledni nem szük-
séges, sött; mint a' kigyót, vagy sárkányt 
kerülni kelletik. Iliyen az eszem, iszom de-
vernálás , az erszényt üresíttő játék, a4 bál , 
a4 tántz , és a4 komédia, mellyek szív eny-
híttő mulatságoknak neveztetnek. De melly 
nagy rándulások esnek az illyen kö'rnyűlál-
lásokban ? 4s melly nagy lelki károk ütőd-
nek fel az illyen állapotokban? azok tudnák 
elő beszélleni, kik ártatlanságokban s raloin-
ra méltó hajó törést szenvettek. Origenes » 
meg élemedett napjaiban, szüntelen a szent 
írás könyveiben foglalatoskodott, még is a4 

testi késértetektül ment nem lehetett. Ná-
ziánsi szent Gergely , noha a4 Krisztus Jésns 
feszületét mindenkor szemei előtt tartotta » 
és a4 szent Evangyéliomot olvasgatta , még 
is a búja gondolatoktól munkás elméjét ki 
nem tisztíthatta. Szent Hieronimus, ámbár 
a4 setét barlangoknak rejtek üregében ; az 
emberi társasságon kívül, egyedül tsak az 
Isten, és az Anyaszentegyház dolgaiban írás-
sal, olvasással, álomtalanúl töltötte is öreg 
napjait, még i s , a4 mint maga panaszollya, 
a4 gyermekorbéli tündéres elme futtatások-
tűi ki nem üresnhette fejét Hát a4 ki a* 
szemérmetlen társalkodások között egész 
napokat, 4s éjtzakákat tölt ; a4 ki a' sikám-
ló alkalmatosságok között magát fitogattya; 
a4 ki a' tséltsap mulatságokban az űtza ta-

* 
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podókkal devernálkodik; a ki az emberisé-
gét az oktalan barmok formájába önti; 
nem töri é ki a' járomszeget ? nem zeng é fülé-
ben a hajót el meríttőSyreneseknek nótája? 

És éppen ez ára az o k a , hogy a9 mi-
dőn Lázárt hallottaibúl fel támasztotta Krisz-
tus, szívének fájdalmával sirván könyve-
zett. Mert a9 mint némelly bőits atyák ta-
nít tyák , azon helyen, a hová Lázár temet' 
teteit, még más több meg hólt testek is fe-
küttenek, és még i s , midőn nagy fen szó-
val kiáltá Krisztus : Lazare veniforas. Joan. 
l i . C. Y. 43. Lázár jöj k i , a9 sok holtak kö-
zül tsak egy Lázár jött vala k i ; következen-
dőképpen, mondhattya az Isten igéjét hir-
dető Lelki Atya a' vétekben megátalkodott-
nak, K . A. hadd a' vétkes alkalmatosságo-
kat , tégy igaz gyónást büneidrül, erős fo-
gadást; jobbítsd meg éltedet, ne szaporí-
tsad bűneidet, tekéntsd a9 keresztfán függő 
jésusodnak Öt mélységes sebeit, pokolnak 
gyötrelmét, mennyország örömét; sőttsuj-
togassa, üsse, ver je , tsapkodgya bár Moy-
sesnek sugár veszszeje, még is hamarább 
ki pösdül a9 kemény kő sziklábűl a' felugró 
v i z , mint a9 makrantzos akaratú bűnösnek 
szemeibül egy tsepp könynek húllása. 

B É F E J E Z É S . 

A z okra nézve, mint hogy Ádám el e-
sése után úgy meg bontakozott az emberi 
természet, hogy az ember az ördögi intsel-
kedések között már íieití a' jó t , mellyet akar 
hanem a' roszízat, mellyet nem akar , tse-
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iekedni ösztönöztetik, kiki úgy vigyázón 
magára, hogy az út mellett ülő koldusnak 
állapottyára ne jusson. Ha pedig vigyázat-
lanságtok végett az igaz űtrul, az igazak 
számából, már ki tántorodtatok, és az út 
féle n ülö koldusnak sorsára jutottatok, ki-
áltsatok az említett koldussal a' magosság-
béli Istenhez : Domine miserere mei. U r a m 
könyörüliy rajtam, törüld ki az én sze-
meimbül a* véteknek homályát, hadd lás-
sam, értsem és tudgyam a' te szent akara-
tódat, mert e' naptűi fogva a te hív szolgá-
latodra ajánlom , és kötelezem magamat; 
nem tsak a vétkes alkalmatosságokat, ha-
nem még a' nyájas társalkodáscrkat is , mint 
lelkemnek leg károssabb ostromit, kerülni 
fogom. Erősíts meg Uram ezen indulatom-
ban , fel tett jó szándékomban, és enged-
g y e d , hogy e' siralom völgyébűi a' kék e-
gek boltozati felett vigadozó szenteid kö-
zé a* te szent színed látására, és befuthas-
sak. Amen. I " Kv >j lé 

B Ö J T ELSŐ V A S Á R N A P 

Jesus ductus est in desertum , ut teijtaretui 
a1 diabolo. Math. 4. C. f . j. 

Jésus a' pusztába vitetek, hogy meg kése'r-
tetnék az ördogtüL 

^zörnyüközzetek Egek! - bámullyatok An-
g y a l o k ! i s z o n y o g y a t o k minden lelkes ál 
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latok ! Jésus az élő Istennek szent F ia , ki 
azért jött e' v i lágra, hogy minket a* sötét-
ségben lévőket, a' mennyei világosságnak 
igazságára tanítson, az emberi társasság kö-
zű! egy rémésztő vadon pusztába vitetik. 
Tehát az uraknak Ura nem a fenn héjázó 
magos palotákba, nem a' rendes királyi 
szobákba, hanem az ei hagyattatott pusz-
tákba, setét üres barlangokba vitetik a' 
lélektől, hogy meg késértetnék az ördög* 
fül, El hiszem, hogy a' késértő ördögnek 
több rendbéli ravaszkodási után sok nyava-
l y á k , ínségek, sanyaruságok alá vettetődött 
a' drága Jésus! mert az embertelen késértő, 
a' magos paloták helyett nyomorult barlan-
got ; a' királyi szobák helyett setét főidnek 
büdös ürőgét; a' puha nyoszolya helyett ri-
patsos kemény követ ; a1 kelemetes zenge-
dező muzsika szó helyett szótalan némaságot: 
a" frissen készült ételek helyett n e g y V e n 
negyven éjei tartó sovány böjtöt kinálga* 
tolt. Láthattátok volna K. H. melly nagy-
szoros kemény penitentziát tartott Jésus, 
mellyel kéntelen nein volt ; melly keserves* 
sen siratta a* vétkeket, mellyeket tellyes é-
lete napjaiban el nem követhetett; még is 
ah! m é g i s a1 te vétkeidet ah ember! siraU 
ta és igen fájlalta: a te vétkeidért huzomog-
san böjtölt, h gy te néked, ki vétekbe es-
té l , ösztönt adgyon, példát nyújtson, a* 
te vétkeidbűi való k j térésedre. 

Tudom azért teremtette Isten az embert, 
hegy a1 mennyei boldogságnak örökös la* 
kossá legyen *s ü d v ö z ü l j ö n . De ha a* sok 
hivatalosok közül kevessen vannak az el vá*» 

» 

j 
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lasztottak, nem minden ember nyeri el a' 
végét nem érő ditsőséget, nem minden em-
ber üdvözül ; mert a vétek olly kemény 
köz falat állított fel,mellyen két eszköz nélkül 
lehetetlen által törni, úgy mint: a' keresztség, 
es a penitentzia tartas nélkül. Tehát tsak 
kettő az Égbe vezető üdvösséges út, tud-
niillik : az ártatlanságnak, és a'penitentzia 
tartásnak úttya. • Az ártatlanságnak úttyn 
azok jutnak bé a4 mennyei Paraditsombá, 
kik a4 keresztségben nyert ártatlanságokat 
halálos vétek által el nem vesztik, hanem 
koporsójok bé zártáig híven meg tartyák. 
De melly kevessen legyenek ezek? fontol* 
lyátok meg magatokban, visgállyátok meg 
fiaitokban; mert mostanság rlem tsak az él-
tesekben, de még a4 gyenge nevedékeny 
gyermekekben is igen ritka. A4 penitentzia 
tartásnak uttyán azok jutnak bé mennyor-
szágban , kik a4 szent keresztségnek fel vé-
tele után halálos vétekbe estek, bűnt teN 
tek, gonoszt tselekedtek, de vétkeikért ele-
get tettek. Tehát valaki a* szent keresz-
tségben nyert ártatlanságát koporsó bé zár* 
táig meg nem tartya, vagy pedig a4 keress-
tségnek fel vétele után az el követett ve't-
kcirül iga? penitentziát nem tart, a4 men-
nyei boldogságba bé nem juthat, 4s nem 
üdvözül. Mert valamint az eredendő bún 
nem egyéb eszköz által, hanem a Krisztus 
rendelése szerént, a4 szent keresztség által 
törültetikel, ügy »V keresztség után az elkö-
vettetett vétkek nem egyéb eszköz által, ha-
nem ugyan a Krisztus rendelése szerént, 
á penitentzia tartás által törültetnek el. Kö-
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vetkezendőképpen, valakik e* két üdvössé-
ges úton kívül járnak , üdvösségeknek kin-
tsét ki üresíttik, "s nem üdvözülnek. 

Azért ha az ártatlanságnak köntösét, 
emberi gyarlóságtűi viseltetvén, el vesztet-
tétek e* bé állott negyven napi böjtnek al-
kalmatosságával, nyű Ily at ok a* penitentzia 
tartáshoz, bűsúllyatok meg vétkeitekért szí-
vetekben, a tiltott eledeleknek el hagyásá-
val hadgyátok el bűneiteket, minden nya-
lánkságot, minden zabollátlan kívánságot 
testeteli öldöklésével zárjatok ki elmétek-
Bűk" Vegyétek szívetekre, és jól meg fon-
tol íyátok, mi vólt az Istennek leg első pa-' 
rantsolattya? úgy é? nem más, hanem av 

jó', és rosz tüdományfa gyülmöltsének meg 
nem evése? tehát á' leg* első parantsolat, 
melly Ádámnak még as Paraditsom kertben 
ki adódott, a* tiltott eledel vala/ "Azért e* 
bé állott negyvenúiíápi böjtnek alkalmatos-
ságával a' tiltott eledelekhez né nyúllyatok, 
nieg ne egyétek; Mert valamint Adám 
az ísten parantsolattyának torkossága miatt, 
nem engedelmeskedvén ; a* Paraditsom kert-
bűi ki üzetteteít, úgy ti i s , az Anyaszent«:* 
egyház parantsolatinak erköitstéienségtek' 
v geft nem engedelmeskedvén, ha' mennyei 
Paraditsombuí, az Égbül, ki rekesztődtöft„ 

Szemetek előtt légyen \ehát av Krisztus 
Jésusnak példája , ki a* negyven napi böj-
ti napokat tulajdon testi sanyargatásával meg 
szentelte; Illyés Próféta ugyan a* húzomos 
negyven napi böjtöt példássan. meg tartotta; 
«őrt az bíen Angyala nyilván mondotta To° 
biásnak : jó és igen foganatos az imádság a 
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bojtöléssel és az alamisnálkodással; Judith 
aszszony is a' Betulia várossának ostromol-
fitásokor az imádsághoz és a' bőjtöléshez 
% o t t : a1 Niniviták, halván Jónás Profétá-
tűi várossoknak el pusztulását, szoros ke-
mény böjtöt hirdettek , ször zsákban öltöz-
tek, hajók le eresztve porban, hamuban ül-
tek , 's penitentziát tartottak. Tehát távul 
l égyen, hogy valamelly keresztény a4 böj-
ti napokban húst e g y é k , avagy böjti eleség-
gel olly mohon," és olly gyakran, megtöm-
je gyomrát^~lTögy az napjában l é v ő , 4s ki 
szabott egy jó lakást felül halladgya, mert 
ha a' penitentziát tartó Jésust nem követi-
tek , ti is azt mondhattyátok , 's azzal pana-
szolkodhattok, a' mit mondottak , és a4 mi-
vel panaszolkodtak a4 Zsidók : Jejunavimus, 
et non aspexisti; humiliavimus animas nos* 
t.ras, ét nescisti. Isaiae 58- C f . 3 . Böjtöl-
tünk, és meg nem tekéntetted; megaláztuk 
lelkeinket, és nem tudtad. Tehát ha a4 böj-
ti napoknak hasznát akarjátok venni, szük-
séges hogy az Anyaszentegyháztúl ki, ren-
deltetett mód szerént bőjtö^yételt. És ez 
Ieszen az én mái beszédemnek felvett tzél-
íya . Az okra nézve', hogy a4 böjtnek más 
több foganatos gyümöUsét el halgassam. 
beszédemnek első részében azt mondom: 
hogy a4 bűnösök e' jelen való negyven napi 
böjtnek alkalmatosságával bőjtöllyének.hogy 
a4 bűneikkel érdemlett büntetéseiket el ke-
rülhessék. Másodszor azt fogom mondani: 

'hogy a4 bűnösök e' jelen való negyven na-
pi böjtnek alkalmatosságával bőjtöllyenek J 
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hogy a' botránkozásaikért érdemlett Íteletet 
el kerülhessék, 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Tehát a' Jordán vízénél meg keresz-
' teltetett Jésus a' pusztába mégyen, hogy 

penitentziát tartson? mitsoda penitentziát ? 
meg mondgya Jeremiás Próféta eképpen 
szólván : ha a' gonosz nemzetség peniten-
tziát tart az ö gonoszságárúi, mellyért ő 
ellene szóllottam, én is meg bánom a* go-
noszt, mellyet gondoltam vo l t , hogy véle 
tselekedném. Jer. ig. C Sí. 8» Tehát az 
Isten penitentziát tart azon gonoszról, mel-
lyet gondolt volt a' bűnnek büntetésére : 
mert, mind addig, méglen az ember halá-
los vétekben forog, é l , és marad, szünte-
len azon halálos véteknek büntetésérül gon-
dolkodik :'s azon gondolkozik, hogy, mint, 
s mi móddal, is minémő büntetéssel bün-
tesse meg azon vétket. Azon gondolkozik, 
ha a' mennyei Paraditsombúl ki rekeszsze 
é? mint Ádámot ki rekesztette a' gyönyö-
rűségnek Paraditsomábúl; azon gondolko-
z ik , ha vizözönnel büntesse é a' bünt ? mint 
büntette Noé idejében; azon gondolkodik, 
ha a' főid nyílás közé zárja é a' bűnöst? 
a' mint zárta Korét, Dátánt, • és Abiront; 
azon gondolkozik, ha tsatarázó menny* 
köveknek záporival veresse é agyon a* bű-
nöst? a' mint agyon verette Nábat, és A-
biut ; azon gondolkozik, ha mirigyes dög 
halállal törfillye é el a bűnöst? a' mint há-
rom nap alatt el törült hetven ezer embe-
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féket; de mihelest a bűnös az o bűneibül 
igazán meg térni kezd, es az igaz peniten-
tzia tartáshoz nyúl , leg ottan a Felséges 
Isten is a' bűn ellen való haragját le teszi, 
a' bűnnek büntetésétűi megcsendesedik. Kö-
vetkezendőképpen, mihelest a' bűnös az o 
bűneiről penitentziát tart, leg ottan a' Felsé-
ges Isten is a' bűnnek büntetéséről peniten-
tziát tart. Példánk lehet ebben Dávid ki-
rá ly , ki mihelest mondotta Náthán Prófétá-
nak, vétkeztem, leg ottan Náthán is monta 
Dávidnak, az Űr meg engedett neked. Pél-
dánk lehetnek a* Niniviták, kik Jónás Próféta 
szavára ügyelvén, meg tértek. Mert mihelest 
meg szűntek vétkezni, leg ottan az Isten is 
meg szűnt őket büntetni; példánk lehet az 
Evangyéliomi szolga, ki mihelest az adóssá-
gának meg szerzésére időt kívánt, leg ot-
tan minden adósságától meg menekedett. 

De ha a* Felséges Isten meg bánnya a-
zon gonoszt, raellyet a* megtérő bűnösnek 
bünő büntetésére gondol, valójában nékünk 
is meg kelletik bánnunk azon gonosz tsele-
kedeteinket, mellyekkel a' Felséges Istent 
meg bántottuk. Ezt kívánják, ezt ohaj-
tyák, ezt várják tőlünk e' jelen való negy-, 
ven napi böjti napok, mellyek erántunk 
szintén azt tseíekeszik, a* mit tselekedett a* 
bé vádoltatott sáfárnak a* szám vétel előtt 
való furtsa okoskodása. Ez midőn hallá, 
hogy az urának nem tsak kegyeimébűi, de 
még szolgálattyábúl is ki esne, töprenkedő 
ve így szól magában : Quid faciam ? Luc. 
46. C. f . 3 . Mit mivellyek?a' majorkodást 
elveszi tőlem az Uram, kenyeremet el vesz* 
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tem, kapálni, nem tudok , koldulni szegyen-
lek , hogy éllyek? ezen tűnődései közölt , 
a" világ praktikái eszébe jutván, elő hi-
vatá az Urának minden adóssait, e's шоп-
dá az elsőnek, mennyivel tartozol az Uram-
nak? ki felel vén mondá: száz torina olajjal: 
mondá néki, vedd elő a1 szám tartó köny-
vedet, ülly le , írj ötvent; azután mondá a 
másiknak, te pedig mennyivei tartozol? 
ki mondá száz köböl búzával: mondá néki, 
vedd elő a' leveledet, e's írj nyóltzvant. 

Ezen igazságtalanságot tsak ugyan nem 
kelletett volna a' tékozló sáfárnak tseleked-
n i ; de mivel azért tselekette, hogy a' mi-
dőn a' szám vétel után az ő Urának major-
k-odásáhúl ki hül, olly jó baráti, 's akarói 
legyenek, kik őtet a hajlékikban bé fogad-
gyák , jó előre, 's okossan gondolkozni lá-
t z a i k : azért is nem a' lopásért, hanem az 
okos tselekedete'rt, meg ditsértetett az Urá-
tó l ; mert mondá: a9 világ fiai eszesbek a9 

világosság fiainál az ő nemekben. 
Mi vagyunk ám azok a9 tékozló sáfá-

rok , azok a9 kártékony szolgák, kikre Is-
ten az ő gyiráját , az ő javait bizta; de mi 
a te'kozló fiával, a9 henye szolgával, a' mi 
Urunknak reánk bízatott javait , nem gyara-
pítottuk, hanem inkább el prédáltuk; mi-
vel a9 mennyei boldogságnak bőltsesse'gébűl 
ki Üresedvén, az esztelen ostoba állatok-
nál is oktalanabbakká lettünk. Azért már 
most, kik az Istennek átkába estünk, mit vár-
hatunk egyebet, hanem a9 mi Urunknak, Iste-
nünknek boszszú álló haragját, s büntetését. 

S Hogv világossabban szollyak, és okos-
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ságra tanítsalak, néktek kik bűnösek va-
lók, azt javaslom, hogy szállyatok szíve-
lekbe, és a* gyermeki időtöktül fogva min-
den el követett vétkeiteknek adós leveleit 
kérjétek elő magatoktúl, és vigyázva visgál« 
Jyátok meg, mennyivel tartoztok az útátúL 
fogva a' ti Isteneteknek , és még is melly 
kevesset adtatok néki: azután, melly gya-
korta a' leg drágább időt haszontalanul / hi-
valkodva, töltöttétek el 5 hányszor feleba-
rátotoknak hírét, nevét, betsületét kissebbí-
tettétek; hányszor az Isten nevét héjába 
vettétek; hányszor egymást haragra, gyü-
lölségre gerjesztettétek; hányszor a' szent 
Misét , Prédikátziót , lelki tanításokat 
pa restse'gbül el henyéltétek; hányszorkész-
akartva, szántszándékkal egymásnak kárt 
tettetek: hányszor a fajtalan búja gondola-
tokban gyönyörköttetek ; hányszor az ots-
mány szitkozodással, átkozódással, eskü-
véssel, káromkodással az eget boszszon-
tottátok ; ha mind ezeket, és más több e-
gyéb e' féléket öszve rántzolgattyátok, ta-
pasztalni fogjátok , mennyivel tartoztok a* 
ti mennyei Uratoknak, Isteneteknek! mert 
igen nagyok , és felette számossak az ados* 
ságok, mellyekért ha az Isteni Felseg igaz-
sága szerént büntetne, íígy é az örök kár-
hozatot el nem kerülnénk? meg érdemlettük 
tehát a1 gyehenna tüzét, és pedig hányszor 
meg érdemiettük? és még is, a' magosság-
béli Urnák erántunk való kegyes rendelése 
szerént, a7. örök tűznek sebessen égő láng-
ját egy kevés magunk meg tartóz tatásával 
meg siilntethettyük, a'kínlódásnak gyötrel-
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mét a* véget nem erő örömmel fel tserélhet-
tyiik. Azért ha okosság nélkül szűkölköd-
ni nem akartok, méglen időtök, módotok 
vagyon, méglen a számadásra nem szólít-
tattók, szerezzetek magatoknak olly jó aka-
rókat, 's barátokat, kik a vétkeiteknek a-
dósságit, 's bűneiteknek büntetését, magok-
ra válallyák, ki pótolván el törülíyek E -
zek a jó akarók, hív barátok pedig nem 
mások lesznek, hanem e'jelen való negy-
ven napi böjti napok. Azokáért valaki e' je-
len való negyven napi böjti napokat híven 
meg tarlód , accipe cautionem tuam, vedd elő 
a' te számtartó könyvedet, tellyes életednek 
minden hejányosságait testednek zaklatásá-
val naponként törülgessed , 's mutasd meg 
magadat tökélletes kereszténynek lenni, i-
gérem , minden adósságidbül ki fejtötzkedeJ, 
pokol helyett Mennyországot nyered. 

Azért K. A. ha vétkeztünk, böjtöl-
jünk, hogy bűneinknek botsánattyát nyer-

j ü k : ha még vétkezhetünk, böjtöljünk, 
h ogy vétekbe ne essünk : ha Isten kegyei-
in e nélkül szűkölködünk, böjtöljünk, hogy 
azt meg nyerjük: ha az Isten kegyelmét 
meg nyertük, böjtöljünk, hogy azt el ne 
veszejtsük: vétkeztek, Moyses távúi lété-
ben, az arany borjút imádó Zsidók, de 
böjtöltek, 's testek sanyargatásával bűneik-
nek botsánattyát nyerték. Exod. 33. c. t . 
4. Vétkezett Akáb, a'felesége szavára hajúi-
ván, mert Nabotnak szőlejét, kitjezabel ár-
tatlanúlmeg öletett, törvénytelenül el foglal-
ta, de szőr zsákkal fődé bé testét és bőjtöle, 
és zsákban hála, és le hajtott fővel j á ra , '§ 
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magárul büntetést el hárította. 3. Reg. 
yai . C% f . 27. Esdrás böjtöt hirdete szeren-

*ses utazásáért, és mivel minnyájan enge-
delmeskettek, bőjtölések után kívánságá-
nak tzéllyát el érte. 1 . Esdr. 8- C. t* 
21. Dániel, mivel a' három Zsidó gyerme-
kekkel nem a* király akarattya szerént, ha-
nem a' hazabéli törvény szerént böjti elede-
lekkei é l t , tellyes bőltsességű Próféta lett: 
Dan. 1 . C. Y. 8. Az őszben vegyeledett 
Eleázár inkább kívánt ditsőségessen meg 
halni , mint a hazabéli törvény ellen má-
soknak botránkozására a' húsi eledéit meg 
enni: 2. Mach. 6- 18. Ime.'egy kevés 
testi zaklatással az Ég meg engeszteltetik l 
mit tselekeszünk mi? kik a' tilalmas elede-
lekre senkiiül se ösztönöztetünk, halálra nem 
kerestetünk,és még is a* negyven napi böj-
ti napokat egész sarkábúl ki feszíttyük. 

D á v i d , noha király volt , még is azt 
mondgya maga felől: Operui in jtjunio a-
nimam meam. Ps. 68- Y* 11« Bé födtem lel-
kemet bőjtöléssel; a víg napoktúl maga-
mat el fogván éjtzakának idején sűrű köny-
húllajtással ásztattam az én feküvő ágj 'o-
mat; és az én szorongatásimban imádkoz-
gattam; és tapasztalva tudom , hogy , bona 
est oratio cum jejunio. Tob. 12. C. f . 8. a* 
bűnnek el törlésére jó az imádság a' bőjtel. 
Innét, nem tsudálom, hogy Sámson bőjtö-
léssel nyerte bajnoki erősségét; nem tsudá-
lom, hogy Eszther királyné bőjtöléssel nyer-
te deli ékességét; nem tsudálom , hogy Ju -
dith aszszony bőjtöléssel nyerte nemzeté-
nek győzedelmet; mivel a' bojt az Isten 
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Prófétáinak, elméjét meg világosíttya; a' 
fel szentelt Papoknak erköltseit foganatossal» 
gyarapítya ; a' köz népnek munkáikodásit 
bzent malasztokkal ápolgatya ; rövid szó-
val ha a' bojt a' Ninivitákr.ak büntetéseiket 
meg szüntette , ki meri mondani, hogy mi 
is bőjtöléssel a' mi bűneinkkel érdemlett 
büntetéseinket el ne kerülhessük ? 

Méltó az első keresztényekre viszsza 
tekéntenünk, kik nem azért éltek, hogy 
torkosságra egyenek, hanem, szerelmes 
Mestereknek példáját fris emlékezetben tart-
ván, azért ettek, hogy tsontyokra száratt 
fonnyatt bőröket munkás fáratságra alkal-
matossá tennék, 's magokat az öldöklő ha-
lálnak markából ki vennék; nem akkor et-
tek, midőn az eledelt kívánták, hanem a 
midőn az éhséget nem pótolhatták ; nem volt 
nékik gondgyok a zsíros konyhára, a9 gaz-
dagon meg terített asztalra, mesterségessen 
ki tanúit szakátsokra, mert tsupa sóban víz-
ben főtt e les egekkel, penészes kenyerekkel, 
negyvenöltek: némellyek pedig a' mint a-
rany szájú szent János, és szent Ágoston 
Doktor, említtik, á' bortui, hustúl , főtt é-
teltűl elfogván magokat, két , három na-
poknak el folyása alatt tsak vaiamclly zöld-
séget, vagy gyümőltsöt egyszer ettek; és 
még is nem zúgoióttak a1 bojt ellen, vagy 
az Anyaszentegyház kemény paranisolattya 
ellen: sőtt; a9 midőn példás szent életek 
miatt a9 durva nemzetségelitül szorongattat-
t a k , ^ üldöztettek, az el vett roszszértrosz-

nem fizettek,hanem, lelkeket Istennek 
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ajálváti ^ testeket a vérengező hóhérokra 
bízták. 

Eredgy már most zabollátlan lélek a* 
te feslett életed módgya szerént;de, úgy e' 
ortza pirulással tekénted a' régi kereszténye-
ket ? k ik , a' törvényes élet miatt, most szá-
mossan, most tsoportossan a' gyakor os-
tromok között, hol a' korbáts alá, hol a* 
pallos alá fogattatnak: itt az aszszonyok, 
amott a férfiak daraboitatnak: egy felől az 
i f f iak, más felől a' vének élet, halál között 
vérbe fagyva úszkálnak; hány Papok, Ba-
rátok, Remeték, kiket e' világ nem érdem-
lett, sanyarú élet, kemény bőjtölés, hosz-
szas imádság alá vetették magokat: hány 
Szüzek virágzó idejeket magos kőfalak közé 
rekesztették , 's piros ortzájokat halavány 
ábrázattal fel tserélték, tsak hogy a' bárányt 
fejér öltözetben követhessék, és a' halandó 
testben mint egy test nélkül, e' világban 
mint egy világ nélkül élhessenek. Ah melly 
szerentsés azoknak életek, kik magoknak 
meg halván, Krisztusban élnek. AzértK A. 
ha még a' te gonoszságidnak végét nem 
szakajtottad, e' jelen való negyven napi 
böjti napoknak alkalmatosságával ébredgy 

' f e l , böjtölj, és szívessen böjtölj, hogy bőj-
töléseddei nem tsak a' bűneidért érdemlett 
büntetést, hanem még a" botránkozásokért 
leendő Ítéletet is el kerülhessed. 

M Á S O D I K R É S Z . 

A* ki maga magát magával botránkoz-
tatni nem akarja* Krisztus Urunk tanítása 

/ . Rész. 17 
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szerént, azt javaslom, hogy azon tagjait, 
mellyek őtet botránkoztatni szokták, vágja 
fel, és vesse el magátűl; az az : rövid érte-
lemben szólván, ha a' szemed szokott bot-
ránkoztatni, többé a4 tilalmast ne nézd : ha 
a4 füled szokott botránkoztatni, többé a4 ti-
lalmast ne halgassd: ha 'a4 kezed, lábod, 
szokott botránkoztatni, többé a* tilalmas 
helyre ne menny, a' tilalmashoz ne nyúl j : 
egy szóval; akár melly tagod szokott bot-
ránkoztatni, többé azon tagjaidnak alkalma-
tosságot ne mutass a4 botránkozásra. Ha 
pedig olly alkalmatosság közé egyele-
de l , a4 hol mások szoktak botránkoztatni, 
magadra jól vigyázz, 4s úgy tartsad maga-
dal , mint ha olt se volnál: tehát, ha az 
Isten országát akarod látni és birni, méltó-
képpen meg kívántatik, hogy mind azokat az 
alkalmatosságokat, mellyekben érzékeny-
ségeiddel szoktál botránkozni, vágd e l , é s 
vesd el magadtúl : mert jobb néked vakon , 
sántán,bénnán bejutni mennyeknek országá-
b a , mint sem a4 te érzékenységeidnek enged-
ni , és két szemed, kétkezed, két lábad lé-
vén a4 gyehenna tüzébe vettetned. Szemfüles-
kedgyél tehát ez után K. A . hogy se ma-
gadnak, se másoknak botránkozásokra ne 
l é g y : mert írva vagyon, noha szükség, 
hogy botránkozások jöjjenek , mindazonál-
tal jaj annak az embernek, a4 ki által bot-
ránkozás jő. Maih. 1«. C• f , 7. Mert 
hasznos'bb, hogy annak a' nyakára, mi-
nekelőtte botránkozások jöjjenek , egy ma-
lom kő kötessék, és a4 tenger mélységébe 
el meríttessék, hogy az örök büntetésre ne 
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ítéltethessék: mivel ez a* szó, j a j , a' szent 
írás bizonysága szerént, annyit tészen, po-
kol a* helye. 

Bár tsak szívekre vennék a* botránkoz-
tató keresztények azon szörnyű Ínségét, 
melly Konstantzinápolt meg környékeztfe, 
és a* lakosokat úgy meg zavarta, h o g y , a* 
képtelen éhség miatt, még a* leg gazdagab-
bak i s , üres táskára szorúlván, inkább bő-
velkettek arannyal és ezüst pénzzel, mint a* 
testet tápláló eleséggel, és még is, midőn a* 
negyven napi böjti napok elő fordultak , no-
ha a' Tsászár szánakodásképpen a* mészár 
székeket meg nyittatta, és a' negyven napi 
böjtül őket fel szabadította , egy nagy vá-
ratlan hevességgel, ortzájokra borúiván, 
a1 Tsászár lábai előtt zokogva siránkoztak, 
s kitsintül fogva nagyig fel emelt szóval 
kiáltották, készebbek éhen meg halni, 
mint törvénytelenül élni, a' negyven napi 
böjtben húst enni. Mi okát adták ezen tzé-
loknak? K. A. egy szívvel lélekkel minnyá-
jan így felelének, hogy azok, kik nem böj-
tölnek, böjti napokon húst esznek, meg tá-
inadgyák az Úr Jésus Krisztust; ellent állanak 
az Anyaszentegyház rendelésének: a* szent 
Evangyéliomot élébűl ki forgattyák ; 's nem 
érdemlik a keresztényi nevet. 

Mit véltek? talán mostanság már nem 
egy a 'hit , az akol, a pásztor? avagy talán 
nieg változott az Isten ? vagy talán le mon-
dott IstenségeYül ? feleljenek azok, kik a' 
böjti szent napokat hívságos emberi talál-
mánynak állíttyák; kik mennyországúttyát 
felette igen tágosnak tartyák: holott az élő 



Istennek szent Fia olly keskenynek mondgya, 
mellyen kevessen járnak. Math. 7. C. f . 14. 
Feleljenek azok, kik midőn egyebek sanya-
rúan böjtölnek, olly kövéren hiz la l ják 
magokat, majd hogy bőrökből is ki nem 
bújnak, pedig & hússal meg tömött potro-
hos hasuaknak kedvekért mennyország ajta-
ja se magossabb, se szélessebb nem lészen. 

Azt gondol ják némelly keresztények, 
hogy ők , ha nem böjtölnek is, ha böjti nap 
húst esznek is , még is állandóan az igaz hit-
ben meg maradnak, egy ki pallérozott keresz-
tény létekre üdvözülnek. De hitessétek el 
magatokkal, hogy ti sem vagytok ám azok-
nál mentebbek szent Péter átkátűl, kik az 
Anyaszentegyház kezdetén, a* kínzásoknak 
Félelmeiül meg rettenvén , böjti napokon a 
bálvány Is . neknek bé mutatott húsbéli ele-
delt meg eírék ; meg is ezeket, azon szempil-
lantástúi fogva , mellyben a* báiványozók-
nak szakátskodásábúl ettek, az Anyaszent-
egyház soha többé igaz fiainak nem tartotta. 
Ez pedig tsak tsekéiységnek látzatott, és 
még is , mivel olly zenebonáskodó időben 
rosz példa adásokkal másoknak botránkozást 
szerzettek , mint egy el iszonyodva azt ki-
áltá szent Pál Apostol : Se csca scandalizat 

fratrem meum, non manducabo carnem in ae* 
ternum, ne fratrem meum scandelizem. 1 . 
ad Cor. 8. C. f . 13. Ha az eledel meg bo-
tránkoztattya az atyámfiát, nem eszem húst 
örökké, hogy az atyámfiát meg ne botrán-
koztassam. M e l j b ü l veheted észre, melly 
gyenge Pápista v a g y , ki nem tsak a' negy-

b ő j t i. 
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ven napi bojtot, de még a* Pénteki, Szom-
bati napot se állód meg hús eledel nélkül. 

Törekedgyctek a /böjthöz R. A . hogy 
a' setétségbéii lelkek erőt ne vegyenek raj-
tatok. Az Isten Fia , így szól szent Ambrus 
Püspök: nem ke'nyességgel, hanem sanya-
rú bojtéi eszköziötte üdvösségünket; azért 
lett szegény, hogy mi gazdagok lennénk ; az* 
ért lett alázatos, hogy mi felségessek lennénk; 
azért lett szolga, hogy mi szabadossal* len-
nénk ; azért sanyargatta és bádgyasztotta 
testét a* negyven napi böjtéi, hogy minket a* 
pokolbéli ördög intselkedései ellen bajnoki 
vitézekké tenne ; felette igen szégyenli ma-
gát az ördög, úgymond Chyrologus szent 
Péter, a* keresztények szent bőjtölése vé* 
gett; mert így néki szoros kemény h Hintsek, 
nékünk pedig gyarapodik a* grátzia : 
mivel ő minden szemfényvesztő kérkedé-
kenységébül ki vetkőztetik , minden zsák-
mánnyait fel emelt zászlója alúl el veszti * 
minden tsalárd ravaszkodásibúl ki üresítte-
t i k , minden lest hányó kejeptzéi füstbe 
mennek, minden praktikái, el intézett tzéU 
lyai semmivé lesznek, kaján feje meg tö-
retvén , rajta a* keresztények huzomos szent 
bőjtöléseikkel erőt vesznék , 's győzedelmes-
kednek. Példássan tanított erre bennünket 
szerelmes meg Váltónk, kit a' gonosz lélek 
mindaddig nem bátorkodott késérteni, vala-
meddig a'negyven napi böjtön át nem esett, 
mihelest pedig meg*szűnt böjtölni, mindjá-
rást melléje közelített mondván néki : AY 
lius Dei es, dic, ut lapides isti pariés fiant, 
Math. 4. c . Y- 2« Ha Isten Fia vagy , nem mon-
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doni, hogy betegeket gyógyít», hogy a9 napot 
állítsd meg, hogy a'hallottakat támaszd fel , 
hanem tsak arra kérlek, mondgyad; hogy e-

'zek a' kövek kenyerekké változzanak, hogy 
ezekbűi a' kövekbűi többe' nem már kövek, 
hanem valóságos kenyerek legyenek. Meg 
nem álhatóm szó ne'ikül K. Á. az eretne-
keknek ostobaságokat. Az ördög el hiszi, 

, hogy Krisztusnak vagyon olly hatalma, 
hogy a9 köveket tsak egy szóval is kenyérre 
változtathattya, az eretnekek pedig el nem 
hiszik, hogy Krisztus igéje után az oltári 
Szentségbe ' a' kenyér Krisztiig lestévé vál-
toztatódgyék. H i tehát az ördög Krisztust 
késértette, mihelest nem böjtölt, mie'rt irtód-
tzol te annyira a' bőjttűl, ki még a9 pénteki 
és szombati napot is átkozod ? 

Tudgya az egész vi lág, hogy még el-
ső szüléinkben, Ádámban és Évában, meg 
vesztegetődött az emberi természet, azért 
még most is mindenkor hajlandóbb a9 rosz-
ra mint a9 jóra ; de tsak ugyan szemezni le-
hetett mindenkor olly férfiakat, 9s aszszo-
nyokat , kik bizonyos bojt módgyával a' ti-
lalmasra v á g y ó d j testeket a9 léleknek hatal-
ma alá vetették, nem azt tselekették , a9 

mit a9 test k ívánt , hanem a9 mit a9 bőlts lé-
lek akart. IIlyenek voltak a9 Montanisták , 
kik esztendőnként háromszor böjtölték meg 
a negyven napi böjtöt. A9 Marcioniták pe-
dig minden vasárnapi napokon tilalmazták 
az ételt, sőtt még a Törökök is , ki véve'n 
a9 betegeket, bizonyos napokon szorossan 
böjtölnek. Ha tehát az eretnekek, a9 pogár 

' n y o k , bizonyos böjtöket tartanak, ki les^ 
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az a9 tökélletlen keresztény , ki az| Anya-
szentegyháztűi ki rendeltetett böjtöket meg 
ne tartsa, de leg kiváltképpen ezen fen for-
g ó , bé állott, 's el kezdődött negyven na-
pi böjtöket, mellyre Krisztus maga saját 
példájával tanított ; ezt példázta a' mint 
szent Ágoston Doktor taníttya, a' negy-
ven napi viz özön; erre okot adtak M o y -
ses és Il lyés, kik negyven napokig böjtöl-
tek; ha tehát, szent Leó Pápa szavai sze* 
rént, a9 negyven napi böjtök a' keresztény 
Romai Katholika Anyaszentegyházban az 
Apostolok idejétül fogva mindenkor fen vol* 
tak, és szemessen tartattak, ki lesz az az el 
pártúlt, has hizlaló potrohos, ki e9 jelen 
való negyven napi böjtöket keresztényi mó-
don meg ne tartsa ? annyival is inkább, mjvel 
még az ó Törvényben is azt kívánta Isten, 
hogy az emberek a9 főidnek minden nemű 
gyümölteeibül dézmát, az az : tized részt 
adgyanak ó néki. Már józan elmével, lélek 
szerént, ki meri azt mondani, hogy az eszten-
dőbéli időnek folásábúl dézmát, az az : az 
esztendőnek tized részét, ne adgyuk , ne 
szen^ellyük, az Istennek ? pedig, szent Ger-
gely Pápa bőltselkedése szerént, a9 negyven 
napi idő az esztendőnek tized része; tehát 
e9 jelen való negyven napi böjtöt dézma 
gyanánt mutassuk bé áldozatul a9 mi terem-
tő Urunknak, Istenupknek. 

A* hajdani keresztények szokásaik sze-
rént, azoknak kik nagy böjtben, a9 Lelki 
Atyáknak engedelmével, húst ettek, így 
szól mézzel folyó szent Bernárd Apátur : 
nem volt szabad a9 Templomban mennieks 
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ne hogy másoknak botránkozást okoznának; 
többet mondok: a' Toletomi 8-dik szent 
Gyülekezet azt végezte, hogy azoknak, 

- kik a' negyven napi böjtnek ideje alatt húst 
esznek, a'Húsvétigyónásra nem lészen sza-
bad menniek : és senkinek; absque necessifa-
zc, szükségen kívül, nem pedig, absque ii-
centia, engedelem nélkül, a' böjti napokat 
nem szabad feltörni. Azért nemtsudáiora, 
hogy a' régi keresztények azokat az erkölcs-
telen keresztényeket, kik a* negyven napi 
böjti időben megették a 'húst , halálra idéz-
ték, Nem tsudálom , hogy a* Lengyelek, 
azoknak, kik a' n a g y böjtben húst ettek, 
bo szszűnak boszszűjávai ki tördeltették fo-
gaikat, Tehát még az engedelemmel hús e-
vők is méltán félhetnek a' rettenetes ke-
mény itéléttül. 

B i t F E J E Z É S; 

Ezeket halván, ha magadnak, mások-
nak, botránkozásra voltál: ha az Anya-
szentegyháztól ki rendeltetett bizonyos böj-
töket meg nem tartottad, ezután mivel bű-
nös v a g y , mivel az Ítéletre méltó, vagy , 
a jelenvaló negyven napi böjtnek alkalma-
tosságával fogj a' szent böjthöz, böjtölj 
mindaddig , méglen a' beléd rögzött go-
nosz szokásaidat magadban meg nem foj-
tod, a'testnek, világnak, *sördögnek elle-
ned szegezett ketsegtetéseit meg nem tzáfo-
lod , és az Isteni erköltsöket magadban fel-
nem élleszted. Böjtöl mindaddig, valamed-
dig a* te bűneidért, botránkozásode'rt ér*. 
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demlett ite'ltetésedet, büntetésedet, el nem 
törülöd, érettek e' világon eleget nem tész. 
Mert,, leg alkalmatossübb penitentzia tartó 
napok ezek a' jelen való negyven napi böj-
ti napok, mellyekben, ha mi igaz peniten-
tziát tartunk, V Felséges Isten ís a' mi meg 
penitentziázott vétkeinkről penitentziát fog 
tartani, azon gonosztól, meilyet büntetésül 
ellenünk gondolt, meg szűnik. Amen. 

B Ö J T MÁSODIK V A S Á R N A P . 

Et transfiguratus est ante eos. Math. 17. C. 
f . 2. 

És színében el változék elüttök,, 

M i d ő n szerelmes meg Váltónk melléje vette 
volna az ő belső tanátsossait Pétert, Jakabot, 
e's Jánost annak ötsét, és fel vitte volna ö-
ket egy nagy magos hegyre, melly Tábor 
hegyének neveztetik, egy hírtelen való sza-
pora hamarsággal, mihelest azóTestamen-
tombéli szent lelkek, úgymint: Moj'ses és 
Illés , ugyan az említett Tábor hegyén Krisz-
tus Urunk két oldala mellett meg jelente-
nek i a' drága Jésus szent ortzája tündökle-
ni és fényeskedni kezde mint a* ragyagónap, 
a' ruhái pedig fejérek lőttének mint a' hó. 
Szörnyű látás! iszonyú változás! mi okra 
nézve tselekette ezt Jésus ? nem egyéb ok-
fa nézve K. A. hanem hogy az ő örök ls-
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tensége, melly a' világ előtt még tudva nem 
va la , ki nyilatkoztatnék. Másodszor: hogy 
meg mutatná, minemű fényességben és di-
tsőségben lészen el jövendő az utolsó ítélet 
napján. Harmadszor: hogy meg taníttaná, 
melly nagy jutalom készíttetett mennyek-
nek országában azoknak, kik e' világi el 
múllandó hívságokat meg vetik, és az ő 
szent keresztyét békességes tűréssel szenve-
dik: végre ; mivel a' Zsidók tsak azt vittat-
ty ák : Nos sci/nus, quia Moysi locutus est 
Deus, hunc autem nescimus unde sít. Joan. 
9. C. f . 29. Okbizonyossantudgyák, hogy 
Moysespek szóllott az Isten, ezt pedig, ki 
Krisztusnak neveztetik, nem tudgyák hon-
nét való légyen. Tehát, hogy az egész em-
beri nemzet előtt nyilván lenne, hogy őnem 
puszta ember, hanem egyszersmind való-
ságos Isten i s , méltán el változtatta magát 
színében, az az: méltáp közlötte a' tanúbi-
zonság tévők előtt az o Istenségének ditső-
ségét az p szent testével el annyira, hogy 
az ő ortzája fényeskednék mind a' nap, a* 
ruhái pedig fejérednének, mind a' hó, nyil r 
ván való jelenségül, hogy ő volna az, kie4 

világnak fejedelme lett. 
Boldog ember az , ki a4 mai Evangyé-

liomot halván, nem testében , mint Krisztus, 
hanem erköltseiben meg változik, és az ez 
után való életét az Isten parantsolattyaihoz 
szabja: mert azoknak, kik a4 fertelmes ká-
romkodásokat, szitkozódásokat, átkozódá-
sokat, esküvéseket, rágalmazásokat, tol-
vajságokat, haragot, gyűlölséget 4s más több 
egyéb vétkeket, folyton folyvást folytat-* 
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tj 'ák, így szól az élő Istennek szent Fia , az 
énAtyámnak országában én velem nem lészen 
részek. Oka ennek az, mert úgy mond Krisz-
tus, ha tsak tellyes szívetekbül meg nem 
tértek, és meg téréstek után vétek nélkül 
nemeitek, 's ollyanokkánem lesztek, mint 
a' kisded tsetsemősek , bé nem mentek men-
nyeknek országába. 

Azért barátom egy kévéssé állapodgy 
meg, és a' Tábor hegyének mai tsuda téte-
leit lelki szemeiddel vedd visgálora. Az 
Atya Isten nagy harsogó szóval mondgya 
Krisztusról: ez az én szerelmes Fiam , ki-
ben nékem jó kedvem tölt , őtethalgassátok: 
a' szent Lélek Isten fényeskedő tömött köd-
del bé tölte a' hegyet: a Fiú Isten színében 
egészlen meg változik : Moyses haliottaibúl 
fel támad: Illyés a' ditsőségnek lakó helyé-
búi a'Tábor hegyére szólittatik : Péter, J a -
kab, és annak ötse János fényességgel és 
félelemmel meg telnek. Rövid értelemmel 
ezt így értsed : Moyses és Illyés az ó Tes-
tamentomot jelentik, Péter, Jakab, és Já-
nos az új Törvényt , az Evangyéliomi tör-
vényt ábrázollyák. Az Atya Isten ki mond-
g y a , hogy már többé nem az ó , hanem az 
űj Törvényt kelletik meg tartani, mivel 
a' mire az ő szent Fia fog taníttani, azt kel-
letik meg tartanunk. A' Fiú Isten, mint 
jóknak jutalmazója, meg mutatta, minemű 
ditsőségek légyen azoknaK az égben el ké-
szítve, kik az ó Testamentomot eddig hí-
ven meg tartották, és minemű legyen azok-
nak is, kik az Evangyéliomot, a' Krisztus 
Je'susnak szavait, meg tartyák. Mint meg 
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Váltó meg mutatta , minemű úton kellessék 
az Égi ditsőségbe be jutni, mint igaz Bíró 
meg mutatta, minémű félelemben lehetnek a-
zok , kik az Isten Törvényét meg nem tar-
tyák^ Következésképpen, ha e' mai na-
pon a' Tábor hegyén ki mutatta a' Fiú Iste-
ni ditsösségét, meílyet már az olajfák he-
gyén ki mutatott; ha azon súlyos szenvedé-
sét ki mutatta, mellyet a* Kálvária hegyen 
szenvedett: ha azon törvényt ki jelentette, 
mellyet a' Sinai hegyen maga ujjaival írt, 
kiki a' Krisztus Jésusnak, mint jutalmazó-
nak, mint meg Váltónak , mint igaz Biró-
nak, szavaira figyeimetessenhalgasson, vég 
képpen meg őrizze , 's meg tartsa annyival 
is inkább. 

Mert ha a* Tábor hegyén fel tetzett fé-
nyes köd, és a hegynek minden ékessége, 
ditsősége, Krisztus Urunk szine változásá-
val egygyütt szapora nagy hamarsággal el 
tünt, el mult, el enyészett, valaki Péterrel 
meg nem akar tsalatkozni, szükséges, hogy 
nem az el raúllandó világi ditsöségekben, 
hanem a' mennyei boldogságban helyhesz-
tesse reménységét; inkább az örökkön tar-
tandó jókhoz, mint sem az el múllandóhív-
ságokhoz ragaszkodgyon. És ez lészen az 
én mai beszédemnek fel tett tzéllya. Az ok-
ra nézve, beszédemnek első részében az 
Ur Jésus Krisztus srine el változásából elö-
tökbe adom, melly nagyon meg tsalatkoz-
nak azok, kik a' világi javakban helyhesz-
tetik boldogságokat. Másodszor: ugyan azon 
Ür Jésus Krisztus szine el változásából meg 
mutatom, mint ösztönö*hettyük magunkat 
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a4 mennyei boldogságnak el nyerésérc 4s fi- ' 
gyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Melly nagyon meg tsalatkoznak azok, 
kik a' világi javakban helyheztetik boldog-
ságokat, vagy abbúl ki tetzik, mivel a4 főid 
kereksége'n, a4 mint az Ür Jesus Krisztus szine 
el változása is bizoníttya, semminemű meg 
állapodott állandóság nem találtatik: mert 
mindenek egy merő álhatatlanságnak meg 
tsorbúlt sarkán fordulnak, 's valamik szé-
les e4 világba vannak, nem egyebek, ha-
nem egy nyughatatlan hívság, éslélekgyö-
trelem. Azért valaki az el műllandó vilá-
gi hívságoknak ditsőségén felül egy kévés-
sé fellyebb emeli elméjét, és a4 mennyei bol-
dogságnak ki magyarázhatatlan szépségét, 
rendét, gyönyörűségét, örökkön örökké tar-
tandó valóságát , meg visgállya, minden 
eszteleneknél esztelenebb lészen, ha az 0 -
reb hegyének lakossát , Illyés Prófétát % 
nem követi. Ez az emberi társaságon kí-
vül lévő Remete, alig jzlette, alig kostolta 
meg a4 mennyei boldogságnak gyönyörűsé-
gét , alig látta, alig sajdította az Isteni di-
tsőségnek némelly kis szikrátskáit, már is 
nagy hamarsággal a4 nyakában lévő palás-
tyával fejét bé borította, ortzáját bé fedez-
t e , meg tsillámpult szemeit bé takarta. Ezt 
pedig azért tselekette , hogy az ő szemei 
soha többé a késértetek alatt lévő világi ja. 
vakat ne szemlélnék, el hitetvén magával9 
hogy a4 mennyei ditsősséghez képest min 
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den világi öröm, merő üröm, minden édes-
ség epe, minden szépség rútság, minden 
gazdagság kóldtísság, minden bővség fo-
gyatkozás , és valami a' - szíved kedvel-
tetheti, 's gyönyörködtetheti merő unako-
zás. Még is a' világi embernek vaksága 
olly nagy, hogy ő az el műllandó élet ár-
nyékának tündérségét sokkal többnek állít— 
tya , mint a* mennyei ditsőségnek véget 
nem érő örömét; mivel leg nagyobb bol-
dogságának tartya, ha kedvére élheti vi-
lágát: honnét vagyon ez a' nagy vakság? 
K . A. a' mi büneinktül: mert mennél in-
kább szaporíttyuk vétkeinket, annál tovább, ' 

lés meszszebb esünk a' mi Istenünktől, és 
í g y , bé keverődzvén e* világnak zavaros 
habjaiba, felséges igen nngy fő drága do-
lognak tartyuk a* földieket, semminek pe-
dig a' mennyeieket. Mivel tehát, nagy mo-
hon, és mint egy szurkos, vagy ennyves 
kézzel ragaszkodunk a' földiekhez, nem 
tsudálhattyuk, ha semmi vágyódásunk sints 
a* mennyeiekhez. De szűnyünk meg a' bűn 
tételről, és az Isten kegyelme, segítsége, 
és malaszt.ya által járullyunk tsak a' men-
nyeieknek szemlélésére, bizonnyára tapasz-
talni fogjuk, melly nagy külöinbséggel fe-
lül mű ily a , felül halladgya a szenteknek 
ditsö palotája, az örvendetes boldog men-
nyország, e' füstbe menő, semmivé leen-
dő földi országot. 

Kívánnyátok ta№n más okát is tudni, 
honnét vagyon az, hogy mi sokkal keves-
sebbre betsüllyük a' boldog mennyországot, 
hogy sem e' tsalárd világot, és annak szem-
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fény vesztő tündérségeit? ez onnét vagyon, 
mivel mi a mi testi kívánságainknak fe-
lette igen sokat engedünk, úgy élünk, úgy 
szorgalmatoskodunk, úgy szántyúk, 's vet-
j ü k meg a' viz hátát is, mint ha e9 földön 
rendeltetett volna örökös boldogságunk, és 
éppen azért úgy történik dolgunk , mint a-
zoké, kik savanyú, és éretlen gyümöltsöt 
esznek : mert valamint azoknak fogok meg 
vásik , és tsiklandó módon el annyira el 
zenteredik , hogy még a' leg jobb izű fala-
tokat sem ehetik, a v a g y , még azoknak jó 
ízét sem érezhetik : úgy nékünk i s , kik a9 

testi indulatainkat nem zabollázzuk, hanem 
a9 Nőé hollójával a dög után látunk, e9 v i-
lágnak mézzel szinlett keserű falattyaival 
úgy el vásollyuk fogainkat, hogy még azon 
drága mennyei jó izü gyenge eleséget i s , 
mellyel a1 mennybéli boldodok élnek, még 
tsak meg se akarjuk kóstolni, a v a g y , a9 mi 
még gonoszszabb, el annyira el vesz a9 

szánk ize,hogy az édest is keserűnek mond-
g.yuk, 's azokat pedig , kik az édest kinál-
lyák, hallani sem akarjuk. Következendő-
képpen , a9 közönséges tapasztalásnak ren-
débül tudgyuk, hogy azok, kik a9 világi 
hívságoktúl, a9 testi gyönyörüségektúl • el 
ragadtattak, és azokban hevességek miatt 
meg zabállottak, nem örömest imádkoznak, 
nem kell nékik a' bőjtölés, a9 penitentzia 
tartás, a' gyónás, az áldozás, a9 Mise hal-
lás; el idegenednek az Isteni szolgálatiúl, 
a9 Prédikátzió hallóstul: mert ha azokon je-
len vannak i s , még is igen kedvetlenek, 
ha tsak az ő kedvek, és szájok íze szerén; 
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nem esik a4 Mise, Predikátzió, és a' Ve* 
tsernye. Hoszszabítsa tsak a4 taníttó a4 do-
lognak mivoltáhozképest a4 Prédíkátziót 
nyújtsa tsak tovább az áldozó Pap a4 szent 
Misét, vonódgyék tsak valamennyire to-
vább a4 Vetsernye, leg ottan nyughatat* 
tankodnak , sohajtoznak , zúgolódnak min-
nyájan, valakik az éretlen gyümőitsbe ha-
raptanak. 

Parantsolá Isten Ábrahámnak, hogy 
mennyen ki az ő szülött fől'debül, a4 ro«* 
konysági közül, és az ő Attya házábúl, és 
az igéret földén, a4 hol akarja, tetzése sze-
rént telepedgyen l e , és mind addig ott lak- j 
jon, méglen a4kék Egek boltozati felett lé-
vő Isten országába nein szólíttatnék. Áb-
rahám, az Isten parantsolattyának híven 
engedvén, minden tselédgyei'vel, minden 
ingó javaival , útnak induía, és a4 tejjel és 
mézzel folyó Kánán főidén lakoúl marada. 
Jó l lehet ugyan, hogy azon kövér , és bőv 
termékeny földön minden más egyéb em-
berek felett meg áldotta őtet az Isteni Fel-
ség, még is nem tekéntette királyi vérbül 
való származását, nem tekintette hatalmát, 
birtokát, marháinak, tselédgyHnek , kin-
tseinek, ingó, 4s ingatlan javainak sokasá-
gát, fényes uraságát, mert ezekhez képest, 
nem állítatott mane'ros épületeket, roppant 
kastélyokat, tziffra palotákat, fényes há-
zakat, hanem, mint jövevény, mint buj-
dosó , mint idegen, tsak a4 Főidbe ásott 
bogár hátú viskókban, és a4 szél torkában 
helyheztetett rongyos sátorokban tartózko-
dott. Mivel szüntelen abban ** fényes or* 
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szágban kívánkozott lelke, a' hol vala meg 
igértetett bérének felette való igen nagy kín-
tse. 

Még is te keresztény létedre, ki jól tu-
dod, hogy néked e1 földön nints maradan-
dó városod, a* vér folyásban tizennyóltz 
esztendeig sínlődő, 's meg görbült aszszon-
nyal szüntelen tsak a főidet, mint annyi 
telhetetlenségednek izélt nem tudó határit, 
nézed és szemléled ? és egy , két hajíe'kots-
kával meg nem elégszel, hanem az Evan-
gyélionii gazdaggal mindenkor többes több, 
nagyobb és nagyobb tsűröket, házakat, ma-
néros'bb szobákat építsz. Kereszténynek 
vallod magadat, mert meg vagy keresztel-
v e , és a* Krisztus törvénnyel tartod, mi-
vel a' szent Keresztségben ellene mondot-
tál. az ördögnek, ellene mondottál az ördög 
tselekedetinek, ellene mondottál az ördög 
pompáinak, de val iyon, követed é az üd-
vözíttő Ür Jésus Krisztusnak példás nyom-
dokát? Krisztus egy nyomorult istállóban 
születtetett, és ezen kis számú tseléd, de 
Felséges família, úgymint: Jésus, Mária, 
Jóse f , tsak ugyan Názáreth várossában is 
tsak egy alatsony sorsú hajlékotskában lak-
tak: sőtt; az őtet követni akaró iífiúnak is 
mondotta: a rókáknak ki ásott üregeik, a* 
madaraknak fészkeik vagyon, az ember fi-
ának pedig még tsak ollyas szállása sintsen, 
a* hol az ő fejét nyúgodalmassan le hajthat-
ná: pedig Krisztus, a' mint önnön maga 
mondgya, egy valóságos király, és hog^ 
ö éppen királyságra is születtetett; de az ő 
országa nem e világbúi való ; mert a' földi 

/. Rész. 18 
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országok királlyaikkal egygvütt el múlnak, 
az ő országának pedig soha nem lészen vé-
ge. Következendőképpen, nagyon hibáz-
nak a' főid szinén lévő emberek, kiknek 
testek, ámbár főidből sikároltatoit öszve, 
de halhatatlan lelkek az Isten képére, és ha-
sonlatosságára formáltatott, ha a'testeknek 
nehézségétül a' főidre nyomaltatnak, a'főid-
hez szegesztetnek, lelkekkel pedig a 'szen-
teknek szabadságával mennyeknek országa 
felé nem emelkednek. 

Erre való nézve, méltán feddi, méltán 
dotgáilya szent Lukáts Evangyélista Pétert, 
hogy , leg ottan, mihelest Krisztus Urunk-
nak valamennyire ki mutattatott Isteni di-
tsősége't látta a' Tábor hegyén , mindgyá-
rást azt kiáltá: Uram! jó nékünk itt lenni; 
ha akarod tsinállyunk itt három hajlékot, 
néked egvgyet , Moysesnek egygyet , és 
Illyésnek egy gyet: mivel úgy járt , mint Sa-
ba királyné: ki ,midőn Salamon király ből-
tsességét, királyi palotájának ditsőségét, 
udvari szolgáinak diszes rendtartásit jelen 
létében bővebben tapasztalta , mint sem tá-
vúi létében másoktól hallotta, bámulásának 
szorongatási miatt egyszeribe el ájult, inai-
ról le rogyott, és mintegy fél hóltban, so-
ká 

még tsak lélekzet sem találtatojt. így 
Péter is , ki Krisztus Urunk szine el válto-
zásakor, az Isteni Felségnek tsak egy tsep-
nyi ditsőségében is többet látván, többet ta-
pasztalván, mint sem annak előtte a 'men-
nyei ditsőségrül Krisztus Urunktól hallott, 
el annyira meg tompólt eszében, h o g y , a1 

mint szent Ágoston írja tninnyájokrúl, úgy-
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mint a9 hegy alatt maradott Apostolokról, 
tanítványokról, és az attyafiairúl éppen el 
felejtkezett, 9s mint egy "meg zajosodott e-
szén kívül lévő részeg , fel emelt szóval ki-
álta: Urain! jó nékünk itt lenni. 

Mert Péter,azon bizodalomtűl, mellyel 
a' Tábor hegyén hajlékokat kíván készítte-
n i , egy sebes szárnyán repülő nagy hamar-
sággal hirtelen el üttetek : mivel a' fényes 
ködbül egy mendergés módra hallatott ezen 
szózatra: ez az én szerelmes fiam, kiben jó 
kedvem tölt, ötét haigassátok, ügy meg 
rezzenének , hogy félelmek miatt, min-
nyájan a9 főidre hullának, ortzájokra esé-
nek, és mind addig a9 földön le borulva 
maradának , valameddig Krisztus Urunk 
hozzájok nem méne, és nem iiieté őket 
mondván: kéllyetek f e l , és ne féllyetek ; 
akkor félelmessen fel emelvén szemeiket , 
körül nézvén, körül tekéntvén, hát már se 
köd , se fényesség! ime! melly kevés ideig 
tart e9 földön a9 ditsőség! oda a' Tábor he-
gyének minden ékessége, oda minden fé-
nyessége ! el múlt, el tünt, el enyészett 
minden szépsége. Azért K. A. ha Péterrel 
meg nem akartok tsalatkozni, gyökerezzé-
tek ki szívetekbül e'tündér világnak kctseg-
tető hívságit, mert ha Krisztus Urunk lát-
ható ditsősége soká nem maradott a' Tábor 
hegyén, valójában e9 főid kerekségén sehol 
se várhattok nyomós állandó boldogságot. 

Jól mondgya tehát Isaiás Próféta 40. C• 
Y . 6. hogy minden test széna, és minden 
6 ditsősége mint a mezzei virág. Mert ha 
a9 főid, mellybűla9 világ ki jött, elszárad, 

2 * 
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el szárad valójában a'virág is : úgy nemkii-
lőmben, ha a' test, meliy természet szerént 
romlandó, e l v e s z , el vesz, azon okra néz-
ve , minden ő ditsősége is. Azért méltán 
mondgya szent Gergely Pápa, a'testi ditsó-
ség,' midőn fényeskedik, akkor elenyésze-
dik, és midőn magát fel magasztallya, ak-
kor mint a1 füstnek, vagy vizi buboréknak 
véletlen hirtelenséggel vége szakad. Innét 
f o g v a , szent Pál Apostol az egész világnak 
minden javait tsak egy ptsmány ganejnak 
állíttya: szent Ignátz Pátriárka pedig az e-
gész világot egy utáilatos büdös istállónak 
mondgya: mivel ezeknek tsak oda kívánko-
zott lelkek, a1 hol vala a' véget nem érő 
örömök; még is te , keresztény létedre, 
kinek mindenek felett leg először is az Isten 
országát kellene keresni, tsak az el múllan-
dó földi tiindérségekhez kapaszkodol; pe-
dig, ha Krisztus Urunk mennybemenetele-
kor meg intettek az Angyaloktól az Aposto-
lok azért, hogy Krisztus Urunk után még 
akkor is , midőn már Krisztus Urunkat néni 
láthatták , szüntelen tsak egek felé néztek , 
és bánkódva sohajtoztak; mennyivel inkább 
méltábban meglehet inteni azokat a'keresz-
tényeket, kik e4 világi szorgalmatosságok-
tűlel nyomattatván , az Ég felé ritkán , vagy 
soha se emelik szemeiket: mert ők az Epi-
cureusokkal meg elégesznek a' földiekkel, 
nem gondolnak a' mennyeiekkel. 

Innét vagyon, hogy ti is , a' Babylo-
niai bal sarkú aszszonynak borátdl agy ve-
lőtökben meg szédülvén, a4 mennyei Atyá-
nak országába fel menni sem kívánkoztok; 
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m^>ndgyátok ugyan a* mindennapi imádság-
tokban , a 'mi Atyánkban , jöjjön te Orszá-
god; de ezen kelletlen kívánságtokkal tsak 
azt aka: játok mondani: én mennyei Atyám ! 
ha teremlettél, üdvözíts. D e , a' te igéid 
szerént , a mint jól tudom , külömben nem 
üd vözülhetek, hanem ha a1 te szent orszá-
godba bé megyek: oda pedig én bé nein 
mehetek, mert felette igen magossan va-
gyon. Azért hajtsd meg aZ egeket, jöjjön 
alá , szállyon alá a' te országod, hogy én 
abba szerentséssen bé mehessek. Minda-
zonáltal még is, ha az Isten országa kí-
vánságtok szerént le nem jón, tetszésteksze-
rént le nem hajúi, meg ne ijedgyetek, ké-
tségbe ne essetek, mert meg vagyon még 
Ják ob lajtorjája, meg vagyon Illyés tüzes 
szekere, és annak serény tüzes lovai; tehát 
ha öregek vagytok, ha erőtlenek vagytok, 
ha fulladozók vagytok, ne nyűllyatok a* 
létrához, hanem üllyetek a'tüzes szekérre, 
Ígérem, hogy a'tüzes lovak fel ragadnak ti-
teket a gyönyörűségnek ama szép Paradi-
tsomába. A' tüzes szekértől, és a' tüzes lo-
vaktól, meg ne rettennyetek, mert azok, 
ha lángolnak i s , még is nem sertzegnck; 
ha melegittenek is , még is nem sértenek, 
mivel ezek, és más több egyéb e' féle tűz-
zel lobogó eszközök , a* ti szívetekben mun-
kálkodó Isteni kegyelmeket jelentik. Azért 
ha az Isten törvénnyé , 's paranteoiattya mel-
lett a' ti szívetek buzog: ha az Isteni , 'sfe-
lebaráti szeretet mellett a' ti szívetek lángol, 
már készen vár titeket Illyés tüzes szekere, 
hogy égő kívánságtoknak «leget tegyen* 
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's tüzes lovai által r földről az égbe fel re-

Í)ítsen. Következendőképpen, ha az el múl-
andó világi javaknak sikámló hívságaival 

meg 'salatkozni nem akartok, ösztönözzétek 
magatokat a" mennyei boldogságnak meg 
szerzésére. 

M Á S O D I K R É S Z , 

Meg nem kell azon ütköznünk, hogy 
Krisztus az ő ditsőséges színe el változásán 
val az emberi nemzetet a' mennyei boldog-» 
ságnak el nyerésére ösztönözi, hijja, és szó-
íittya; mert az ő hathatós ereje, és az ő 
foganatos munkás eszközlései által , a9 mint 
sok példák taníttyák , mindeneket végbe vi-
hetünk : úgy é? a' szántó vető ember a9 ke-
mennyen sütő napnak meleg hevét le gör-
dülő tseppek idtzadásáyal el nem szenved-
né , ha tsak fáradtságának, két kézimunká-
jának, gyümöltsét nem reméllené? de mi-
vel a9 bőv aratásnak reménysége táplállya, 
meg győz minden munkát, 's minden Ínsé-
ges nyomorúságát örömmel, "s vig kedvel 
viseli: ki törné tenyerét a9 kemény kapa 
nyelén? ki munkálná egész nyárotszaka sző-
lejét ? ha tsak jövendőbeli szomjúságnak 
el oltására nem várná annak meg szüretelt 
levét? de még a' katona se szenvedne an-
nyi'hideget, meleget, éhséget, szomjúsá-
g o t , 's álomtalanságot, ha tsak a* kövér nye-
reséget, a' diadalmi jutalmat szemei előtt 
nem forgatná: bizonnyára naég a9 hajlandók 
közül se igyekezne senki, se nem is fára-
dozna, se pedig a' tsiklándozó testét sanys* 
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rúságok alá nem hajtaná, ha tsak azon bol-
dog hazának véget nem érő öröme, melly-
n f k ditsőségét Krisztus maga szine ei váltó-
fásával valamennyire e' mái napon a' T á -
bor hegyén ki mutatott, nem ösztönözné. 
De a' tsalhatatlan Istentül meg igértetett ö-
rök jutalom, mellynek vége nem lészen, 
annyira birja szíveket, hogy a" józan gon-
dolatuak, olvadozások miatt, inkább az ég-
ben, mint e fdldön kívánkoznak élni és 
lakni. Ez serkengette szent Pál Apostolt, 
ki a' számos üldözések között fel emelvén 
szavát, ígyszól la : Momentaneum, ct leve 
tribulationís nostrae, supra modum in subli' 
mitate aeternum gloriae pondus operatur in 
nobis. 2. ad Cor. 4. c. f . iy.' Az, a' mi 
most a' mi háborúságunkban egy szempillan-
tásig való, és könnyű, felette igen fő mó-
don a' ditsőségnek örökké való nagy voltát 
szerzi mi bennünk. 

Meg vallom ugyan, hogy, ha Moyses-
sel Krisztus Istenségének ditsőségét láttam 
volna is a' Sinai hegyén ; ha Isaiással lát-
tam volna is a' királyi székben ülő minden-
ható Istennek azon méltóságát, mellyel men-
nyet és főidet bé töltött: ha szent Pállal a' 
harmadik Égben lettem volna is, és láttam, 
hallottam, 's értettem volna is az örök bol-
dogságnak ve'g nélkül való ditsőségét, még 
is voltaképpen meg nem mondhatnám mi , 
es minő légyen az Isten-szenteinéklakó he-
lyek : mert ámbár az Israel fiai látták, szet-
tek, és ették is az égbül alá hullott Mannát, 
még is annak izét, édességét ki nem mond-
hatták; úgy én is f zent Pállal tsak azt monún 
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hatnám: a' szem nem látott, a4 fíill nem hal-
lott, az ember szívére nem szállott még 
tsak ábrázolása is azoknak, mellyeket ké-

'szitett Isten az őtet félőknek. Ha tehát 
nem szabad , nem is lehet embernek azok-
rúl szóllani, niellyek a4 magos Egekben szü-
net, ésvég nélkül vannak, elhiszem, hogy 
a meg boldogult lelkek igen meg tiszteltet-
tek Mert ha Saha királyné Salamonnak dí-
szes rend tartásit látván el ájulva mondotta: 
boldogok a4 szolgák, kik naponként előtted 
állónak mennyivel inkább boldogok azok, 
luk az Úr házában állandóképpen laknak, 
és az unalom nélkül lévő gyönyörűségeknek 
ki pesdült újjabb és űjjabb vidámittó forrá-
sibúl itattatnak. 

Meg törli tehát Isten az ő híveinek sze-
meit, és már többé semmi féle irigy idő-
nek mostohasága nem fogja őket érdekleni: 
mert a' magos Egekbe kinek kinek az élet 
halál nélkül, az iffiúság vénség nélkül, az 
egesség betegség nélkül, a4 békesség bon- 1 

takozás nélkül, az öröm unalom nélkül, a4 i 
szépség szeplő nélkül, a'szabadság szolgá- 1 

lat nélkül, a\bátorság félelem nélkül ki 
fog adódni. És így mivel a4 folyó viznek 1 
sebesség*; szüntelen örvendezteti az Isten vá-
jossát , el hiszem, hogy tsak egy napi idd 
is többet ér az Isten hajlékában, mint sem | 
ezerek a4 földi vigasságok között. Mert ha 
ezer esztendő az Isten szentéi előtt tsak an- * 
nyinak látzatik, mint az el múlt egy napi r 

idő, valójában, szent Ágoston Doktor tanít- 1 

tasa szerént, egv nap többet ér azok közül* 1 

mint ezer esztendők ezek közül.. A h i m e l i v ? 



n agy ditsőségben lészen az, ki midőn mind 
azokat, mellyeket most tükör általtsak va-
kosdó homálynak ábrázolásában képzel, 
sfinrül színre minden tartalék nélkül való-
ságban fogja látni? 

A1 napnak ragyogó fénnyét melly é-
kesnek, melly szépnek ,uielly jelesnek tar-
tyuk., midőn homály és tartalék nélkül lát— 
tyúk; még is melhy nagy örömet nevelő 
vígasságot fogunk látni, ha tsak egy meg 
ditsőült Szentnek tsupa testét fogjuk is lát-
ni ! mivel Ferrerius szent Vintze taníttása 
szerént, minden meg ditsőült testnek hét annyi 
világossága és fényessége vagyön , mint a 
napnak. Örökre a' meg ditsőiilt Szentekkel 
c g y g y etemben így tündökleni melly unalom 
nélkül való ditsőség! 

Nem tsudálom tehát, hogy a' zsoltáro-
zó király, ámbár minden földi boldogságát 
tetézve el érte, még is mivel, mind szíve, 
mind teste örvendezett az élő Istenben , az 
ó belső örömének el titkolhatatlan külső vi-
gadozásira fakadott és felkiáltott. Ah ! melly 
szerelmesek a' te hajiékid erőknek Ura ! kí-
vánkozik -és el ájql az én lelkem az Ür 
pitvari után. Ps. 83. f . 2. 

így lészen dolgok mind azoknak, vala-
kik jókor előre még ez életben a' mennyei-
ekkel tartanak, vélek egygyetemben társal-
kodnak ; mert igazsággal mondom: meg e-
légesznek akkor, midőn meg jelenik, és el 
n.Verik az Úr ditsőségét, az örök életet, a' 
mennyei boldogságot, annyival is inkább, 
mivel a' több rendbéli muzsika eszközök kö-
fül tsak egy tzitharának meg pendülése is 



olly gyönyörköttető kedv nevelő vigadozá-
sokat okoz , hogy a' mint Piacidus ir ja, ha 
Seraffikus szent Ferentz beteg ágyában má-
södszor hallotta volna, talán Ferentznek 
vigadozó lelke a' testbül egészlen ki ugrott 
volna. 

Nem igért ugyan Isten Ábrahámnak 
több , és más rendbéli fizetést , hanem tsak 
önnön magát, mondván: Abraháoi! én va-
gyok a' te felette való igen nagy béred. De 
azon városban , melly drága kövekbűi, é-
kes gyöngyökből, tiszta finom aranybúi va-
g y o n , szünet és félelem nélkül lakni, az 
Istent birni: sőtt homály, és tartalék nélkül 
valóságban látni, mint és hogy lehet az Is-
ten állattyában egy , személlyében három; 
mint születik a9 Fiú az Atyától Anya nél-
kül ; Anyátúl Atya nélkül; mint, és hogy 
szármozik a9 szent Lélek Isten az Atyátúl 

- és Fiútúl, és pedig egy időben, el annyi-
ra , hogy a9 három Isteni szcméilyek se i- k 
dővel, se szépséggel, se hatalommal, egy 
mást felül nem halladhattyák. Ismét, lát-
n i , szemlélni, mint, és hogy lehet a9 Fiú 
Isten két külömböző természetének tsupán 
tsak egy ,és nerntöbb személlyé ; mint, és 
hogy lehet Máriának a' gyermek Jésus szü-
letése után szeplőtelen szűz Anyasága; mint, 
és hogy történhetik unatkozás nélkül a' di-
tsóült lelkeknek boldogulások , melly ditső-
séges adományokat felül nem halladó aján-
dék ! melly. gazdag fizetéseket nem tetéző 
bér! azért, kinek kinek, kik ezeket, és 
más egj'éb mélységes titkokat, mellyekrűl 
még most se emberi nyelv elegendőképpen 

b ö j t ii. 
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nem szól Int , se Angyali elme nem tudósít-
hat, fó törés, és fáratságos tanúiások nél-
kül űjjabb, és újjabb örvendeztető gondolatok 
között, látni, tudni, és érteni kivánnyák 
Urunk szavai után azt javaslom, cs azt mon-
dom : jöjjetek és lássátok. 

Jóllehet az i s , hogy némellyel* nemei* 
lyeknél az ő tselekedeteikheiz képest az Is-
ten szine látásából több, vagy nagyobb mér-
tékkel külömböztessék, az egyenlő boldog-
ságon kívül lévő ditsőségeket, még i s , mi-
vel Boetius taníltása szerént, az Isten or-
szágában minden kívánatos jóknak öszve tó-
dúlt tökélletes szép rendtartása vagyon, a 
ditsőíilt Szentek nem irigykednek,- nem há-
horognak, nem is haragusznak egy másra, 
mint szintén azok, kik egy kútból kissebb 
és appróbb edényekkel sorsokhoz képest e-
legendő vizet meríttenek. 

Ha tehát Saba királyné Salamon palo-
tájában többet látott, mintsem vélt , vagy 
gondolt: ha Péter a1 Tábor hegyén a' men-
nyei boldogságnak tsak egy tsepnyi ditső-
ségével is el annyira bé tölt, hogy az ő A* 
postolkodó társairól majd hogy éppen el 
nem felejtkezett: mit mondgyak a' nemze-
tek Doktoráról, szent Pál Apostolról, ki 
a' harmadik égbul való viszsza térése után 
Krisztuson kívül élni se kívánt? azért, va-
laki elmessen tneg fontollya az örökké tar-
tandó lakást, és még is annak el készítté-
sében nem iparkodik , abban vagy igaz hit 
nintsen, vagy éppen szült bolond; ugyan 
is mi volt a z , a mi sok számú férfiakat, és» 
^szszonyokat,a' bezárt Klastromoknak ko-s 
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mor kőfalai közé rekesztett?hanem az örökké-
valóságnak emlékezete ; mi volt az , a' mi 
a'téres pusztákat, szoros setét barlangokat 
sanyarú életű Remetékkel meg töltötte ? ha-
nem az örökkévalóságnak emlékezete : e-
zek, ezek voltak ám azok, kik a' kényes 
jolakom helyett a' sovány bój ölést,; a' vi-
dám múlatság helyett a' testnek sanj'aró öl-
döklésedét; a' nyájos enyelgések helyett a' 
hoszszas imádságokat választották , pedig 
tsak azért, hogy halhatatlan lelkeket üdvö-
zíttsék. Ah ! melly nagyon nyögött a4 bar-
lang, melly nagyon hangzott a' puszta, mi-
dőn a4 töredelmes szívbéli fohászkodások , 
és az epekedő siralmas jajgatások között fel 
emelt szóval kiáltottak a' magosságbéli Is-
tenhez, U r a m ! légy irgalmas! légy ke-
gyelmes ! botsáss meg! és könyörülly ! 

B É F E J E Z É S . 

Ezek úgy lévén , tnár azt mondom , 
hogy ditsőséges Seráfikus szent Ferentz az ő 
meg térése után, valahányszor az örökké-
valóságról gondolkozott, mindenkor azt szok-
ta mondani: én Istenem , és mindenem ! 
szent Ignátz Pátriárka pedig, valahányszor 
az el múlandó főidnek javairól az Egekre 
emelte szemeit, mindenkor azt kiáltotta: 
ah ! melly nagy ájulásra hervasztó büdössé-
get érzem e4 főidnek, ha a' mennyeiekre 
függesztem elmémet! szent Pál Apóstol is , 
midőn e4 világnak több rendbeli tsorbúlása-
it látta, azt válaszolta, hogy ő a4 men-
jvyei baliogsághoz képest) e' Csalárd világ-
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í nak javait tsak annyiba állíttya mint а' рл-
néjt. Tehát tsak ugyan igaz az , a1 ki mint 
vet , úgy arat, az az : a' mint szent Pál A-
postol taníttya, a' ki a' testben ve t , az a 
testbűi arattya veszedelmét; a' ki pedig a" 
lélekben v e t , az a iélekbűl arattya boldog 
örökségét. Minthogy tehát a' mi igaz hi-
tünk az örökkévalóság, mert arra terem-
tettünk, és annak épittése, és meg szerzé-

% se tőlünk függ , mert reánk vagyon bízva. 
Tehát, Noe hollójával, nem a'büdös dö-
göt, hanem a'Noe galambjával, a'szép zöld 

• oiajfa ágot, úgymint: a' mennyei boldog 
« örökkévalóságot, keressük, megne eleged-

gyünk a' földiekkel, hanem az Isten törvén-
nyé mellett lángadozva buzogjunk, az Iste-
ni , 's felebaráti szeretet mellett lobogva ég-
jen szívünk, hogy Illyéssel a' tüzes szeké-
ren a' lángban lévő tüzes lovak által a' mi 
boldog örökös hazánkba el és bé jutván, 
vigadozva a' mennynek és főidnek teremtő 
Urát, Istenét szinrűl szinre láthassuk, di-
tsérhessük, áldhassuk, mindörökkön örök-
ké Ашеп. 
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B O J T HARMADIK VASÁRNAP 

e t íiuntnovissima hominis illius pejora prio 
ribus. Luc. 11. C. y . 26. 

És a n n a k az e m b e r n e k utolsó do lga i gonosz-
szabbak lesznek az elsőknél. 

Szent Isten! tehát az emberi nemzetet, Á-
dám atyánk vétke után, nem tsak a' testi 
nyavalya, hanem még a'pokolbéli ördög is 
sartzollya? tehát az ördög azzal kérkedhe-
tik , hogyő az emberben, mint tulajdon ma-
ga bisztos lakó hajlékában , minden tartalék 
nélkül, szabadossan be' mehet? én ugyan, 
mint hogy az ember az Isten képére és ha-
sonlatosságára teremtetett, méglen szent Pál 
Apostolnak ezen szavait olvasgattam : nem 
tudgyátok, hogy ti az élő Istennek eleven 
Templomi vagytok, és ti bennetek a9 szent 
Lélek lakozik. ' 1 . ad Cor. 3. C.f. lé. Min-
denkor abban a9 hiszemben voltam, hpgy az 
emberben semmi egyéb nem, hanem tsak az 
Isten kegyelme, és a9 szent Lélek lakozik: 
és még is az emberi nemzetnek örökös ellen-
sége , a'pokolbéli ördög, az -embert meg 
száilya, az emberben lakik , az emberben 
mulatozik, sőtt; ha az emberbűi ki mégyen 
is , a9 mint a9 mái szent Evangyéliom bizo-
JŰRya, tsak ugyan más. héttel, 9s magánál 
gonoszszabbakkal ismét az emberbe visz-
sza tér. 

Igaz ugyan, hogy az ördög legkissebb 
ártalmára sem lehet az embernek az Isten hi-« * 
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ve, engedelme nélkül: mert mind addig 
nem sértegethette Jób Pátriárkát, valamed-
dig meg határozott szabadságot nem nyeit 

• Istentűi: mind addig meg nem tsalhatta Ak-
bábot, valameddig/az Isten engedelme u-
fán, hazugsággal kerül nem vette : a' sertt-
sekbe sem mehetett bé addig, méglen Krisz-
tus szabadságot néki nem adott: annyival 
inkább bé nem mehet az emberbe, ha tsak 
az Istentül szabadságot nem nyer: sőtt; még 
a' bűbájos mesterségüekben lévő ördögök is 
mind addig ki nem szólhattak az emberek-
ből, a1 mint Nero Tsászár idejében történt, 
valameddig az Istentűi szabadságQt nem 
nyertek: de, az Isten engedelmébül, szent 
Cypriánus ideje táján, azok közül, kik az 
igaz hitet el hagyták, kik gyónás nélkül vé-
tekben áldoztak ; kik fajtalan búja életet él-
tek; tsak ugyan sokakat meg szállottak az 
ördögök ; végre ; még szent Pál Apostol is 
az Isten ellen való káromkodásért Hyme-
naeust, és egy Sándor nevezetűt az ördög-
nek adott, 's az ördögét heléjek bujtatta. 
Innét, vegyétek például azt, a' mit szent 
Zenobius Mártyr életében olvasok: azt ol-
vasom , hogy egy aszszonyságnak egy hi-
deglelős gyermetskéje lév«n, kinek iŝ  egy 
ejtzakának idején azon forróságban lévő gy eV* 
uieketske'nek negyvenszer adott vizet/ a' 
gyermek, mindazonáltal nem tűrhetvén a* 
szomjúságot, ismét ujjolag kiálta az annyá-
nak, hogy adgyon néki vizet. Az aszszony 
sokszorta való fel kelése után meg bosz-
szonkodék, nagy haragossan fel ugrék , 
kapja a' v izet , és mondá: ne ördög bújjék 
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a4 gégédbe, igyál. K. A. a" gyermek, az 
annya rendetlen kívánsága után, azon ital-
lal le nyelte, le kortyozta, 4

S meg itta az 
ördögöt. Rémüliyetek meg azért atyák, 
és anyák, kik minden tartalék nélkül leg 
kissebb bakatellyáért is azt szoktátok mon-
dani magzattyaitoknak: öidög vigye a sok 
fattyát, ördög bújjék a4 sok kölkibe; mert 
Istentül vett gyermekeitekről Isten előtt 
számolni fogtok. 

Krisztus Urunk e4 földön való lételekor 
szüntelen abban munkálkodott, hogy az em-
beri nemzetet a4 gonosz ördögnek hatalma 
alűl ki szabadítsa: mert szent Lukáts Evan-
gyélista bizonsága szerént, tsak ő néki volt 
az a hatalma, és tulajdona, hogy ő akár 
minémű nyavalyákban sénlödőket is gyó-
gyíthatott; mive l , nem tsak a4 poklosókat 
tisztította, nem tsak a4 sántákat, bennákat 
gyógyította, nem tsak a süketeknek hal-
lást , vakoknak láttást, hanem még a4 né-
máknak is szóllást adhatot. Tehát ne tsu-
dállyuk, hogy a4 gonosz lelkektől meg szái-
latott emberekből, a4 mái Evangyéiiomsze-
rént , néma ördögöt űzött. 

Én ugyan nem kívánom, hogy e g y v a -
lakit közülletek bírjon a4 pokolbeli ördög! 
mindazonáltal azt óhajtom, azt kívánom , 
hogy ki ki raagábűi űzze ki a4 néma ördö-
göt. A4 néma ördög azokban vagyon, kik 
a4gyóná'snak alkalmatosságával, tudva, kész: 
akartva , szánszándékkal, a4 halálos vétke-
ket el titkollyák , ki nem fedezik, 's meg 
nem va.llyák. Azokban pedig, más héttel, 
*s magával gonosaszabbakkal viszsza tér a 
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pokolbéli ördög, kik alig kelnek fel a*Lel-
ki Atya elől, alig mennek ki a' templom-
ból, már is a'.meg gyónt, 's meg peniten-
tziázott előbbenyi vétkeikre viszsza térnek , 
gyónások után is tsak azok a káromkodók, 
szitkozódok, átkozódók, feslett életűek 
maradnak, kik gyónások előtt voltanak. És 
ez lészen az én mái beszédemnek fel vett 
tzéllya. Az okra nézve , mint hogy annak 
az embernek utolsó dolgai gonosz'Üybak az 
elsőknél, kik gyónások után a' meg gyónt 
vétkeikre viszsza térnek, beszédemnek el-
ső részében élőtökbe adom: melly nagy 
gonoszsága legyen a' szokásba vett vét-
keknek. Másodszor meg mutatom: mitso-
da büntetésre légyen érdemes az az ember, 
ki szokásképpen vétkezik, 's figyelmezze-
tek. 

E L S Ő R É S Z . 

Ámbár minden halálos vétkeknek go-
noszsága őn magában olly nagy légyen, 
hogy minden halálos vétek őn magáért meg 
érdemellye a' pokolbéli kínoknak bünteté-
sét, még is a' szokásban vett halálos vét-
kek azon kívül, hogy halálos vétkek legye-
nek, a halálos vétkeknek gonoszságán fel-
iül , még más gonoszságot is foglalnak ma-
gokban: oiivel azon kívül , hogy halálos 
vétkek legyenek, a' halálos vétkeknek go-
noszságán feliül még más meg űjjabbított 
gonoszságokkal az Istent meg támodgyák, 
ki tsúfollyák 's ki nevetik. Mert szent A -
goston Doktor taníttása szerént, az Istent 

^ /. Rész. 19 
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tsufoló, gúnyoló, és nem igaz peniten-
tziát tartó bűnös az , a' ki Pintén azt tsele-
keszi , a'min éppen, hogy tselekette, e-
pekedik. Mivel az igaz penitentzia tartás 
nem egyéb, hanem az , a' meliy által az el 
követett, 's meg gyónt vétkeinket úgy meg 
sirattyuk, hogy azokra a' meg gyónt vét-
keinkre életünknek tellyes napjaiban soha 
többé vj^szsza nem térünk. És valójában; mert 
a' ki újjólag azon vétkeket tselekeszi, és 
gyónnya, a' mellyeket már az előbbenyi 
gyónása előtt tselekedett, és magát azok-
ról vádolván , meg is gyónta, az az ő vét-
két nem fogyasztya, hanem inkább szapo-
ríttya. Következendőképpen, szent Am-
brus Püspökkel mondom , tsupán tsak az 
tart igaz penitentziát, a ki a' meg gyónt 
vétkeitűi meg szűnik. 

M é g i s , oh bűnös ember! nemde, mi-
dőn penitentziát tartottál, a' Lelki Atya e-
lőtt azt ígérted, azt fogadtad a' te Urad-
nak Istenednek, hogy az elő számlált vét-
keidre te Soha többé viszsza nem fogsz tér-
ni , Soha többé azokat el nem fogod követ-
n i , 's készszebb lész meg halni, mint az 
Istent többé meg bántani; még is ollyan 
v a g y , mint a' prédához szokott ragadozó 
farkas; tudgyuk, hogy a' Nóé bárkájá-
ban minden fene vadak leg nagyobb tsen-
dességben, és békességben voltanak el an-
nyira, hogy a'farkas a'báránnyal, a* mats-
ka az egérrel, egy más oldala mellett he ver-
kezhettek, és még is egygyik a' másikát nem 
bántotta. De , mihelest a bárkábul ki sza-
badultak, a1 farkas a' báránynak, a' matska 
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ez egérhek , vérengező szájjal, és hegyes 
körmökkel estek. El ment ugyan a' far-
has gyónni, meg .is vallotta, hogy ő a9 bá-
rányokat széjjel zavarta, fojtogatta, kon-
fzolta, 's meg is ette; és, midőn ezekrül 
vádolta magát, történetbül egy sereg nyá-
jat hajtottak által mellette, kiknek tsöröm-
pölését, zörgését halván a9 ,farkas, azt ír-
ja kárdinális szent Bonaventura , azop kéri, 
azon rimánkodik a9 farkas az ő gyóntató-
jának, hogy mennél hamarább bánnyék vé-
le , 9s mennél hamarább oldozza fel őtet, 
mert ő már minden vétkeirül bé vádolta 
magát, erőssen is fogadgya azokrúl való 
életének jobbúlását: kinek szapora kíván-
ságát halván a9 gyóntató azt kérdé tőle, mi 
oka lehet annak, hogy olly hevenyében kí-
vánnya a' fel oldozást? azt feleié a9 farkas, 
hogy a9 nyájtűl meszszire ne maradna. 

N o , vedd eszedbe K. A. valaki szo-
kásképpen vétkezel, 9s fontold meg! ha 
nem vagy é a' prédához szokott ragadozó 
farkasnak tzimborás társa: úgy é? bé vádo-
lod magadat a9 Lelki Atya előtt, hogy te 
káromkodtál, szitkozódtál, átkozódtál; meg 
is fogadod, hogy többé nem fogsz károm-
kodni , szitkozódni, átkozódni; még is a-
lig mégy a9 gyermekeid, tselédgyeid közé , 
ha tsakTeg kissebb szavaidat, gondolatidat, 
nem tellyesittik, már az apjának, annyának 
testét, lelkét, születését, teremtését szidod, 
háromlod, átkozod: nemde meg vallod a9 

Lelki Atya előtt, hogy te haragudtál, máso-
hat rágalmoztál, gyaláztál ; meg is fogadod, 
hogy te már többé nem fogsz haragudni, 
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már többé nem fogsz senkit rágalmazni, 
gyalázni, még is aiig tesz előtted keresztül 
egy szalma szálat a1 te vóit haragosod, leg 
ottan fel lobbansz, az eget, főidet ellene 
öszve kevered. így valójában, mint hogy 
a' farkassal a4 te vétkeidről a' Lelki Atya 
©lőtt tsupán tsak vallást tesz,, és nem igaz 
fogadást; é s , mivel , szent Ágoston Doktor 
taníttása szerént, tsupán tsak vádolod lel-
kedet, és nem jobbíttod életedet, a4 te gyó-
násod a4 prédához szokott ragadozó farkas-
nak gyónásához hasonló. Következendő-
képpen , valamint a' farkas: Concepit. dolo-
rem , et peperit iniquitatern. Ps. J. ^f \ j . 
Az ő gyónásában lévő bűneinek botsánat-
tyát merő gonoszsággal határozta meg, úgy 
te is akár mennyiszer mondod szóval, és 
szá j ja l , hogy bánod bűneidet; de mivel a4 

te bűneidet, mellyekhez talán még kitsin-
ségedtűl fogva szoktál, voltaképpen nem 
utálod, nem gyűlölöd, ellene nem mondasz, 
hanem azokat több gyónásaid után is ismét 
el követéd, tselekszed, te a4 te gyónásod-
ban a4 prédához szokott ragadozó farkasnak 
tzimborás társa vagy. 

Azért méltán félhetz, ne hogy azon 
tisztátalan lélek , kit gyónásodnak alkalma-
tosságával szívedből ki rekesztettél, a' vi-
zetlen helyeken lévő tsavargásit meg utiván, 
más heted magával, s magánál gonosz'bak-
ka l , ismét a4 te szívedbe viszsza térjen : 
mert ha a4 néma, a4 mint szent Lukáts E -
vangyélista említti, egy ártatlan gyermek-
ben még születése napján bé szállott; való-
jában a4 ti nyelvetekre is még az anyai tej-
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jel szokásba vett vétkeitek, mint annyi 
ördögök, újjabb és újjabb gonoszságókkal 
visza térhet. Innét fogva , ha tsak a' szo-
kásban vett vétkeiteket el nem hadgyátok, 
héjában zörgettek az öt esztelen szüzekkel 
a' mennyegzős háznál; héjában lopótztok 
hé alattonáhan a' lakodalmas házba, mert 
olaj és mennyegzős ruha nélkül szűkölköd-
vén , onnét is gyalázatossan , az az: öszve 
kötözött kezekkel, és lábakkal, a' külső se-
tétségre, az örökkön tartandó gyehenna 
tüzére, fogtok vettettetni, a' hol a'' kévék-
ben köttetett konkollyal vég nélkül fogtok 
égetődni. 

Vétkezett azzal Acháb, hogy Náboth 
szőlejét el foglalta; de ezen vétkéért peni-
tentziát tartott, 's bűneinek botsánattyát 
nyerte: vétkezett azután azzal, hogy Mi-
chaeas Prófétát a' tömlötzbe zárta, de bű-
neinek botsánattyát nem nyerhette , mert a' 
táborban a' tsata piartzon penitentzia tartás 
nélkül megölettetett: vétkezett azzal Semei, 
hogy Dávidot úttyában gyalázatossan meg 
támodta, de ezen vétke el engedődött; vét-
kezett három esztendők múlva azzal , hogy 
Dávid katonáit tűzzel, vassal űzőbe vette, 
de ezen vétkéért botsánatot nem nyert , mert 
Salamon által leg ottan le nyakasztatott: vét-
kezett azzal Saul, hogy Sámuel Próféta pa-
rantsolattya ellen áldozatot tett, de ezen 
vétkéért tsak meg dorgáltatott; vétkezett 
azután azzal, hogy Agágot, az Amaletziták 
királiyát, az Isten parantsolattya szerént meg 
nem ölte, azért magának hagyattatván kétség 

való esséssel meg is dermedett. E.zekbü^ 
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és más több illyen példákbúi vehetitek ész-
re , hogy a' Feíséges Isten könnyen meg en-
ged azoknak a' bűnösöknek, ' kik emberi 
gyarlóságtűi viseltetvén, vigyázatlaruil tsak 
egyszer, és nem többször vétkeznek ; azok-
nak pedig, kik a meg szánt, megbánt , 
meg gyónt vétkeikre viszsza térnek , meg 
nem kegyelmez, hanem, a' mi sajnos, a* 
testi halál után lelki halálba esnek. 

Azért mind annyiszor félek , és felette 
igen rettegek, a' mennyiszer szent Pál A-
postoinál olvasom: lehetetlen, hogy ^zok, 
kik szokásképpen vétkeznek, kik gyóná-
sok után a' meg gyónt vétkeikre viszsza tér-
nek , a1 penitentzia által meg újjullyanak, 
az az : hogy bűneiknek botsánattyát nyer-
jék. Mert azt írja Ezechicl Próféta, ha az 
igaz, úgymond: a9 meg tért bűnös, el 
hagygya az 6 igazsagát, és hamisságot tse-
íekeszik, az ő bűneiben fog meg halni: 
mert ügy é? Jónás Próféta prédikátziójára 
a' Niniviták meg tértek, Istentűi kegyelmet 
nyertek. De bezzeg, hatvan esztendők 
múlva, midőn Nahun Próféta őket intette, 
meg nem tértek ám ; mert, se szőr zsákba 
nem öltöztek, se nem böjtöltek,se peniten-
tzia tartáshoz nem fogtak; azért a9 meg nyilt 
Egeknek sebes tsatornái, a9 küszködő menny-
köveknek reájok hűllo zápori egy lábig sem-
mivé tették, meg emésztették, 's tűzzel, 
vizzel el vesztek. 

Meg engedi ugyan a9 Felse>es Isten, 
hogy az ember, az ő szabad aka>uttya sze-
rént, a9 jó és gonosz között szabad válasz-
tást tegyen: de, minekutánua a9 iatorkodá-
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sáyal az ő bűneinek bizonyos számát el e'ri, 
j á r vége üdvösségének, mert a' meg tér 
résre többé kegyelmet nem nyer ; mivel a' 
bizonyos számú vétkek után a' magosságbé-
li Úr a'pártütőt meg nem térítti. Bizony-
ságom ebben Ámos Próféta, ki az Ur nevé-
vel mondgya: Gázát három és ne'gy vétké-
ért nem téríttem meg: Tyrust három és 
négy vétkéért nem téríttem meg: Edomot há-
rom és négy vétkéért nem téríttem meg: 
azért jaj néked Korozaim, jaj néked Be-
tsaida, az a z : jaj néktek szokásképpen 
vétkező bűnösök , kik gyakor viszsza esés« 
tek, gyakor vétkezéstek után a ' t i bűnei-
teknek utolsó számát el értétek: mert tite-
ket a' ti őrző Angyalaitok is , mint Baby-
lont, el fognak hagyni, 4s örökös kínokra 
fogtok jűtni. 

Mire való nézve, ha az örök vészéi-
nek gyalázatos büntetését el akarjátok kerül-
ni , szükséges, hogy azon embert, ki mi-
att ezen utolsó Ínségre jutottatak , magatok-
ról le törűllyétek. Minden személyben, 
vagy is, minden emberben három embert áb-
rázolhatunk. Az első ember az emberben \ 
a4 természet szerént yaló ember, melly 
testbűi és lélekbül á l l ; ennek az embernek 
az alkotója a' teremtő Isten. A' második 
ember az emberben a' lelki ember, ki a4 jó-
ságos tselekedeteknek tökélletes erköltsei-
vel tündöklik ; ennek az embernek törsöki 
eredete az Isten segedelme, az Isten kegyel-
j e , az Isten malasztya. A4 harmadik em« 
ber az emberben a' bűnös ember, ki a' ra-* 
gadvány hamisságoknak álnokságaihoz 
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ván, mindenkor a' tilalmast tselekeszi; en-
nek az embernek fel állít tói pedig önnön 
magunk vagyunk. Tehát , ha a' Felséges 
Isten a' vízözön előtt lévő embereknek, 
kiknek alkotója volt , azt mondotta: le tör-
löm az embert, mellyet alkottam; mond-
gyad te is : ha a' pokolnak gyalázatos ve-
szedelmét el akarod kerülni, le törlöm a-
zon embert az én emberiségem közül, melly-
nek én magam voltam a' fel állíttója, 's 
addig meg se is szünök, valameddig a' szo. 
kásba vett vétkeimet voltaképpen meg nem 
útálom, rajtok egy átallyán fogva ellent 
nem állok. Mert jól tudom, hogy az u-
tólsó itélet napján ezek lennének az én bé 
vádolóim, hóhéraim, kínzóim. Tehát , tl 
istentelen rajtam uralkodó átkozott undok-
ságim, még e' naptűi fogva : Discedite a 
rne in ignem aeternum. Távozzatok el tő-
lem az örök tűzre, ne hogy miattatok én 
is valaha bé rekesztessem a' ¿üzes kementzé-
be. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Hogy pedig annak az embernek utólsá 
dolgai gonoszabbak legyenek az elsőknél, 
ki szokásképpen vétkezik, 's az ó meg 
gyónt , meg botsájtatott vétkeireviszszatér, 
el tagadhatatlan igazság: mert először fel 
töri az Istennel tett szövetsége't, mellyel ma-
gát arra kötelezte, hogy ő többé soha az ő 
Urát Istenét meg nem bántya. Másodszor 
meg veti az Istennek irgalmasságát, melly et 
akkor vett, midőn a'szent gyónásban bíí^ 
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neinek botsánattyát nyerte. Harmadszor, ' 
a ' penitentzia szentségének kegyelmét sem-
mire se betsüli, mert azon lelki házasságot, 
melly közötte és az Isten között vagyon, 
gyalázattal illeti. Negyedszer, hálaadatian 
az ő Istenéhez, mert a' botsánat után ismét 
pártütő. Ötödször, üldözője a' Krisztus 
Jesusnak, mert a' drága Jésust, kit a' bo-
tsánat után a1 kenyér színe alatt magához 
vett, a meg újjított vétkével lelke hajle'ká-
búl ki zárja, és a' helyettaz ördögöt szívé-
be fogadgya. Hatodszor, maga ellen ke-
gyetlen, mert a' békességnek Istenével nem 
maradván, a' kínzó ördögöknek zászlója alá 
állott. Hetedszer, megfosztya magát minden 
előbbenyi érdemeitűi, mert az örök ditső-
se'ghez való jussától egészlen ki rekesztetik.' 
Tehát,mint hogy szentBásiliustaníttásasze-
rént, a* vétek ördög, minden emberben an-
nyi ördög mégyen bé a' mennyi vétket kö-
vet el- de a* kik szokásképpen vétkeznek, 
vagy is , a' kik a meg gyónt, 's meg botsáj-
tott vétkeikre viszsza térnek, a'mint hallot-
tátok, az anya vétek más heted magával 
száll viszsza az emberbe. Következendő-
képpen, azokba az emberekbe, kik szo-
kásképpen az ő meg gyónt vétkeikre visz-
sza térnek, az elöbbenyi ördöggel, még 
m á s hét ö r d ö g ö k is bemennek, azaz : nyóltz 
ördög lepi meg őket. D e , ha azok a' bűnö-
sök, kik a' meg gyónt, s meg botsájtott 
vétkeikre viszsza térnek, hétzerte nagyobb 
gonoszságokba keverik, magokat, mint a« 
«lőtt voítanak, valójában hétzerte kémén- , 
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nyebb büntetések is lészen azoknak, mint 
sem az előtt lett volna. 

Meg ölte Káin az ő testvér ötsét Ábelt, 
de meg is búntetődött, mert földön fu-
tóvá, lézzcngővé, bujdosóvá lett, nem is 
niert emberek közé menni, tartván attúl, 
ne hogy őtet, minden, a 'k i elő talállya, 
meg öllye: de mondá a' Felség es Isten,, va-
laki meg ölendi Káint, hétzerte nagyobb bün-
tetése lészen mint Káinnak. Meg őíé sok 
esztendők múlva Káint L á m e k , de hétzer-
te nagyobb büntetést is vett Istentül mint 
Káin : akkor mondá a1 Felséges Isten, vala-
ki meg öli Lámeket , annak hetven hétzer-
te való keménnyebb büntetése lészen mint 
Lámeknek vala. Azért, hely essen mondgya 
arany szájú szent János, hogy azok, kik 
gyónások után szokásképpen vétkeznek, 
ámbár tsak egy vétket látzattassanak is el 
követni, még is több részekre tekéntvén, 
nem egy vétket, hanem kettőt, hármat, az 
az : az egyben dupla, tripla, és több vét-
keket követnek el. 

Vegyétek például Pétert, ki Urunk ha-
lála előtt azt mondotta: Uram í ha meg kel-
letik is halnom te ve led, én soha meg nem 
tagadlak téged; még is a' félelem miatt 
háromszor tagadta meg őtet. Urunk fel tá-
modása után pedig, midőn kérdezte őtet 
Krisztus, Péter szerctz é engem ? már nem 
merte mondani, igen is, szeretlek, hanem 
tsak azt mondotta, te tudod Uram, hogy 
szeretlek. Mi oka ennek? nem egyéb, ha-
nem az, a' mint szent Ágoston Doktor ma-
gyarázza , mivel reá emlékezett az ő elöh-
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beni fogadására , mellyben mondotta, hogy 
inkább kívánna meg halni, mintsem hogy Áz 
® Urát, Mesterét meg tagadba. Tehát már 
most nem merte mondani, igen is, úgy va-
gyon, szeretlek, hanem tsak azt mondotta, 

' te tudod, Uram ! hogy szeretlek , mert már 
többé nem akart hazudni, nem akart az e-
löbbeni vétkeire viszsza térni. Erre való, 
nézve , ha ti is a' ti fogadástokat meg sze-
gitek , 's fel töritek, mint Péter, jól vi-
gyázzatok, hogy a' ti második fogadástok 
mellett állandóssak lehessetek, ne hogy ha-
zugságba esvén ismét az elöbbeni vétkei-
tekre viszsza térjetek, 

Tanúllyátok meg a^ért mézzel folyó 
szent Bernárd Apáturnak azon oktatását, 
mellyben mondgya ha azt mondgya né-
kem Jésus, meg botsájtatnak néked a' te 
bűneid, de, ha én meg nem szűnök vét-
kezni, mi hasznom belőlle ? le vetettem' 
magamrul az én bűneimnek köntössét, de , 
ha ismét fel veszem, mi hasznom vagyon 
belőlle ? ha a' lábaimat, meliyeket szép 
tiszta yizben meg mostam, ismét bé mots-
kolom, mit használ hogy meg mostam? 
tehát nyilván mondhatom, hogy az Istent 
tsufoló, gúnyoló, és nem igaz penitentziát 
tartó az , a' ki szintén azt tsclekeszi, a' min 
éppen, hogy tselekette, epekedik; mert az 
tsupán tsak vádollya lelkét, és nem jobbíts 
tya életét. 

Meg gyógyította Krisztus a' tisztíttó tó-> 
pál feküvó nyomorultat, de mondá néki , 
íme meg gyógyultál., már ne vétkezzél, 
hogy valami goriQSz'bb rajtad ne történnyék, 
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Joan. 5. C. Y. 14-, Meg szabadította, a* 
mai szent Evangyéliom szere'nt, a' gonosz 
le'lektűl meg szállatott embert is az ördög 
hatalmától, de tsak egyszer. Tehát, ha a 
róka azon keleptzébe ; a' farkas azon ve-
rembe; az eb azon botra, mellyekbül, 's 
niellyek alól ki vántzorogtak, nem kön-
nyentérnek viszsza, bizonnyára az ostoba 
állatoknál tébolottabbak azok az okos lelkű 
emberek, kik gyónások után a1 meg peni-
tentziázott vétkeikre viszsza térnek, 's a' 
pokolbéli ördögnek zászlója alá esküsznek: 
mert ha ők regvei ártatlan bárányok, estvé-
re már dühösködő oroszlányok, s vér szo-
pó tigrisek: ha regvei a' templomban an-
gya lok , dél után a' tselédgyeik között már 
meg testesült ördögök; mivel minden bői-
tsesség jele ne'ikül dúlnak, fúlnak, agyar-
kodnak, zsembéskedve házsártoskodnak. 

A' bűbájos Pervanumbéli Indusok , a' 
, inint hireszteltetik, minden esztendőknek 

egy bizonyos napján az ő hajlékaikból ki 
költözköttek, azért, hogy azon bizonyos 
napon az ő lakházaik a* pokolbeli ördögök-
nek tárva nyitva lennének : mert mondák , 
inennyenek bé a' mi távúi lévő létünkben az 
ördögök a mi hajlékinkba, és tetzések sze-
rént múlassanak, nyájoskodgyanak , dom-
bérozzanak azokban, de az egész esztendő-
nek több napjaiban soha többé minket ne há-
borgassanak, Ki ne sajnálkodgyon ezek-
nek vakságokon ? de a meg gyónt vétkek-
re viszsza férőknek boldogtalan sorsát men-
nyivel inkább meg tsúrdultkönyhúllajtások-
kal kelletik siratnunk ? mivel ezek, még a 
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jelessebb iinnepi napoknak szokása szerént 
is alig tisztíttyák ki szíveket a* nagyobb vét-
kekből , már is az ördögöt viszsza fogad-
gyák, 's magokat ördög rabjává teszik. Bi-
zonyíttya ezt önnön maga a' pokolbéli ör-
dög, ki fuvalkodott kaján kérkedékenység-
gel így szól: viszsza térek az én hazámba, 
a' honnét ki jöttem. Látom ugyan, úgy-
mond: hogy az oltári Szentséggei ellenem 
fel fegvverkeztette lelkét, de kevés idő múl-
va vege lészen minden ő bajnoki vitézségé-
nek ; azért én tsak ugyan viszsza térek az 
én hazámba, a' honnét ki jöttem; mert mi-
helest az ő tzimborás társával öszve szövet-
kezhetik, - véle beszélgethet; a' tisztátalan 
látásokon szemeit legeltetheti; egy bal sar-
kú Személlyel nyájoskodhatik ; az időt hi-
valkodva , 's henyélve töltheti, már én az 
e'n házomba, a' honnét ki jöttem, visz-
sza térek. 

Vannak, kik az el esés után életek job-
bulását ígérik, erős fogadással is petsételik, 
de harmad nap múlva az elöbbenyi életek 
módgyához fognak ; vannak, kik Moyses-
sel gyakorta mosogattyák kezeiket, de a' 
test, v i lág , ördög ketsegtetéseire nézve még 
a' leg keménnyebb kő falakon is át botsáj-
tyák ellenségeiket; vannak , kik a* leg szen-
tebb életet ohajtyák , 's erős fel tétel alatt 
búzognak , de többnyire Athenásbéliek. 
Mert a leg jobb intézéseiket is leg roszszabb 
ki menetellel rutíttyák. Meg fogadgya egy 
va laki , hogy ezután már tiszta életet é l , 
a' vétkes alkalmatosságokat el kerüli, a' tár-
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salkodásban szeme'rmetessen beszél, a' tnota. 
kos könyveket, a' vagdalodtzó írásokat fél-
re teszi, az indulatosságát le tsendesítti, a 

^haragot, a' boszszú állást el kerüli, az irigy-
séget szívéből ki rekeszti, nyelvét zabolláz-
z a , másokkal másnak hire't, nevét, betsíil-
letét nem rágalmazza , gonosztévőinek mer 
enged, minden bószszúságokat békességes 
tűréssel el szenved, de alig telnek egynyi-
hány napok, már a' feslett élet után esen-
kedig haraggal, boszszusággal meg lelvén, 
mosdatlan szavaival eget főidet öszve kever, 
pedig elég az ördögnek , ha az illyen tsak 
egy olly sikamló könyvet olyasson , olly 
szemtelen képet szemjéljycn , olly házba, 
olly társaságba egyeledgyen, a' mellyek-
ben , 's a' mellyek miatt,' már gyakor hajó 
törést szenvedett, mert ezek által újjolag 
keleptzébe kerül, 's az ördögnek rabjává 
lészen , az ördög beléjek viszsza tér. 

Azért, valaki a szokásba vett vétkei-
det el hagyni nem akarod , a' Felséges Is-
tennek kegyes rendelésébűi te hozzád szól-
tok, és azt mondom: vallyon akarsz é a' bol-
dog mennyországban vég nélkül örvendez-
n i , avagy a gyehenna tüzében örökön örök-
ké égni ? vallyon a1 te sok szép fel tételeid 
mellett meg akarsz é maradni, avagy a' be-
léd rögzott gonosz szokásaidban maradni ? 
vallyon a' te Ég boszszontó káramkodásaid-
ban, a te szemtelen életednek fajtalanságai-
ban akarsz é meg üllepedni, avagy mondod 
é hogy iffiú létedre reá érsz a" penitentzia 
tartásra ? jól meg fontold a mit mondok: 
azt mondom, hogy te a szent gyónásnak al-
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kalmatosságával nem egy puszta embernek, 
hanem a' tsalhatatlan Istennek Ígérted a' te 
erős fogadásodat, és a te üdvösségedért a' 

I s maígos keresztfának oltárára fel feszíttetett 
Jésusodnak 'mondottad, szánom, bánom,-
erőssen is fogadom életemnek jobbulását. 
Tehát, nem az embernek, hanem az Isten* 
nek é l l y , hogy a' szokásba vett vétkeid-
nek el követése után a' te Jésusodnak hit 
szegője ne l é g y ; mert, se nem az Istent, 
se nern a te gyóntató Atyádat, hanem ép-

• pen magadat tsalod meg. Jó l láttya a' drá-
ga Jésus a' te szívednek minden leg kissebb 
külső és belső titkát; azért az elevenek és 
holtak Birájának itéfetét se éltedben, se ha-
lálod óráján, se Jó'safát völdgyében el nem 
kerülheted. Tehát , ne hizelkedgy azzal ma-
gadnak, hogy már sokszor, és igen sokszor 
vétkeztél, és még is mind ekkoráig még soha 
sem büntetődtél ? mert , ha életedet nem 
jobbíttod, örökre és éppen örökre, mint 
Sámson el vesztél; meg szabadította magát 
Ötször Sámson az ő ellenségeinek fogságá-
ból , de hatodszor Dálila által , egy asz-
szony ravaszsága miatt, a4 Filisteusok rab« 
ságábúl ki nem szabadulhatott; talán te is 

te mostani meg tíjjított bűneidnek billin-
tseibűl soha többé ki nem szabadulsz. 

Meg gyógyította Űrünk a4 bélpoklos 
férfiút, de leg ottan mondotta néki: imé ! 
m e g gyógyultál, de, meg lássad, többéne 
vétkezzél, ne hogy ezután rajtad valami go-
nosz'bb történnyék; sok sántáknak járást, 
Vakoknak látást, némáknak szóilást, süke-
teknek hallást, betegeknek gyógyulást , 
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poklosoknak tisztulást, hallottoknak fel tá-
modást adott és nyújtott Krisztus, de eze-
ket , és más több egyéb, eféle tsuda tétele-
i t , egynek egynek nem többször, hanem 
tsak egyszer, és éppen tsak egyszer adta és 
nyújtotta- Tehát, elmessen veheted észre , 
hogy a' szokásképpen vétkezők, a' nagy Is-
tennek kegyelmebűi ki esvén, a' pokolbé-
li ördögnek hatalma alatt nyűgösködnek, 
mint penitentziátlan bűnösök a' zabálló Dús 
gazdaggal pokolban temettetnek. 

B E F E J E Z É S . 

El fetséllettem ugyan mennyei Para-
ditsomnak nemes jussát még az első atyáin-
kai , mellyet, hála az Istennek, a' szent Ke-
resztség által viszsza nyertem ; el veszteget-
tem ugyan a szent Keresztségben nyert ár-
tatlanságomat is az el követett vétkeimmel, 
de azt is a' szent gyónás által viszsza nyer-
tem: de , bezzeg, el tékozlottam az én men-
nyei Atyámnak ingyen való kegyelmét, 
mellyet a' szent gyónásban nyertem , már 
most, mivel tudom , hogy : Jniíulgcntiae in-
gratus est^qui post veniarn peccat. Az o-
kádékra viszsza térő nem méltó az új enge-
delenire, hová folomodgyak ? az én őriző 
Angyalomnak vezérlése alá adnám maga-
mat, de annak sok szép intéseit már gya-
korta meg vetettem: az én Istenem Annyi-
nak oltalma alá futnék, de ennek is soha 
még híven nem szolgáltam: tehát, én té-
kozló fiú J sehol fel nem találhatom az én 
nyúgodalraamat, 's biztos reménységemet? 
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Azért az én Jésusom szentséges lábainál 
térdre esek a' Publikánussal, keservessen sí-
rok Péterrel, zokogva könyyezek Magdol-
nával, búsulva elmélkedem Ágostonnal, da-
rab kövei ütöm melyemet Hieronimussal, 
s mind addig huzomos penitentziát tartok 
Pelagyiával , valameddig a'keresztfán füg-
gő Jésus a\rajtam lévő piros szent vérét , 
mellyel meg váltott, az ő mennyei Attyá-
nak bé nem mutattya 's a1 meg térő Lator-
ral ingyen való kegyelmébe újjolag visz-
$za nem fogad. Amen. 

B Ö J T N E G Y E D I K V A S Á R N A P . 

Unde ememus panes. Joan. 6. C. 5. 
Honnét v e szünk k e n y e r e k e t . 

H o g y Krisztus az ő ingyen való kegyel-
mének szentséges áldását gondoskodó szor-
galmatossággal szokta osztogatni, elegendő-
képpen ki tetzik a' mai ázent Rvangyéliom-
nak ezen igéibül: honnét veszünk kenyere-
ket? hogy az egyben sereglett gyülekezet 
jól lakjon j mert szánom ez étlen lévő se-
reget. A' pusztában éhező sereg nem más, 
hanem a' Paraditsombúl ki üzettetett embe-
ri némzpt; mivel ez , mind addig, minden 
fáratságos munka nélkül vette eledelét, mint 
az Angyalok, valameddig az Atya Isten-
nek kissebb örökössé, első Ádám atyánk , 
torkoskodó indulattya után egy harapás al-

Rész. 2° 
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mában az egész «mberí nemzetnek öröksé-
gét le nem nyelte volna. De mihelest a'til-
tott fának gyümöl tsé t , az Atya Isten akarat-
tya ellen meg kostoha, és megette , leg 
ottan a gyönyörűségnek Paraditsomábúl, 
a' Paraditsom kertbül, ki rekesztetett, és az 
üres térségü mezőkben, a'nagy vadon pusz-
tákban, fáratságos munka alá vettetett, i-
parkodó igyekezete után is étlen halóvá lett, 
's éhezett. 

Mindazonáltal az irgalmasságot sze-
rető Isten könyörülvén a' Paradiisoni kert-
bül ki üzettetett gyámoltalan emberi nem-
zeten, az ő örökségében, Atyai házának di-
tsőségében , az öregebb örökösseinek, az 
Asgyaloknak , akarattyok ellen is , a' men-
nyei Paraditsomban viszsza fogatta a' meg 
éhezett, viszsza térő kissebb örökösse't, az 
Ádámban el esett emberi nemzetet; mivel 
a' világ pusztaságában lévő éhező keresz-
tény lelkeknek az Angyalok eledelét, az 1$. 
ten embernek eleven szent testét és vérét ad-
ta , rendelte, és hagyta. 

Tsudállatosnak inondhattyuk az Eg-
bűl alá hullott Mannát, mellyel Isten negy-
ven esztendeig táplálta az Israel fiait a' pusz-
tában, mivel minden ki gondolható izt, é-
dességet, magában foglalt: de tsudállatos-
nak mondhattyuk Krisztus Urunknak e1 mai 
szent Evangyéliom bizonysága szerént való 
tselekedetét i s ; mivel a'pusztában lévő meg 
éhezett öt ezer emberbűi álló sereget a' meg 
áldott öt kenyerekkel úgy meg vendégelte, 
hogy az ebédlók után az ebédlőknek kezeik-
ből lehullott, *s fel szedett raorsalékjaival 
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a* Tanítványok meg tizenkét kosarakat is 
töltöttek. Valamint pedig az Égbül alászál-
lott Manna meg elégítette a9 pusztában az 
Isten parantsolattyára meg indult útazó Is-
rael fiait, ügy az Isten igéjének halgatására 
a9 pusztában egyben sereglett öt ezer embe-
reket a9 meg áldott öt kenyér bővségessen 
n»eg elégítette. Tehát ha az Isten ereje 
végbe vihette e9 két rendbéli tsudát, való-
jában végbe viheti azon Istennek hathatós 
ereje azt is , hogy az oltári Szentségben lé-
vő meg áldatott kenyér is meg elégítse az 
ember lelkét. Es valamint a' Mannától meg 
erősödvén az Israel fiai bátorságossan utaz-
tak, valamint az öt ezer emberek, a9 meg 
áldott öt kenyérből jó lakván, hazájokba 
juthattak, úgy az oltári Szentséggel meg e-
rősíttetett lelkek tartalék nélkül az örök éle-
tre bé juthatnak. Rövetkezendőképpen , 
ámbár az Isten erejével alá szállott Mannát 
tsak ették, és nem itták az Israel fiai, még 
is , jó is laktak, nem is szomjúhoztak, ám-
bár a9 meg bővíttetett öt árpa kenyeret tsak 
ették az öt ezer emberek, és mellette nem 
ittak, még,is jó is laktak, nem is szomjú-
hoztak. Úgy az oltári Szentségben lévő 
öteg szentelt szent kenyeret valaki veszi , 
es eszi, lelkét vendégli , lelki szomjúságát 
nem érzi. Innét tanúllyátok meg, hogy ha 

öt árpa kenyér, mellyet Krisztus meg 
áldott, Krisztus szavaira úgy meg szaparo-
dott, hogy ámbár az aszszonyokon, gyer-
mekeken , leányakon kívül öt ezer emberek 
vették és ették, még is minnyájának bővsé-
gessen elég volt , sőtt belöllek még tizen-
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két kosár morsalékok is maradtak: valójá-
ban, Krisztus szavai után, Krisztusnak szent 
teste , és vére , tsak magának a' kenyérnek 
színében elegendő leszen világ végezeteig, 
ha miridgyárást ezerni ezer milliomok ve-
szik és eszik is. Azért ne tsudállyátok, 
hogy a Misemondó Papokon kívül az egész 
kereszténység tsak egy szin alatt, tudniillik, 
a' kenyér szin alatt veszi a* KrisztusJésusnak 
valóságos eleven szent testét és vérét. 

A ' gyakor tapasztalás szerént szólván, 
már azt mondom , hányan találkoznak még 
mostanság is ollyanak, kik Ádámmal a1 ti-
lalmast fel törvén, kárhozatossan vétkeznek'; 
a' tékozló fiúval búja életet élnek; a' sáfár-
ral hivatalokból ki hűlnek; Nabukodonozor-
ral baromi szívüekké lesznek, és még is , 
inidőn mint a* ló , , és az öszvér esztelenek-
ké lesznek, az Ég felé táttyák szájokat, 
zúgolódnak, morgolódnak, patvarkodnak 
az Isteni gondviselés ellen: azt akarnák, 
hogy nékik kész kenyeret hordana a' holló 
mint Pálnak: avagy hűst mint Illyésnek: 
vagy pedig Habakukel készített ebédet vin-
ne mint Dánielnek: és mivel a' lapos guta 
meg ütötte erszényeket, a' sült galamb szá-
jokba nem repül, a' sáfárságbűi ki múlt 
sáfárral kapálni nem tudváa, koldulni szé-
gyelvén , inkább lopnak, tolvajkodnak, má-
sokat károsittanak, mint díszes munkaságok-
kal mindennapi kenyereket keresnék. A-
zértha láttyátok, hogy a' köz nép úgy nem 
ruházkodhatik minta' nemes, a' nemes úgy 
nem mint a' hertzeg, ne zugolódgyatok 
az Isteni gondviselés ellen; mert szegények 
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mindenkor {vannak veletek: vagy pedig , 
ka sok tseléddel körül vétettetek, a' ké-
telkedő Apostolokkai ne mondgyátok, hon-
nét veszünk kenyereket; mert mind eze-
ket, a' mint arany szájú Vzent János emlí-
ti, az Istennek tárházában fel találhatfyá-
tok; mivel a'Felséges Isten, mint kegyes 
indulatú Atya , és mint szorgalmatos uralko-
dó gazda , a' mi, tellyes gondviselésünket 
magára válalta. És ez lészen az én mai be-
szédemnek fel vett tzéllya. Az okra néz-
ve , beszédemnek első részében előtökbe 
adom: hogy a' Felséges Isten a* mi tellyes 
gondviselésünket magára válolta, mert ke-
gyes indulatú Atya. Másodszor meg muta-
tom : hogy a Felséges Isten a' mi tellyes 
gondviselésünket magára válolta , mert szor-
galmatos uralkodó gazda; '» figyelmezze« 
tek. 

E L S Ő R É S Z . 

!. A' Felséges Istennek gondviselése felöl 
sok féleképpen hibáztak a* régiek, mert 
ne'mellyek azt mondották, nints Isten: kö-
vetkezendőképpen a' teremtett állatokra 
gondviselés nintsen: mások azt tanították, 
hogy vagyon ugyan Isten, de az az Isten 
meg elégszik a mennyeiekkel, ,nem gondol 
a' földiekkel: mások ismét azt mondották, 
hogy az Istennek vagyon ugyan gondgyaaz 
emberekre, de az alá való közönséges dol-

okkal semmit se gondol: voltak ollyanok is, 
ik meg esmérték az Isteni gondviselést, 

de elméjekkel meg nem foghatták, mW fá 
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hogy lehetne az, hogy egy valaki az egéss 
világban le'vő állatoknak, 's alkotmányok-
nak hiba nélkül való gondgyát viselhetné: 
azért az egész világot bálvány Istenekkel 
megtöltötték, hogy azok, fel osztozkodva 
az egész világnak szorgalmatos gondgyát 
viselnék. 

í g y , az ő vélekedések szerént, Márs 
«gyedül tsak a4 hadaknak, Neptunus a' vi-
zeknek , Oeolus a' szeleknek, Jupiter az e-
geknek, Ceres a' szántó földeknek, Júnóa' 
levegő égnek igen nagy szorgalmatos gond* 
gyát viselte: sőtt; el hitették magokkal, 
hogy minden jeles'bb városnak,falunak,hegy-
nek és háznak maga különös Istene volna. 
Jllyenek voltak a' Syriai királynak katonái 
kik az Israelitáktúl meg győzettetvén, azt 
mondák a királynak, hogy ők nyertessek 
nem lehetnek mind addig, méglen a hegyek 
közül a' sik mezőre táborozni nem men-
nek; mert az Israelitáknak Istene,a' hegyek 
Istene, ki őket diadalmassan védelmezi. 
Nagy vakság volt ez az akkori emberekben: 
mert tudniok kelletett volna, hogy az e-
gyetlen egy Isten, ki az eget, főidet, és 
mindeneket teremtett, valamint segétség 
nélkül mindeneket alkotott, ü g y , minden 
segítség nélkül mindeneket is igazgat, kor-
mányoz, és szép rendben tart, 's mindé* 
neknek nagy gondgyát viseli. 

Innét, ki nem tudgya, ki nem láttya, 
ki nem tapasztallya, a'Felséges Istennek e-, 
rántunk való kegyes Atyai gondviselését, 
mivel írva vagyon, hogy ő néki mindenek* 

nagy szorgalmatos gondgya vagyon; a* 
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zon kívül Krisztus Urunk is mondgya : 
tekéntsétek az égi madarakat, kik se nem 
vetnek, se nem aratnak, se tsürökbe 
nem gyöjtenek, és még is élnek; mert a* 
ti mennyei Atyátok táplállya őket; nem, 
de betsületes'bbek vagytok ti azoknál ? 
nézzétek a' mezei liliomokat, mint ne-
velkednek? se nem munkálkodnak, se 
nem fonnak, mondom pedig néktek, így 
szól szerelmes meg Váltónk, hogy Sala-
mon sem volt minden ö ditsőségében ékes-
sebben fel öltözve, mind egy ezek kö-
zül: ha pedig a' mezei füvet , meily ma 
vagyon, és holnap a' kementzébe vette-
tik, az Isten így ruházza, mennyivel in-
kább titeket, kiknek mondgya , az emlők-
hez fogtok vitettetni, sokkal nagyobb gon-
dal fog ápolgatni? mert valamint az anya 
a' karjaira fogja , és az emlőihez szoríttya 
az ő magzattyát, úgy én is titeket a1 terem-
tett állatokon uralkodó urakká tettelek, az 
e'n mennyei áldomásimnak karjaira teszlek , 
és azoknak emlőihez szorítlak, hogy a'men-
nyei malasztnak édes tejével táplálódgyatok: 

Ezen okra nézve, fel emelvén szavát a* 
zsoltározó király, szent Dávid,azt kiáltya: 
Uram! miúta az én őriző Angyalomnak 
gondviselése alá adtál, tapasztalva látom, 
hogy az anyáin méhétől fogva egyedül 
tsak te vagy az én Istenem, uiert, árnbár 
az atyámfiai, jó barátim, szomszédim, 
rokonaim, mindenestül fogva el hadgyanak 
i s , még is te, mint édes atya , soha el nem 
hadtz engem, hanem mindenkor mindenek-
ben mindestül fogva serényen ápolgat^ en* 
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gem , és felette igen nagy gondomat vise-
lecj nékem. Mellybííl vehetitek észre, hogy, 
noha a' Felséges Isten gyakorta meg bán-
tódik a? mi vétkeinkkel, még is mivel fel 
támasztja az ő napját a' jókra és gonoszok-
ra , és essőt ád az igazakra és a' hamisak-
ra , minket vénségünkig, meg öszülésünkig 
soha el nerú hagy , hanem úgy minnyá-
jnnkra, mint egygyikünkre, úgy egygyi-
künkre, mint minnyájunkra v igyáz , *s gon-
dunkat viseli. 

Tapasztalta ezt az Isteni gondviselést a' 
pusztában egybe tódult rneg éhezett öt e* 
zer emberbűi álló sereg, melly a' meg ál* 
dott öt árpa kenyérrel, és két kis halats-
kával , úgy jói lakott, hogy a* meg elége* 
dések után a' lé hullott mőrsalékokkal még 
tizenkét kosarakat is töltenek a* Tanítvá-
nyok. Szörnyű dolog, mellyet királyok 
4-dik könyvének 6-dik részében olvasok; 
azt olvasom, hogy a' midőn Benadad, Sy* 
í iai k i rá ly , öszve gyűjtött hadával meg 
szállotta Samaria várossát, Samariában olly 
nagy éhség lett, h o g y , tsak egy szamár 
fő is nyóltzvan ezüst sikluson adódott; a' 
galamb ganéj Kábussának tsak negyed része 
öt ezüst sikluson árűltatott , sőtt; a' tűrhe-
tetlen nagy éhség miatt az atyák gyerme* 
keiket megsütötték, meg főzték, s meg 
ették. Melly szörnyű dolgot, midőn meg 
értette volna Jorám, az Israeliták királ lyá, 
igen meg búsúla, halállal kezdette fenye* 
getni az Isten emberét, az Eüseus Prófétát 
mint ha ő lett volna oka ezen szörnyű eseU 
nek. Azért mondá Eüseus a' város vénei* 
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hez : hallyátok az Úr igéjét, ezeket mond-
gya az Úr: ezen órában holnap a zsemle 
lisztnek vékája egy sikluson 1 észén, és két 
véka árpa egy sikluson lészen a' Samaria 
kapujában. Ezekre nézve fel emelé szavát 
a9 zsoltározó király, szent D á v i d , azt ki-
áltá: mindeneknek szemei te benned b'znak 
Uram! és te adtz eledelt azoknak alkalma-
tos időben, fel nyitod a9 te kezeidet, és bé 
töltesz minden élő- állatokat áldásoddal. 
Tehát mindennémű szükségünkben tsak a1 

nagy Istennek kegyes Atyai gondviselése a-
lá ajánlyuk magunkat. 

Azomban, nem tsak az el múlt vasárna-
pi napon tsatázott Krisztus azon néma ör-
döggel, ki az ő emberisége alatt el fedezte-
tett Istenségét fel nem esmérhette , hanem 
még e9 mai napon is nagy győzedelmi har-
tzot kelletett indíttania azok ellen az ördög 
Tanítványai ellen, k ik , a'mint a' koronás 
Próféta mondgya: Posuerunt in Coelum os 
suum. Ps. 72 t- 9. Az Égre tátották szá-
jokat, a9 mindenhatónak ereje, mindent tu-
dó , és látó bőltsessége, 's kegyes Atyai 
gonviselése ellen káromkodva zúgolódtak; 
mert az értelmet vesztő Istentelenekkel tsak 
azt vittatták vala: Dereliquit\Dominus ter-
ram, et Dominus non videt. Ezech. p; C. t* 
9. El hattá az Úr a9 főidet , és az Úr nem 
lát , 'nem is szemléli az Ur a* földi embere-
ket. Ezt pedig azért mondották, hogy a9 

roagosságbéli Istennek törvénnyé alul ma* 
gokat fel szabadíthassák. Mert ha az Is-
ten meg elégszik a mennyeiekkel, és nen* 
gondol a9 földiekkel, mi zabolázhattya meg 
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őket idulattyaiban ? tehát, ha ezen tsalfás 
beszédgyeikbül mindennemű éktelen vétkek 
mindennemű szemtelen bűnök, mindenné-
mű tűzre pattant latorságok , 's gonoszságok t 
öszve szövődhetnek, ki tsudádya, ha ki-
tsintűl fogva nagyig minnyájan azt kiáltyák 
egymásnak: Tace, et non recorderis nomi-
nis Domini. Amos 6. C. f . 1 1 . Halgass, és 
ne is emlétsd, sőtt még meg se is emlékez-
zél az Úr nevérűl. Mert íme! így fejezi ki 
crtelmeket bőlts L y r a , mint sujtogat, mint 
nyomorgat bennünket. Ha vagyon Isten a4 

magosságban az a' magosságbéíi Isten vagy 
JáUya, vagy nem láttya a4 mi nyomorúsá-
gunkat? ha láttya és nem segít, kétség ki-
vűl , kegyetlen és irgalmatlan, ha nem lát-
t y a , tehát nem is segít , nem is gondol ve-
lünk. 

De meg szégyenitti ezen tsatska nyel-
yüeket a4 mai szent Evangyéliom, melly az 
Isteni Felségnek kegyes Atyai gondviselését, 
4s irgalmasságát hirdeti: azért jöjjetek elő 
minnyájan, ne Iappongjatok, ti vásott nyel-
vűek , és ha tettzik, mennyünk Krisztussal 
a' Galileai tengeren túl, és lássátok meg a-» 
zon gyönyörűséges nie^őt, mellyben a'szép 
zöld gyenge pázsitra le telepettek azok, kik 
ynaloni nélkül Krisztust követték szám sze-
lént az aszszonyokon, és gyermekeken kí-
v ü l , mint egy öt ezeren, kiket három na-
pi éhezések után a4 főidnek és tengernek 
gyümöltsével, úgymint: öt árpa kenyérrel, , 
és két kis halatskákkal Isteni ereje által úgy 
meg elégített, hogy a4 jó lakott ebédlők u-
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tán az Apostolok a le hullott kenyér löurss* 
it Kokkal még tizenkét kosarakat is töltöttek. 

Tehát szegyenüllyenek meg azok , kik 
azt mondgyák ; niuts isten ; mert az ég, és 
a' főid el nem tagadgya az ő alkotó Urát : 
sze'gyenüllyenek meg azok, kik azt mond-
gyák : hogy az egész világ tsqpa történet a-
latt vagyon ; mert Noé Pátriárka nem tör-
ténetből , hanem Isten parantsolattyábúl ké-
szítette azt a' bárkát, mellyben az*egész vi-
lágnak eleven alkotmányi kevés számban a' 
viz özönkor tneg tartattak; gondollyátok é? 
hogy Moyses veszszeje tsak történetből osz-
totta két részre az el választott nép előtt a' 
veres tengert ? és az Israel fiainak száraz 
lábbal való által költözködések után ismét 
tprténetbül lebbentette öszve magát az Isten 
parantsolattyát meg vető Faraónak vesze-
delmére ? ha tehát Josue kérésére a1 nap 
meg állott; a' Babyloniai tüzes kementzében 
a' három Zsidó gyermekek meg nem égtek; 
az öreg Tóbiás meg vakult szemeinek vilá-
gosságát viszsza nyerte ; valójában heába ké-
szül Bálám az Isten népét el nyomni, mert 
akarattya ellen is az átok helyett áldást 
kéntelenittetik mondani. 

Ha láttyátok tehát, hogy a' szegények 
gazdagodnak , a' gazdagok szegényednek , 
ne mondgyátok, ezt a' szerentse, amazt a* 
a' szerentsétlenség teszi illyennek ; ha lát-
tyátok, hogy ez vizbe fül l , amaz viz fene-
ke'rül szabadul; ne mondgyátok , ennek se-
gítsége, amannak születése napja ezt okos-; 
ta : mert mind ezek , és más több illyenek, 
éppen az Urnák engedelmébül szármoznak; 
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mivel egy lábig az ő fontyában , és mérő 
serpenyőjében vagyunk meg próbáltatva ; 's 
valamint az ő napját fel támasztja a9 jókra 
és gonoszokra, úgy az o engedelmének vi-
lágosságát el osztya a jókra és gonoszokra. 
Ezen okra nézve, ha nyavalogtok , ha szű-
kölködtek, ha szerentsétlenkedtek, ha í g y , 
vagy amúgy , egyben, vagy másban törté-
nik dolgotok, mindenkor, és ugyan min-
denkor ts.ik a9 mindenek gondviselő Urához, 
* nagy Istenhez folamodgyatok. Mert , ha 
az öt ezer emberből álló seregen könyörült, 
valójában titeket se botsájt »el üres kézzel 
magátúj , tsak hogy fiúi bizodalommal ő 
hozzá járúllyatok, kinek, mint kegyes in-
dulat ú Atyának gondgya vagyon reátok. 

Valakik tehát eleven hittel, biztos re-
ménységgel járulnak a9 Felséges Istenhez, 
valójában meg nem szégyenülnek: mert, ha 
Illyésnek húst, Pálnak kenyeret hordott a9 

holló, ki meri mondani; hogy a hal helyett 
k ígyót , a9 kenyér helyett követ nyújtott Is-
ten az ő hozzá folyamodóknak ? mivel , 
ha Susánna tisztaságát, Jósefnek ártatlansá-
gát ki nyilatkoztatta Urunk könyörülni 
fog mind azokon, valakik ő benne híven, 
9s tellyes bizodalommal reméllenek; mert, 
ha áz Apostoloknak, kik mezét l á b , üres 
tarisznyával bé kerülték e' világot, semmi 
fogyatkozások nem va la , néktek is , ha az 
idővel, a makrantzos akaratatokkal nem tar-
tatok , a9 tí kegyes indulatú Atyátoknak gon-
doskodása mellet, semmi rövidségtek sem 
(eszei). 
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M Á S O D I K R É S Z . 

A1 régi pogányok Árgust az ö szorgal-
matos vigyázására nézve , száz szeműnek 
mesélték lenni, azért, mert, ha e g y , vagy 
két szemére el alűtt volna is , még is a' töb-
bi szemeivel szüntelen ebren v o l t , minden 
felé szorgalmatossan nézett, 's vigyázott. 
De ezen mesének tökélletes igaz valóságát 
bátrabban mondhattyuk mi a' mi gondos 
gazdánkrúl, a' mi Urunkrúl, Istenünkrül; 
mert az ő szorgalmatos gondviselésének an-
nyi szemei vannak, a' mennyi országok 
vannak széles e' világban: a mennyi tarto-
mányok vannak az országokban : a* mennyi 
fa luk, várossok, kastélyok vannak a' tar-
tományokban : a' mennyi házak, épületek 
vannak a'falukban, pusztákban, és városok-
ban: a'mennyi emberek vannak a' házokban, 
istállókban, gunyhókban ; mivel, minden ki- * 
vétel nélkül, éjjel és nappal egyaránt vi-
gyáz minnyájunkra. 

D e , ha az Isteni Felség az ő Isteni ké- / 

pére és hasonlatosságára teremtetett emberi 
nemzetre szüntelen nagy gondot visel , tu-
dod é ? miért vagy gyakorta olly szükség-
ben, és nyomorúságban, hogyvmajd még 
kenyér is alig találkozik házodnál, 's alig 
tudsz valamit adni éhes tselédjeidnek ? en-
nek az oka nem az Isteni gondviseietlenség, 
hanem a' te tulajdon restséged, tunyaságod, 
dologtalanságod. Vess tsak egy szem pil-
lantást a te el múlt életed napjaira , látni 
fogod, h o g y , midőn mások idtzadtak, f á -
radtak , munkálkodtak , te akkor vagy he-
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nyéltel, vagy aludtál, vagy részegeskedve 
tobzódtál ? ha egy kis folamottya volt mes-
terségednek , kereskedésednek , hegyen , 
völgyön lakodalmat tartottál; ha szorgal-
matos Atyádnak véres verítéke után ineg 
tömöt erszényeket talaltál, meg nem nyu-
godtál, még a bal sarkú s.zeméilyekkel a* 
kortsamákba, bálokba, tántzra, 'muzsiká-
ra, játékra, vétkes életed módgyával el nem 
harátsoltad; a jövendő időrül ingyen se 
gondolkodtál. Következendőképpen, ha an-
nak az okosságnak hasznát nem akarod ven-
n i , mellyel az Isteni Felség téged meg ál-
dott, már most minden boldogtalanságodat 
éppen magadnak, nem pedig az Isteni gond-
viseletlenségnek tulajdoníthatod. 

De azt se gondold, hogy a4 te földeid, 
réteid, szőlőid, kertyeid, az Isteni gond-
viselés nélkül, tsuppán tsak a4 te gyakor 
szorgalmatoskodásodra termik meg az időbe-
li gyümöltseiket, mert úgy Istentelen vol-
nál ; mivel nyilván mondgya szent Pál A-
postol: hogy , se az , a4 ki plántál, se a z , 
a' ki öntöz, bövséges áldást nem adhat, ha-
nem tsak az , a4 ki nevekedést ád , tudniil-
lik a4 Felséges Isten. Mert , ha a4 termé-
szetes mód meg fogyatkozik , tsudálatossan 
is meg adgya táplálásunkat a4 mi Istenünk , 
á4 mint a4 mái szent Evángyéliomban említ-
tetett kenyereknek. tsudállatos meg sokasíttá-
sábűl nyilván ki tetzik. 

Vagy talán éppen azért kételkpdel az 
Isteni gondviselés felöl , mivel, leg ottan, 
midőn nyomorúságban esel, rajtad nem se-
g í t ; de parantsolhatz é te a4 mennyei Ur-



' V A S Á R N A P I B E S Z É D . 3 i 9 

nak ? av3gy köteles é arra , hogy ő magát 
a' te kívánságodhoz szabja ? vagy le vette é 
aze'rt te rólad az ő Isteni gondviselését, hogy 
e gy bizonyos ideig el nézi a te sanyarúsá-
godat? és nem könyörül rajtad? tekintsd 
roeg, minemű sanyarúságra jutott Jákob Pá-
Iriákának leg kedvessebb fia , az ártatlan Jó-
sef? ez testvér báttyaitűl el adattatott, i-
degen országba vitetett, ott a' szemtelen 
a$zszonytúl el árúitatott, mint valami há-
zasságtörő bé vádoltatott, tömlötzbe vet-
tetett , békóba verettetett: de vallyon í el 
hagyta é őtet az Isten ? 'le vette é róla az ő 
Isteni gondviselését? nem hagyta, le se 
vette. Mert a'meg alázódottatt vitze király-
ságra emelte, 's minden ellenségein győze-
delmessé tette. 

Moyscs, midőn születtetett, a király-
nak ki adott parantsolattya szerént, a' bá-
báktól meg nem ölettetett, hanem a' Nilus 
vizének zsombékos helyei közé egy szur-
kos szatyorban vettetett, a' honnét, Isten-
nek rendelésébűi, a király leánya által ki 
vétettetett, titkon, 's alattonában fe lnevel -
tetett, az Isráel népének első fő érdemes 
vezérévé lett: Dávid * az ő attyátúl, min-
den fiai közül leg alább valónak tartatott; 
niert midőn kérdezte őtet Sámuel Próféta , 
ha jelen volnának é fiai, mint egy meg vetés-
képpen aztmondá : hátra vagyon még a' leg 
kissebbik, ki a juhokat legelteti ; még is az 
Istennek szemei előtt, k i , az ő gondviselé-
sének rendi szerént, el jár végrül végig e-* 
rőssen, és mindeneket el rendel gyönyöru-
se'gessen, Dávid úem volt meg vetve , mert 
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a' pásztori boltyát királyi páltzával tserélíc 
fel. Hogy több e fele példákat ne említ-
sek, bizonyos az , hogy a' mai seregen is 
nem mindgyárást könyörült Krisztus , ha-
nem tsak estve fe lé , midőn már mindenek-
nél tudva vo l t , hogy a' seregnek nints ele-
dele. Tehát , szükséges, hogy az Isteni jó 
téteményeknek el vétele előtt, az ember es-
mérje meg magában az ő maga elégtelensé-
gét , úgy az ő hite, és bizodalma szerént 
tapasztalhattya az Isteni szánakodást, a' Fel-
séges Istennek könyörületességét. 

Azt mondom azért, vald meg igazán, 
hogy ha te, a' te hited szerént, a' te Urad-
ban Istenedben helyhezíeted é a* te bizoclal-
xnadat? nem tzimborálsz é azokkal , kik a 
mind a' koronás Próféta mondgya : erejek-
ben bizakodnak, és az ő gazdagságoknak 
sokasságában ditsekednek ? mert; ha te, a 
te hited szerént, a 'te Uradnak, Istenednek 
kegyes Atyai gondviselésében reméllenél, 
a' te magad környűl állásaidban nem biza-
kodnál, hanem meg esmérnéd , hogy te tsak 
por v a g y , és porrá lészesz ; nem bizakod-
nál barátidban, mert észre vehetned, hogy 
sokan, a* fel magasztalásnak idején, elbíz-
zák magokat, nem is néznek azokra, kik-
kel az előtt barátkoztak: nem bizakodnál 
fiaidban, vagy leányaidban, mert azok kö-
zül sokan, nem szülejeket, hanem azoknak 
javait , örökségeit kedvellik ; nem a' sze-
rentsében , mert az forgandó keréken ál l : 
nem a' világi bőltsességben, mert az IsteU 
•lőtt merő bolondság, hanem egyedül az e-
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ló Istenben bizakodnál, ki fel nyittya keze-
it , e's bé tölt minden élő állatokat áldásival. 

Meg engedi a' józan elme, hogy az Is-
• ten őn magában véghetetlen jóságú, vég-

hetetlen bóltsességü, véghetetlen irgalmas-
ságú , ki végrül végre el ér erőssen, és min-
deneket el rendel gyönyörűségessen, tehát, 
kétség kívül , mindennémü szükségekben 
kegyessen segítti, és szorgalmatos gond-
gyokat is viseli azoknak a9 nagy Isten, kik 
ő néki híven szolgálnak , és az ő ieg bőltsebb 
gondviselése alá bízzák magokat. Ide tzé-
lozott a' koronás Próféta szent Dávid, midőn 
mondotta: íaeg áldgya Isten a' barmoknak 
az ő eledeleket, és az őtet segétségűl hívó 
holló fiaknak : következésképpen, mennyi-
vel inkább meg áldgya az őtet félő, és ben-
ne bizó ajtatos keresztényeket, és őket az 
ő szükségekből ki szabadittya , 9s kl segítti £ 
mert mondgya Krisztus, tekéntsétek az égi 
madarakat, kik se nem vetnek, se nem a-
ratnak, se tsürökbe nem gyűjtenek, és a9 

ti mennyei Atyátok táplállya azokat: hát nem 
vagytok é ti betsülletessebbek azoknál? de, 
ha Krisztus az ő Tanitványit így biztatta, 
valójában nékünk is , kik az Istennek hív 
szolgálatot teszünk, a nagy irgalmú Isten-
iek kegyes gondviselésében kelletik biza-
kodnunk. 

Nagy belső villongásokat, és nagy szív-
beli szorongatásokat szenvedett Ábrahám, 
midőn a9 Felséges Isten, az ő hitét, enge-
delmességét próbálván, azt parantsolá né-
k i , hogy az ő leg kedvessebb fiát, Isaakot, 
kit úgy szeret vala, mint a' maga lelkét, ál-

/. Rész, 21 
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doznáfe l , 's véres áldozattá tenné. De,tsak 
ugyan, mihelest rueg kötözte fiát, és raga-
da kardgyát, hogy el vágná nyakát, mind-
gyárást "meg szabadittá otet a' véghetetlen 
irgalma Isten az ő nagy belső szorongatásai-
túl , imigyen kiáltván néki Angyala által: 
Ábrahám! ki ne nyújtsad kezedet a' gyer-
mekre, és semmit ne tseienedgy néki; most 
esmértem meg , hogy féled az Istent, és nem 
kedveztél a' te tggyetlen egy fiadnak éret-
tem. Mint hogy tehát, a' mint szent Pál 
Apostol ír ja, a'reménység ellen, a' remény-
ség által hitt Ábrahám, meg nem szégye-
nült, hanem inkább az ő szív epesztő szoron-
gatásaibűl kegy elmessen ki segíttetvén, tel-
lyes örömre vidult. 

Nem nyilván való bizonsága é azaz Is-
teni gondviselésnek, hogy az Israel népét 
negyven esztendőkig mennyei kenyérrel, 
a z az: az egbül alá hullott Mannával táplál-

és Jósefnek el adatatása? ki nern, tor-ta 
ténetbüi , hanem az isten akarattyabúl, 
tsupán tsak azért származott Egyiptom föl-
dére, hogy a* hét szük esztendőben táplál-
ná az éhező népet: nem az Isteni gondvise-
lést bizonirtyaé Mardocheusnak és Eszther-
nek a' fogságba való vitettetések ? mert 
ha Eszther fogságba nem vjtettetett volna, 
bizonnyára ő soha királyné nem lett volna, 
es í g y , a' fogságban sénlödő Israel népének 
nem is lett volna, nem is lehetett volna 
szab'adittására: nem az Isteni gondviselést 
bizonittya é Dánielnek , és Zsuzsánnának 
igazságtalanul való el áruitatások ? és maku-
látlan életeknek helybe hagyása? 
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Húsz árpa kenyeret vive hajdont egy 
férfiú Eliseus Profétához, és azokat Eliscds 
aj Próféták éhező fiainak adá: és, midőn 
a' száz férfiak evének , és meg elegedének, 
a' húsz árpa kenyerek hiba nélkül egészlen 
egészszek maradónak: a' mái szent Evan-
gyeliom bizonysága szerént pedig Krisztus 
öt ezer embereket, temérdek sok aszszo-
nyor.at, es gyermekeket, öt árpa kenyér-
rel , és egynihány kis appró halatskákkal uri 
módra meg vendégelt, jó tartott, s meg e-
légített a1 pusztában. Ha tehát az Aposto-
loknak , kik mezét láb, üres tarisznyával, 
bekerültek e' világot, semmi fogyatkozá-
sok nem vala , valójában, ha az idővel ,ha 
a* találmányaitokkal nem tartatok, néktek 
se lészen rövidségtek. 

B É F E J E Z É S . 

Aze'rt, ha nyúghatatlanságot éreztek 
magatokban, ne kövessétek Sault, hanem 
Várjatok az Isteni gondviseléstűi, és em-
berkedgyetek: ha testi fájdalmakat éreztek, 
ne kövessétek Ochoziást, hanem várjatok 
az-Isteni gondviseléstül, és emberkedgye-
tek: ha sok gyermekeitek vagyon , ne kö-
vessétek azokat, kik saját inagzattyaikat 
Molochnak áldozták, rakásra ölték, hanem 
várjatok az Isteni gondviseléstül, és ember-
kedgyetek; mert, ha az Israeliták a 'réz kí-
gyónak fel állíttását meg nem vár ják , 's a' 
réz kígyót nem nézik, halálnak halálával 
el,halnak: ha Josue nem hadakozik, a Ka-
ftaneusokat meg nem győzi ; ha Eliseus az 
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ő mesterének, Illyésnek, eltávozását nem 
szemléli, kettős lelki ajándékot nem nyer; 
terítve vagyon az asztal a' mennyegzós ház-
ban, de mennyegzós ruha nélkül ahoz ülni 
nem szabad: készen a' tisztíttó tó, de ha a' 
vizet meg nem mozdíttya az Angyal , egy 
beteg se tisztül meg benne: az okra nézve, 
ha kérésünknek utóísó tzéliyát azonnal, a' 
midőn akarjuk, el nem érjük, kétségbe 
ne essünk, hanem eleven hittel tápláilyuk 
reménységünket, mind addig, valameddig 
azt, a* mit Istentül kérünk, meg nem nyer-
jük : mivel a' seregek Ura Istene minden-
kor kész annyit adni , a' mennyi szükséges: 
azért, jól mondgya Emissenus Eusebius, 
hogy ha az öt ezer emberbül álló seregnek 
még több eledel kelletett volna, mint sem 
a' mennyit evett, még többre bővítette vol-
na Urunk az öt árpa kenyeret, és a' kis ha-
latskákat; mellybül tanúlJyátok meg , ha 
sorsotokhoz képest elegendő kenyeretek, 
ruházatotok v a g y o n , ne morgolódgyatok, 
ne zúgolódgyatok azért, hogy mindenekkel 
tetzéstek, kedvetek szerént, nem bővelked-
tek: mert az Isten tsak a' közönséges szűk* 
ségtehet előzi meg; ha pedig szükségteken 
felül meg á ld , annál nagyobb hála adással 
legyetek a' ti kegyes indulatú Atyátokhoz 
's szorgalmatos uralkodó gazdátokhoz. A-
snen. 
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B Ö J T Ö T Ö D I K V A S Á R N A P . 

Jesus autem abseondit se , et exivit de Tem-
plo. loctn. 8- C. y. 59. 

Jésus pedig el rejté mágát, és lti méne a' 
Templombúi. 

Tsudállatos dolog! Krisztus, kinek eleitűi 
fogva olly nagy gondgya vala az Isten há-
zára, hogy annak buzgóságátúl olvadoz-
ván, majd majd meg eme'sztődött; még is 
a' nyakaskadó seregnek durvaságát látván , 
e' mai napon haragnak haragjával ki ment 
a' Templombúi mondván; Vos geniminavi-
perarum. T i pokolbéli sárkánnak meg át-
kozott fajzati, nem tudgyátoké? hogy min-
den az , a' ki Isténtül vagyon, az Isten igé-
jét halgattya: bizonnyára tehát ti azért nem 
halgattyátok az én igéimet, azért nem en-
gedelmeskedtek nékem , ki az Atyáva l , és 
a' szent Lélekkel egy Istenségben élek és va-
gyok , mivel az Istentűi valók nem vagy-
tok. Innét, vehetitek észre, melly nagy 
buzgósággal, figyelmetességgel, békességes 
tűréssel , kelletik halgatnatok a' fel szentelt 
Isten házában az Isten igéjét, ha akarjátok, 
hogy az élő Istennek szent F i a , az üdvözí -
tő Úr Jésus Krisztus , a ti Templomotokat 
«1 ne hadgya, 's belőlle ki ne mennyen. 

De K. A. akármerre nézek, akár mer-
r e tekéntek, sehol a' fel feszíttetett Isten 
ember faragot képét, a feszületett, nem 
láthatom." Tehát , ha meg ki nem ment i* 
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Kri«ztns a' ti Templomotokbul, valójában 
már meg indult, már rejtekezik, már bújik 
előttetek: oka ennek az , mivel, baromi in-
dulattúl viseltetvén, azt bófögtetitek, n jn ts 
Isten,'nints pokol, nints mennyország: n.nts 
purgatórium, mert ezeket tsak a' Papok 
álmadozták, és í g y , a' ti iidvösségteket 
szomjúhozó Lelki Atyátoknak cok szép in-
tése ire , f e d d é s e i r e , dorgálás ura hazugul az-
zal mentegetitek magatokat, hogy ti azon 
vétkeken, mellyekhez a' Lelki Atyák saj-
nos büntetéseket tsatolnak, nem egyszer, 
de százszor is át törtetek, és ínég is mind 
ekkoráig még tsak a1 hajatok szála sem fájt 
érettek. Melly makrantzosságtokért, el vé-
tetvén tőletek az Isten országa, méltán ki 
mégyen Krisztus a' ti Templomotokbúi. 

A z Apostolok., midőn hallották, hogy 
az Attyához mégyen édes Mesterek, szor-
galmatos nagy szívbéli bánattal keseregtek: 
az Eífezumbéliek , midőn meg értették, hogy 
szent Pál Apostollal többé szembe nem le-
hetnének, sűrű könyhúllajtások között e-
pekedtek : mennyivel inkább zokogó köny-
húllajtással kelletik siránkozniok azoknak, 
k i k , nem a' kőbűi építtetett Templombúi, 
hanem a' szent Lélel* hajlékábúl, az ő szí-
vekbül, halálos vétek által ki rekesztik az 
üdvözíttő Úr Jésus Krisztust, mivel attúl 
fosztyák meg szíveket, kinek szentséges 
ortzáját kívánva kívánnyák látni még az An-
gyalok is. 

Ja j tehát azoknak a'bűnösöknek , kik-
nek szívekbűi ki mégyen a' Je'sus! mert, 
Jésus nélkül élni, igen nagy vakság; Jésus 
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nélkül lenni, iszonyú nagy kár. Tehát , a4 

ki el veszti Jésussát, el veszti nemes jussát, 
el veszti örök boldogságát. Még is hányan 
vannak, k ik , az Israel fiaival az égi Man-
na helyett az Egyiptziai büdös hagymát 
ásítván, a4 velek sok rendbéli tsudákat té-
vő Isten helyett öntöt borjút imádnak. 
De veszszen el inkább Szamaria , mint sem 
hogy többé e' jelen való híveknek akár 
melly gonoszságok az Egbe fei hasson, 
mivel a' véteknek nehézsége olly súlyos, 
hogy azt az É g , ¡noha mint egy rézbúi 
öntettetett légyen, meg nein bírhatta, ha-
nem a4 főid fenekére, pokolba, szállí-
totta: a4 föld, noha az Isteni Felségnek ké« 
zi munkája, még is Coret, Dathant, Abi-
ront , meg nem tarthatta, hanem ki tátott, 
szájjal el nyelte, 's elevenen pokolba ej-
tette: a' tenger v ize , noha a4 terhes Gál-
lyákat fel tartsa, még is Jónás Prófétát meg 
nem bírhatta, hanem viz fenekére Czethal 
gyomrába zárta : tehát a4bűnös ember, kemé-
nyebb az égnél ; erőssebb a4 főidnél,tömöt-
tebb a4 tengernél;mert a' vétket bátran el birja. 

Az időnek folyamattyával, idő jártával, 
mindenek könnyen el múlnak, de a4 vét-
kek, mellyeknek fel állíttói vagyunk, sem-
mi féle irigy időnek mostohaságával el nem 
múlnak : el akarta veszteni Isten a4 vétket, 
mint földön, mint az Égben, ^z Angyalok, 
és az ember büntetésével: de a2 Égnek bé 
sárattatása után, alig üzettetett ki az első em-
her a4 gyönyörűségnek Paraditsomábúl, már 
is annak fia, Káin, vétket tselekedett: az 
egész világot vizzel , Sodoma, és Goraor* 

/ 
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ha lakosit tűzzel büntette Isten a9 ve'tek mi-
att , de haszontalan volt akár minémű tsa-
pásokatis reájokbotsájtani: sőtt; önnön ma-
ga jött az Isten Fia a9 véteknek el törlésére, 
es még is még most is torkig, nyakig úsz-
kálnak a hívságok után indult világ fiai a 
vétekben. Tehát az egeket boszszontó vé-
tek lészen az én mái beszédemnek fel vett 
tzéllya. Azokra nézve, beszédemnek el-
ső részében előtökbe adom: a'halálos vé-
teknekgonoszságát. Másodszor: meg muta-
tom a' halálos véteknek gyalázatos undok* 
ságát, 9s figyelmezzetek, 

E L S Ő R É S Z . 

A9 halálos véteknek gonoszsága, és an-
nak gyalázatos undoksága olly fertelmes , 
hogy h^ azt valami szem eleibe tűnhető á* 
brázolásban megláthatnánk,azonnal,a' mint 
meglátnánk, le roskadnánk; mivel a9 vé-
tek nem az Isten alkotmánnya , hanem az 
ördögnek, és az embernek leg héjányossabb, 
leg tsúfabb, leg ormotlanabb munkája. Te-
hát ha látnánk, hogy a9 teremtő Isten alkot-
naánnyának munkája , az embernek képtelen 
gonoszsága, a9 teremtő Istent nem tsak gú-
ny oilya, tsúfollya, hanem a9 sok gyaláza-
tok után keresztre is vonnya, torkollya, kí-
nozza, és öli, me}ly nagy szív fojtogató, 's her-
vadozásra fonnyasztó borzadozásbaesnénk? 

Igaz ugyan,hogy fia Ádám nem vétke-
zett volna, Krisztus kínt, 9s halált nemszen* 
vedett volna érettünk; mivel niinnyájan az 
ártatlanságnak tökéllétességében széntűi ma* 
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radtűnk, és éltünk volna. Tehát Krisztus 
tsak a' mi beteges leikünknek orvoslására 
nézve szenvedte az éktelen kínokat, és a 
gyalázatos halált! ah! melly nagy "betegség-
ben kellene lennie a* mostani betegeknek, 
hogy a* mostani orvosok a' betegek gyógyu-
lására le tennék életeket? következendőkép-
pen, ha Krisztus tsupán tsak a'mi üdvössé-
günkért tette le az ő maga saját életét, va-
lójában , minden az a*ki meg nem hálállya, 
*s viszszontag nem szereti a1 Krisztust, Heró-
des helyett Krisztus üldözője; Júdás helyett 
Kriztus árulója; Pilátus helyett Krisztus gyil-
kossá ; a Zsidók helyett Krisztus ellensége. 

Azért, vedd számba a* te életednek tsele-
kedetit: visgáld meg rút nyelvednek mos-
idatlan szavait: tekéntsd meg a' tilalmasra 
gyakorta ki nyújtott kezeidet: tapasztalni 
fogod, hogy a' te kezeid lesznek ám azok 
az Istentelen kezek, mellyek a* Zsidóktúl 
egyszer, és éppen tsak egyszer, és nem 
többször, meg ölettetett Jésust naponként 
ismég meg ölik: azok lesznek azok az Isten-
telen kezek, mellyek naponként az ártatlan 
Jésusnak kezét, lábát, ki nyújtyák, fejét ko-
ronázzák, oldalát luggattyák, 's egész szent 
testét kínozzák : a' te kezeid lesznek azok 
a' hóhérló eszközök , mellyekrül panaszol-
hodva mondgya a' fájdalmoknak tengerében 
epekedő Je ius : Non est sanitas in carne mea 
a facie peccatorum. Tetőtűi fogva talpig 
n 'nts semmi épség az én testemben a' vé-
teknek színe előtt. Meg feszíted tehát az 
ártatlan Jésust mind annyiszor, valamennyi-
Szer halálossan vétkezel: meg feszíted, 
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dőn mosdatlanul szitkozádol, átkozódol, 
káromkodol, esküszöl, toivajkodol, 's bu-
jálkodol: de tudgyad, hogy a' Krisztus Jé-
sus halála, melly az Anyaszentegyháznak 
életet szerzett, néked, ki a' vétket úgy iszod, 
mint az ökör a' tó v izet , örök halált, bün-
tetést, és kárhozltot okoz. 

Ne na tsudáJom tehát, hogy azokat, kik 
Krisztus szent testét és vérét, melly eket az 
oltári Szentségben vettek, gyakran, sőtt 
naponként meg tapodták, az Isten példás 
büntetéssel bűntette; hanem azt tsudálom, 
hogy a 'nap , meiiy a' Krisztus halálára bé 
homályosodott, most naponként 's óránként, 
az Isten ember hóhérainak gyilkoskodások-
ra be' nem homályosodik? oka ennek mi le-
het? nem egyéb, hanem az, mivel már 
most mindenek, mellyek Istentől alkottat-
t a k , öszveségessen, és egyenként is , egye-
dül tsak arra szolgálnak, hogy a' Krisztus-
hóhe'rait, a'bűnös embert, meg emészszék. 
Nézzed a felhőket, ezek arra szolgálnak, 
hogy jégesscível, tsatarázó mennykövekkel, 
agyon verjék a' bűnösöket. Nézzed a' fői-
det; ez arra va ló , hogy ki tátott szájjal vég-
képpen el nyellye a' bűnösöket. Nézzed a 
vizet, ez azért vagyon, hogy a' tenger fe-
nekére temesse a'bűnösöket. Nézzedazon 
epületeket, melly ékben lakol, azok azt akar-
j á k , hogy egy szilaj ropogással a'bűnösöket 
agyonnyomhassák. Égy szóval, akár mer-
re tekéntesz; -az egész világnak kereksége 
nem egyéb v hanem a' bűnös embereknek ko-
porsója. Ugyan is; pii volt az oka, hogy 
viz özönnel borította el Isten az egész fői-
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det:4 nem egyéb, hanem a vétek: mi volt 
az oka, hogy Sodorna és Goniorha városit 
tűzzel égette meg Isten? nem egyéb, hanem 
a vétek: forgasd, és olvasd,.ha tetzik, a' 
kijájypk könyvét; fel találod, hányszor 
és nieliy sajnossan büntette Isten azoknak 
vétkét: olvasd Joei Prófétát, tapasztalni fo-
god, melly sok rendbéli csapásokkal bűntet-
te isten a' bűnös emberek vétkét: még is, 
hányan vannak a' mostani elő emberek fiai 
között ollyanok, kik az Israel fiaival az égi 
Manna helyett az Egyiptziai büdös hagymá-
ra ásétoznak , és a' Babilóniai bal sarkű asz-
szonynak poharára szomjúhozván, a 1 velek 
sok rendbélftsudákat tévő Isten helyett ön-
tött borjút imádnak, Ezekre, és több ¡Ilye-
nekre nézve, boldog Isten! ha a1 magosság-
beii az ő igazsága szerént bánik, velünk, 
hányan vagyunk, kiknek nem tsakkőTem-

lomaikbűi, de még a' szent Lélek hajle'ká-
űl, a4 mi szívünkbül is , az éktelen , 4selha-

rapodtzolt vétkek miatt, ki nem ment az 
Üdvözítő Ür Jésus Krisztus? 

Azért bőltsen elmélkedgyél K. A. a' te 
mostani, és jövendőbéli állapotodról: hae 
világ minden ínségeket, nyomoruságokat, 
kárvallásokat, szerentsétienségeket, úgy-
mint; sikora szegénységet, örökös rabságot, 
szünet nélkül való üldözést, számkivetést, 
döghalált , éhséget, hadakat, és húzomos 
fájdalmakkal öszve szőtt nyavalgó betegsé-
get minden kéméilés nélkül reád áraszta-
na, mind ezek, más több e4 félékkel egye« 
temben, nem mutatnánakolly tzimeres rósz« 
s?at, mint az elkövetett egyetlen egy halá-
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los bün: mivel e9 féle világi esetektűi még 
a' meg koronázott fejek sem vétetődnek ki: 
azért, nein igazi roszszaknak, hanem a' te-
remtő Isten bőlts rendeléseinek, jósága bi-
zonyságainak , mondhattyuk lenni; mert a i 
illyen roszszakban szint úgy részesülnek a 
jámborok, mint a' gonoszszak. A9 jámbo-
rok lelkeit meg tisztittyák , bennek az álha-
tatosságot meg erősittik , az ember szívét a9 

földieknek rendetlen betsüllésétűl el vonnyák, 
és az örök javaknak méltó kívánását fel ger-
jesztik. Végre meg szerzik azt a' lelki tsen-
dességet, mellyben az emberi életnek bol-
dogsága nyukszik. A9 gonoszszakat meg 
ijesztik a9 tsapások, üdvösségek eránt fel ser-
kentik, kevélységeket le szállíttyák, puha-
ságokat meg utáltattyák, az Istent félni ta-
nittyák, és gyakran, a9 teremtőnek tzéllya 
szerént, meg is jobbittyák őket. Követke-
zendőképpen, a9 mi hitvallásunk taníttása 
szerént, az egy bűnön kívül a' többi rosz-
szakat valóságos roszszaknak nem tarthat-
tyúk. 

De a' halálos véteknek roszszasága, go-
noszsága, melly személlyessen gondolattal, 
szóval , tselekedettel, jóra valóéi mulatós-
sal , az Isten törvénnyé ellen el követtetik, 
olly képtelen, 9s olly káros, hogy annak 
homlok szembe állani a9 világi kínok, gyö-
trelmek, nyomorúságok, nem bátorkodnak, 
sőtt; minden ki gondolható világi tsorbulá-
soknál, a rontsoló halálnál, 's a kinzó po-
kolnál , rettenetesebb: mivel a9 halálos hűn 
meg fosztya az embert az Isten barátságá-
tól ; el választya az embert az Istentűi; ki 
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forgattya az embert az Isteni malasztból; 
és halálra adgya az ember lelkét. Azért, 
a meddig a vétek által meg hóit lélek a' vé-
teknek halálában marad, semmi olly üdvös-
séges jót nem tehet , a* mellyel az örökből-
dogságot, mennyországot, érdemelhetné; 
mivel a* meg átolkodott bűnös állapottyá-
ban, Istennek nyilván való ellensége iett. 
Az Isten ellenségeinek tselekedeteik pedig 
olly kedvessek nem lehetnek Isten előtt, 
hogy azokra nézve a'boldog mennyországot, 
mellyet Isten az ő jó barátinak számára ké-
szített, meg érdemelhetnék. 

A* pogány bőlts Aristoteles vélekedése 
szerént, minden rémésztö rémülésnek leg 
nagyobb rémésztője a halál. De , ha ezen 
vélekedése nyomos sarkából ki nem for-
dulna, melly nagyon meg vidulnának az el 
kárhozott lelkek, kik a pokol kínnyai kö-
zött, a' mint, Apoc. 9. C. említetik, kí-
vánva kivánnakmeg halni, és meg nem hal-
hatnak: azért mert a' halálnál még nagyobb 
's tűrhetetlenebb rettenetesség is vagyon po-
kolban. Mi az ? talán az el olthatatlan tűz, 
avagy a tűznek meleg heve és lángja ? ta-
lán az el kárhozott lelkeknek sirása, jajga-
tása, .^ fogok tsikorgatása? talán a' képte-
len átkozodások , káromkodások? talán az 
el viselhetetlen gőz és bűz? talán az ormot-
lan ördögöknek el kerülhetetlen rémészté-
se i , pajtársalkodásai ? talán a1 büdös töm-
lötznek véget nem érő rabsága, és a'viszsza 
nem térítendő kár ? ezek szörnyűségek K . 
A. de mind ezeknél még is sokkal nagyobb 
küszködéseket okoz a' lelki esméretneke* 
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leven fe'rge, méjíy szüntelen rágja, marja, j 
harapja , gyötri és kínozza azon haíáloS 
vétkeknek elkövetése miatt, meliyek sza-' 
badűlásnak reménysége nélkül a' gyaláza-
tos pokolnak kínnyai közé taszították, Is-
tennek örökös ellenségévé tették, öröm he-
lyett gyötrelemmel, tellyes szomorúságot' 
szerzettek. 

Meg Ölte Káin az ő testvér ötsétj^Á-
belet, de átok alá is, vagy is minden kí-
nok kínnyainak kínnya alá vetette őtet Is-
ten : mitsoda kín alá vetette ? azt gondolta 
K á i n , hogy őtet, mint gyilkost, valaki ir-
ton út félen éri , meg öl i , néki más keze 
által véletlen halájlai kelletik meg halni : 
azért, félelme miatt, nyugodalmat nem ta-
találván, az Isten akarattya szerént, föl-
dön futóvá lett, nyakra főre nyargalódtzott, 
hegyek , völgyek között tébolgott, erdők-
rüf erdőkre b3Üangott, étlen, szomjan em-
beri társasság nélkül lappangott, inéglen el 
szakaszkodása után lézzengövé nem lett. 
Azomban, jelöl tette őtet isten, meg nem 
ölettetett, de, példás büntetésül, a' halál-
nál kegyetlenebb hóhé/ra bizattatott , úgy-
mint : az el követett vérontó vétkére, I 
hogy , azt magával hordozván, a* lelke es-
méretének eleven férge szüntelen kínozná. 
Példának tette őtet Isten, úgymond szent 
Ambrus Püspök, hogy meg ne ölettetnék, 
nem azért, hogy kedve szerént való hosz-
szu életet élne, hanem hogy az halál által 
'az ínséges gyötrődésektűi meg ne szabadul-
na, 's a' reá rohanó gyilkosoktól remegve 
szüntelen rettegne, 's magú magának lenne 



V A S Á R N A P I B E S Z É D . 02 9 

hóhéra és gyilkossá. Mert a mint szent Hi-
eronimus taníttya, magával hordozza a' 
hóhért, és nagy gyötrelmeket szenved, a* 
kiben a' lelki esméretnek eleven férge nem 
aluszik. 

Midőn Jezabel királyné Illyés Prófétát 
halálra kerestetné, Illyés szapora meg ra-
gaszkodással a' pusztába szaladott; a' hol, 
meg terepedvén, szívének fájdalmas bánat-
j á v a l sürgeté halálát; mert kiván vala meg 
halni. 3. Reg. 19. K. A. Ha az halált o-
hajtya, az halál elöl miért szaladott e l? de 
talán nem az halál elöl szaladott Il lyés, ha-
nem valamelJy más elöl ? bizonnyára nem 
az haláltól, hanem az halálnál gonoszszabb 
rosztúl ? mi az? a' vétektől. Tehát azon 
vétektül szaladott Illyés , a' mellyre ösztö-
nözte a' tsalfa aszszony. Következéskép-
pen, Illyés inkább fe l t , rettegett a' vétek-
tűi mint az haláltűi , mivel a' vétek sokkal 
roszszabb, 's gonoszszabb az halálnál, vagy 
akár melly terhes világi büntetésnél. Es 
még is t e , ki a' testednek , torkodnak, 
gyomrodnak rabja v a g y , hányszor a' tilal-
mast fel töröd ? de ez után inkább a' hóhér 
pallossa üsse le fejedet, mint sem tudva, 
kész akartva, a' te Istenedet, kivált halá-
los vétekkel meg sértsed. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Jól lehet, hogy a' zsoltározó k i r á l y , 
szent Dávid , az ő mély elmélkedései közül 
fel ütődvén , azt kiáltya: Delicta quis intett 
Hgit? Ps. 18. y . 13. Ki értheti, mi a bűn? 
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ki tudhatlya mekkora a1 büunek gonoszsága, 
és a9 gonoszságának undoksága ? K . A. af 

bün az Isten törvénnyének kész akartva va-
ló meg szegése, és ez , mivel a9 teremtett 
állat a' teremtő Urát meg veti, oily méltat-
lanság, olly rosz, olly gonosz, olly káros, 
mellyhez képest az Égnek, tőidnek, víznek, 
és tűznek leg bővebb mértékkel folyton fo-
lyó tsapásai is tsak árnyék, és semmi se ; 
mert a9 halálos vétek, nem tsak az Isten 
barátságátűl, az Isten fiainak szabadságá-
tól , az Isten kegyeimétül meg nem foszt, 
hanem még a9 pokolbéli ördögnek is örökös 
rabjáva tészen. Azért inkább a9 halálos vé-
tektűi, mint a9 testi haláltűi örizkedgyetek-
Szent Anselmus Püspök azt merte monda-
n i , hogy ha maga mellett egy részrül lát-
ná a9 halálos véteknek gyalázattyát, a' más 
részrül pedig a9 pokol tömlötzének szörnyű 
kínnyát, és , ha a9 kettőbül egygyikét kén-
telen volna választani, inkább választaná a 
pokol kínnyát, mint sem a9 halálos vétek-
nek szemtelen gyalázattyát; mivel nagyobb 
öröme áradna abbúl, ha vétek nélkül pokol-
ban égne, mint sem ha halálos^ vétekkel 
mennyországban büszhödne. Az öreg Ele- | 
azár, midőn a9 tiltott hús ételre ösztönöztet-
nék, azt mondá: hogy ő inkább készszebb 
volna a9 meg nyilt főidnek fenekére , po-
kolba bé szállani, mint sem a9 hazabéli 
törvény ellen a9 tiltott hús eledelt meg en-
ni ; mivel jól tudta, hogy törvénytelensége 
miatt a9 mindenható Istennek büntető keze-
it se éltében, se halála után el nem kerül-
hetné® 
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Te ugyan azt gondolod K. A. hogy a -
zon szemtelenségedért, azon gonoszságo-
dért, azon latorságodért, mellyet rejtek 
hegeken titkossan tseiekedtél, az élő Is-
tennek büntető Kezeit el kerülted? de,tud-
gyad, hogy az Isteni Felséget se életedben, 
se halálod után meg nem tsaihatod, a4 te 
el palástolt gonoszságod egykor akkor nap 
fényre deríttetik , keménnyebben , mint sem 
véled, meg fog büntetődni. J ó s e f , az ártat-
lanságnak eleven példája, inkább hírében, 
nevében kívánt botstelenittetni, és a4 setét 
tőmlötznek büdösséget szenvedni, mint sem 
gyenge ártatlanságát meg szeplősítteni : De-
mocles , midőn Demeter királytúi a' szem-
telen életre ösztönöztetett volna, inkább a* 
fel forrott vas kádba ugrott, mint sem ár-
tatlanságát meg rongálta volna: Papinus 
nevezetű prokátor, inkább kívánt meg hal-
ni , mint sem Caracalla Tsászár gonoszsá-
gát testvérére fogni: tehát néked is K. Á . 
e4 naptúl fogva inkább a4 hóhér pallossa üs-
se le fejedet, inkább éles késsel bontsák ki 
béledet, mint sem tudva az Isten szine előtt 
tsak egyetlen egy halálos vétket is tsele-
kedgy : azért hadd el a4 te mételyes tzim-
borádat; hadd el a4 boszszű álló haragodat,^ 
hadd el a4 beléd rögzött gonosz szokásodat;' 
mert nagyobb tekintetet érdemel a' te hal-
hatatlan lelked, mint a4 hervadás alá vette-
tett alkotmányok : nagyobb tekintetet érde-
mel az örökké való boldogság, mint az el 
műllandó esztendőbéli világi hívság. Eze-
ket, ha nem hiszed, jobbnak állíttom , tedd 
le az igaz ker#Wtényi nevet. Tselekedte 

/. SU 
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ezeket a' pogány , miért a' kereszténynek 
szégyen volna ezekét üdvösségéért tsele-
kedni ? 

Alig mondom ezeket, úgy tetzik , egy 
némellynek orizö Angyala siránkozó pana-
szolkodással azt súgja füleimbe; mit be-
szélsz héjába ? mit szapoi ittod a szót í mi-
ért hányod a' borsót a' faira ? már eszten-
dők és esztendők el múltak , minta én az 
én örizésem alatt lévő léleknek hasznos ok-
tatást, üdvösséges tanát,sot adok; de nem 
gondol a' pokol kínnyával , nem gondol az 
örökké való szerentsétlen állapottal, meg 
veti minden jó tanáts adásimat. Oh sze-
rentsétlen ! óh boldogtalan lélek ! kiki il-
lyen vag^y, el hiszem, hogy ha m a , vagy 
holnap a te Lelki Atyád eleiben ne mégy, 
és a te eddig való gonoszságaidról igaz 
gyónást , igaz penitentziát nem tartasz, so-
ha Isten szinet nem fogod látni. Azért , 
e'naptűi fogva , vagy a' ti gonoszságaitok-
tűi , vagy a'mennyei boldogságtűi, végkép-
pen bútsúzzatok e l ; mert valakik vigadnak 
e' főidőn a vi lággal , meg nem egygyesül-
nek azok Krisztussal a' mennyei boldogság-
ában. 

A9 vé r , ha a' kardot meg ragadgyar, 
rosdát okoz, és a' kardot meg emészti, a' 
hajónak meg rothadott feneke, ha ki esik, 
haj jó törést okoz, és a' révészeket tsendes 
időben is el merítti: Ádám, ámbár a' ti-
lalmas falat után a'Paraditsom kertbül kivet- , 
tetett, még is a' reá maradott átkot mind ad-
dig fel se vette, raéglen Abel fiát élet, V 
halál között vérben fagyva meg ölve nem 
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lattá: ügy ti is igen szerentsétlenek lesztek, 
ha inind addig mások példájábul tanulni nem 
akartok , méglen ön magatok külső szoron-
gatásokra nem juttok, 's gonoszságtokért 
nem bűntetődtök. Pedig mit használt A-
chánnak a' lopás, ha érette meg kövezte* 
tett: mit használt Dinának a'báttyaitűl va-
ló el válás, ha pártája el vesztésével ször-
nyű vér ontásra okot adott: mit használt 
Absolonnak attya ellen fegyvert ,f°gni» ha 
fel akatt haj szálain lebegve az Eg és föld 
között maradott: mit használta' gyermekek-
nek az Eliseus ellen való tsufolkodások, 
ha a' medvék diribrűl darabra szaggatták 
őket: mit használt Achábnak az igazságta-
lansága, ha az el foglalt Náboth szőlejeben 
temettetett: mit használt Holofernesnek az 

>ő részegsége, ha rniátta fe jét , 's életét, el 
vesztette: a' hangya maga szükségére való 
hasznos dolgaiban- foglalatoskodik: a méh 
a* mézhez alkalmatos virágok között szor-
galmatoskodik , egyedül a' bűnös az ő üd-
vösségének meg szerzésére szolgáló hasznos 
munkákban nem foglalatoskodik. 

Tudgya a tolvaj, hogy az ő felebarát-
tyának meg károsíttásával nagy boszszúság-
gal illeti Istenét, d e , mivel idegen jószág-
gal akarja könnyebbíteni ügyét, nem gon-
dol az Isteni boszszonkodással: tudgya a' 
búja fajtalan, hogy a'szemérmetlen tisztá-

talanságot sajnos büntetéssel fenyegeti Isten, 
d e , mivelkelemetessebb néki az ő baromi 
indűlattyait t e l j e s í t e n i , nem gondol az 
Isteni fenyegetéssel: tudgya a' boszszű álló 
haragos , hogy a' boszszú állás az Itteni ha* 
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talmasságot illeti , de, mivel az ó ellenke-
ző társát halálba gyűlöli , nem gondol az 
Isteni hatalommal: tudgyák más több c-
gyéb bűnösök, mert lelkek esmérete inti 
őket, hogy e ' , vagy ama törvénytelenség 
által az Isten meg bántódik, 's az Isten szent 
törvénnyé betsteienül meg vettetik, de , mi-
Vei hajlandóságiknak mód nélkül kedvez-
nek, nem gondolnak az Isteni méltatlanság-
gal , az Isten törvénnyének sérelipével. De 
mi ez? úgy é ? azon birót Ki a4 jóknak ju-
talmazója, gonoszoknak büntetője, semmi 
tekintetbe nem venni? sótt; minden alá 
való indúlatinknái kevesebre betsűlni? és 
éppen ez ám az, a4 mirül szomorú pana-
szolkodással mondgya : Projecistr me post 
corpus tuum. Ezech. 23. C. f . 33. A' te 
tested után vetettél engem. Mert, nem tsak 
az én törvényes akaratomat, hanem még 
önnön magamat is kevesebre betsülte'l, hogy 
sem testednek baromi hajlandóságit. K. A. 
ha te a4 te rosz, gonosz tételeddel olly ál-
iandós jót szerezhetnél magadnak, melly-
beH a' te s2i\ed helyessen meg nyugodhat-
na, talán nem esne porba petsenyéd , de, 
mivel mind azek, meliyeket a' testül, vi-
lágiul, és az ördögtűi koldulsz, a4 mel-
Jyeket kövér nyereségnek tartasz , könnyen 
át láthatod, hogy merő hívság, műllandó-
ság . es szív gyötrelem. És még is ezek 
kedvéért az örökké való jót bátorkodolmeg 
bántani, 's az Istent betstelenítteni ? de ezen 
szemtelenségünket rnég a' pokolbéli ördög 
is meg szégyenítti. 

Az ördög, midőn első szüleinket az Is 
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ten törvénnyének meg vete'se're ingerlette, 
nem valamelly dib dáb múllandóságokat, 
hanem éppen az Isteni méltóságot ígérte 
nékik mondván: eritis sicut Dii. Gen. 3. C. 
t * 3. ollyanok lesztek, mint magok az 
Istenek. Hasonlóképpén; midőn Krisztus 
Urunkat késértette, nem valami tsekély nye-
reséget, hanem az egész világot, és annak 
minden gazdagságit, ditsőségit néki aján-
lotta. Tehát, az ördög Ítélete szerént, nagy-
nak kelletik annak lenni, a' miért az em-
ber a' Felséges Istent meg vethesse. Ah ! 
ha alkudni tudnál, mit nem adna az ördög 
a1 te nemes lelkedért? és még is talán ma-
gatok is esmértek olly ortzátlan személyt, 

. k i , se az Isten törvénnyévei, se az embe-
ri szemérmetességgel, nem törődvén, a 
mint Jeremiás Próféta, C 2. f . 20, jegyzi , 
minden magos halmon, és minden zöldellő 
fa alatt kész búján le heveredni. V a l ó , 
hogy a józan ember ezen semmire való gya-
lázatos személyt pöködeleinnek tartya, de 
a' búja szív azzal is kész fertelmes indú-
latit bé tellyesitteni. Nem tsudálom tehát, 
hogy a' Felséges Isten, az emberek feslet-
ségi miatt meg illetődvén, szívének fájdal-
mas bánattyával raondgya;le törlöm az em-
bert, mellyet alkottam, a1 főid színérül; 
mivel már annyira vetemedtek , hogy en-
gemet, mint élet adót, halál Urát: propter 
pugillum hordei violabant. Ezech. 13. C. t-
19. egy marék árpáért, vagy egy hitván 
nyereségért, egy motskos vágyódásért nem 
irtóznak meg vetni, betstelenítteni;, 's le ta* 
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Tudgyad azért K. A. Ezechiel C- í g . Y . 
24. mondgya : ha el tér az igaz az ő igaz-
ságátúl, és hamisságot tselekeszik, minden 
előbbi igazsági , meilyeket tselekedett volt, 
nem Lesznek emlékezetben. Okát adgya en-
nek Isaiás Próféta C. 39. f . 20. mert úgy 
mond: a' ti hamisságtok el válást szerzet-
tek ti közöttetek , és a' ti Istenetek között.. 
Azért K. A . noha az Isten képével, és ha-
sonlatosságával fel vagy ékesítve , még is, 
mind addig, valameddig a* halálos bűnben 
heversz, a' te jóságos tselekedeteidnek mel-
lyekben buzogva foglalatqskodol, semmi 
leg kissebb foganatos hasznát nem fogod é-
rezni, mivel, a ki az Ür törvénnyé ellen 
bűnre vetemedik, így szól a' bőlts király \ 
Eccl. 1,5. C. Y. 9. annak még imádsága is 
utállatos. Tehát , e jelen való időtül fog-
v a , inkább a' halálos vétektűi, mint a 'mi-
rigyes kígyótúl örízkedgyetek. Ha a' test, 
v i l á g , ördög intselkedik, ostromol, e's 
késért, mondgyátok, fejem felett az Isten! 
inkább kívánok meg halni, mint sem az én 
Istenem ellen vétteni. Ha pedig, emberi 
gyarlóságtól viseltetvén,vétkeztetek, üsse* 
fek melyeteket a'Publikánussal, térjetek visz* 
sza a' mennyei Atyához a* tékozló fiúval, 
mert ha az Ángyaioknak meg nem engedett 
Isten egy vétekért, valójában néktek se fog 
*neg engedni a* ti sok számtalan bűneitekért, 

B É F E J E Z É S . 

Már K . A. jóPtudgyuk , raelly betste-
ítn méltatlansággal illettyük Urunkat, mi«* 
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dőn bűnünk által az ő szent törvényit, és 
akarattyát szemtelenül le tapodgyuk: jól 
túdgyuk, melly siralmas állapotra taszíttyuk 
saját leikünket, midőn a' bűn által nem tsak 
üdvösséges érdcmeinktül, de magától a£l Is-
tentűi is meg fosztyuk őtet: azért, még ez 
órában, e szent helyen, űtállyuk meg a* 
halálos véteknek fertelmes gonoszságát, ször-
nyű undokságát, térdre esvén öszve tett 
kezekkel, le függesztett szemekkel, mond-
gyuk : én mennyei Atyám! meg vallom , 
hogy én az én vétkeim sokassága végett már 
nem vagyok méltó, hogy fiaid közé szám-
láltassam. Mindazonáltal háromságban lé-
vő egy igaz valóság : A t y a , ki teremtet-

\ tél , F iú , ki megváltottál, szent L é l e k , ki 
meg szenteltél, ne engedgyed, hogy a' te 
szent kezeidnek munkája, a1 te szent véred-
nek ára, a' te szent kegyelmednek malasz-
tya , az ördögtűi eltapodtasson, hanem a* 
te véghetetlen irgalmasságod szerént könyö-
rüly rajtam, és a' te hatalmasságodnak e-
rejével az én ellenségeim ellen az igaz hit-
ben őriz, vezérely, és támogass, mert el 
tőkéllet szándékkal utálom , gyűlölöm, elle-
ne mondok tellyes életemben el követett 
minden bűneimnek. A h ! vajha azt tsele-
kedhetném hogy soha meg ne sértettelek 
volna, készszebb leszek ezután meg halni, 
mintsem kész akartva, kivált halálos vé-
tekkel, meg bántani. Segíts Uram ez indu-
latban, fel tett jó szándékimban, hogy a1 

szent Lélek hajlékábtíl, az én szívembül, 
vétek által valaha ki ne rekeszszem az üd* 
vözíttő Úr Jésu? Krisztust. Araen. 
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V I R Á G VASÁRNAP. 

Ecce Rex tuus venit tibi mansvetus. Matth• 
21. C. f . 5. 

Jme a9 te Királyod jön néked szelíden. 

•Az Isteni Felség az ő természetes hajlandó-
sága szerént mind azokat, meilyeket a' "vi-
lág »gén hetsesnek állít, egy ellenkező , 's 
meg vető tárgyal szokta esméretessé tenni ; 
mert ha a' földi uralkodók magokat világ 
fejedelmének nevezik ; Krisztus már jókor 
előre maga felől vallást tett, hogy az ő or-
szága nem e9 világon való: ha a földi ha-
talmasok, majd fene tigrisekkel vonatták 
győzödelmi pompás szekereiket mint Cali-
gula : vagy erős oroszlányokkal mint Már-
kus Antonius: avagy tetemes elefántok* 
kai mint Pompejus: Krisztus tsak egy meg 
vetett szamarat választott magának mel-
lyen Jerusálem várossába bé menne. És még 
js a9maga meg alázásával annyira birta a9 so-
kasságnak szívét, hogy azok közül nemei* 
l y e k , nagyobb tisztelet, 9s betsület okáért, 
a9 lábai alá terétették ruháikat; mások pe-
dig ágokat vágván a' fákrűl azokat az 
útra hintek va la ; a népek pedig, kik előt-
t e , 's utánna menének , örvendező kiáltás-
sal dítsőítték őtet mondván: Hosánna a9 Dá-
vid Fiának , áldott a9 ki el jött, az Űr nevd«. 
ben. 
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Ki nem értheti már az Isten Fiának pél-
dás tetteibül azt a valóságot, meliyre fe í fu . 
valkodásunknak le lohasztására kézen fog-
va vezet bennünket Krisztus Luc. 18. C. f . 
H» mondván: minden , a' ki magát fel ma-
gasztallya, meg aláztatik, és a',ki magát 
j e g alázza, fel magasztaltatik. Úgy é ha-
talmas úrnak esmérte Krisztust a4 szamaras 
gazda; mert mihelest meg értette a4 Tanít-
ványoktűi , hogy az Urnák szüksége va-
gyon a4 szamárra, leg ottan el botsájtotta 
azt, és még is Krisztus, az ő hatalmas ura-
dalmára nézve, fel nem fuvalkodott, hanem 
egy mély alázatosságban botsájtkozván„ egy 
illy alávaló állattal meg elégedett. Nagy 
Felséges Urnák tekéntette Krisztust a' véle 
utazó sereg, mivel lábaialá teregette ruháit, 
hogy azokon egy ditső győzedelmi királyi 
pompával menne Jerusálembe; ő azomban, 
mennél nagyobb volt a4 pompa, melly 
néki készíttetett, annál inkább meg aláz-
ta magát, mivel a4 kiválasztott szegény 
halászokat vette oldala mellé : harsogva 
zengett a4 levegő az öröm kiáltások kö-
zött, mellyel ditsőitette királlyát az egy-
be tsoportozott gyülekezet; de a4 győzhe-
tetlen bajnok egy mély szomorú gyászba 
borúit bánkódó szívvel tsak sír, sohajtozik, 
's fohászkodik: de , ha az Üdvözíttő a4 leg 
mélyebb alázatosságba le botsájtkozott, va-
lójában a4leg fe'nyessebb diadalmi pompát, 
's ditsőséget is meg érdemiette; eddig Krisz-
tus az ő világosíttó lámpássát tsak egy rej* 
tek boríték alatt fedezve tartotta, ma pedig 
f>lly[magos fénylő poltura emelte, helyhez* 
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tette azt, mellynél me'ga'leg diihössebb ellen-
ségei is kénteienittettek szemeiket ki nyitni. 

Azért már most az a 'kérdés; rai oka le-
het annak, hogy Krisztusé' mái napon, a 
sok ne'pek vigasságos kiáltási között sza-
már hátán, némelly királyi pompával, kí-
vánt Jerusálernbe késértet'ni, holott egyéb-
kor minden fáratságos utazásit tsak gyalo-
gon szokta meg tenni ? Üdvözíttőnknek e-
zen tette nints él rejtett titok nélkül! mert 
tudgyuk, hogy a' Zsidók mindenkor úgy 
tartották, és még mai napig is úgy tartyák, 
hogy az ő szabadíttásokra meg igértetett Mes-
siás, nem mint valamelly alázatos, és ala-
tsony rendű ember , hanem mind valamelly 
hatalmas király fog meg jelenni közöttök. 
Azért Krisztus, minekutánna Lázárt, azt.a' 
negyed napi halottat, a ki már bűzhödött 
va la , fel támasztotta: meilytsuda tételének 
rendét, mivel rnég a' leg keménnyebb szí-
vű Farizeusok sem tagadhatták , hanem meg 
kelletett nékiek esmérniek , hogy Jésus , ki 
még a' halálon is uralkodik, nagy , és ncra 
közönséges ember volna, az ő tsuda tételei 
nagy hatalmának nap fényre való deríttése 
ntán, a1 népnek eránta való fel buszdúlása 
végett, ezen szokatlan pompával akart Je-
rusáleraben n*eg jelenni, hogy az írás tu-
dók , és a' Farizeusok ebbül is meg esmér-
j é k , hogy valójában ő légyen az a' Mes-
siás , a' kit a' Próféták olly régen meg jö-
vendöltek , és többé semmi okok ne legyen 
a* kételkedésre. 

Azombin , ha az elolvasott szentEvan-
gyéliaiqnak lélek szerént való értelmét a-
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kárjátok tudni; ime jelen vannak azok a' 
böjti szent napok, mellyekben az üdvözítő 
Úr Jésus Krisztus meg újjitya azt a' nagy 
¡sudát, mellyet a Lázárnak, más több meg 
hóitoknak feltámasztásában tselekedett; nem 
láthatóképpen ugyan , mint Lázárnak fel tá-
masztását, hanem láthatatlanul a penitentzia 
Szentségének malasztya által: midőn a' bü-
työkben meg büzhődött lelkeket e'letre hozza. 
Ez a 'nagy Isteni kegyelem, ha mindennapi 
nem volna, sokkal nagyobb tsudának mon-
dathatnék, mint a' hallottaknak fei támasztá-
sa. Ezt a'nagy tsudát, ezt a' nagy Isteni irgal-
masságot hirdeti e1 mái napon az Anyaszent-
egyház mondván az ő fiainak, 's ieányinak: 
ime a' te királyodjőn néked szelíden; hogy ' 
az Üdvözítőnek el jövetelét, a' húsvéti szent 
áldozat által, méltó készülettel fogadgyák 
szívekben. Azért is az áldozathoz való ké-
szület lészen az én mai beszédemnek fel vett 
tzéllya, Azokra nézve beszédemnek első 
részébe előtökbe adom: ki légyen az a' 
kit az oltári Szentségben magunkhoz ve-
szünk. Mászodszor meg mutatom: mitso-
da készülettel kellessék őtet fogadnunk, 
hogy az ő hozzánk való jövetele ne romlá-
sunkra, hanem fel támadásunkra légyen , 
s figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

A% kit az oltári Szentségben magunk-
hoz veszünk, az a' tellyes szent Háromság-
nak második személlye, a Fiú Isten, ki az 
égben a* mindenható Atya Istentűi őröktűi 
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fogva anya nélkül születtetik: és az az ö-
rök ige az Atya Istennel, és a1 szent Lélek 
Istennel, öröktűi fogva egy valóságos álla-
tó Isten, ki az Atyával , és a' szent Lélek-
kel mindenttudó, mindent látó, mindenha-
tó , mindeneket semmibűl teremtő, kormá-
nyozó, 's igazgató, hatalmas nagy Isten. 
De , mivel az emberi nemzetnek első hajótö-
rése után, melly a' gyönyörűségnek Para-
ditsomában a' vigyázatlan kertészek miatt, 
Adám, és Éva első szüleink miatt történt, 
az örök boldogságra vezető űt el zárattatott, 
a ' pokolnak kapuja pedig ki nyittatott, hogy 
első szülőinket minden maradékival, 's uno-
káival egygyütt az örök tűzbe merítse. 
Azért , egy ingyen való szánokodásábúl kö-
nyörülvén rajtunk a' tcllyes szerit Három-
ságnak második személlye , a'Fiú Isten , ir-
galmasságára nézve el tökéllette magá-
ban , hogy a' hajótörés után a' vétekben 
habitskáló emberi nemzetet a' buntül, po-
koltűi, 4s ördögnek rabságától ki fogja vál* 
tani, 's meg fogja szabadittani. 

Azért, e' halhatatlan munkának végbe 
hajtásáért, meg hajtván az egeket, mintha 
az ő öregebb örökösseivel, a' jóban meg 
állapodott Angyalokkal, semmi öröme nem 
lett volna néki mennyekben, ingyen való 
kegyelmébül ez alatsony főidre le szállott, 
hogy az ő örök Istenségét az emberi testei 
öszve ődtzené, 4s valóságos Isten ember len-
ne. Ennek fontossabb el hitelére nézve, 
mint hogy az Istennél semmi lehetetlenség 
nintsen, az öröktűi fogva el rendeltetett Ná« 
^áretbi szűznek , Máriának, áldott mihéjé* 
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ben, a' szent Lélek meg árnyékoz&a által, 
bé szállott , emberi testbe öltözött , 9s ki-
lentz holnapok múlva, edes annya szüzes-
ségének sérelme nélkül, Bethlehem varos-
on kívül, minthogy a9városban szállás nem 
adatott a9 szüléshez közelítő annyának, egy 
barmok istállójában, mint szegény szűköl-
ködő gyenge tsetsemős, e' világra szület-
^tett.'de szűkölködő szegénységében nagy-
bak esmértetett ; mive l , a9 levegő Égben 
fel zendült Angyali sereg, leg ottan, mint 
királyok királiyának, az új királynak, á9 

jesté lőtt Igének, a9 világ meg Váltójának , 
Örvendetes születését hirdette e9 hálaadó é-
flekléssel: ditsőség a' magosságban az Is-
tennek, békesség e9 földön a9 jó akaratú 
szelid embereknek. 

Vidullyatok meg itt szívetekben min-
«yájan , valakik a9 barmok nyájai mellett 
Pásztorkodtok ; mert az Isten Fiának szüle-
tése leg először is azoknak a' pásztoroknak 
adatott hirűl Angyal által, kik tsordát őriz-
tek. éjjel a9 mezőben: mivel még azon éjsza-
ka, mellyen az Isten Fia e9 világra születte-
tett, a9 véletlen nagy fényességnek szemek-
ben való lebbanása végett meg felemelvén 
tbeg ijedének, tsudálkozva álmélkodának; 
de félékenységeknek le tsendesíttésére, leg 
ottan jelen volt a9 bátorítto Angyal inond-
ván nékik: ne féljetek; örömet, hirdetek 
Néktek;mert ma született nektek Üdvözittő-
tök a9 Dávid várossában. Es ez lészen a9 

jel: találtok egy gyermetskét pólában bé 
takarva, és a9 jászolyba helyheztetve. E? 
forténtbéli dolgon el bámwlának a9 pásztó* 
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rok, éi álméikodások között mondák egy' 
másnak: mennyünk el Betlehemig, és lás-
suk meg a' lett dolgot, mellyett az Úr weg 
jelentett néküuk. Luc. 2. C. f . i 5 . El i* 
ménének nagy sietséggel, és, midőn meg 
találák Máriát, Jósefet, és a' jászolyban 
feküvő gyermeískét, igen meg vidűlának 
Viszsza térések után pedig, gerjedező szív-
vel olvadozván, ditsőiték, áldák 's ma-
gasztalák az Istent mind azok felől, тек 
lyeket hallottak, és láttak vala. Ah! Из 
a' mostani pásztorok illy serénnyen fogad-
nák az Isteni meg illetődéseket, melly ha-
mar szent életűek lennének í 

Ezen kisded gyermeki testetskében lévó 
Isten, hogy valóságos emberi testét ki mu-
tassa, a' törvényszokása szerént, mellyel 
nem tartozott, születésének nyoltzad napján 
magát a' durva kések alá adta, 's magát 
jkörnyiilmetéltetté, hogy minket, törvény 
alatt lévőket, engedelmességre tanítson, és 
az ő imádandó, vérének élső tseppeit a' bűn 
«1 törlésére a* mennyei Atyának bé mutatná; 
és ezen tettével, tudniillik: a'környűl те* 
télésnek fel vételével, Jésusnak neveztetett. 
Negyven napok múlva pedig, a' tisztu-
lásnak törvénnyé szerént, midőn édes an-
n y a , a'többi aszszonyok szokása szerént, 
moha azzal nem tartozott, magát a' Jerusá-
lemi templomban be avattatta, édes annyu 
által a' mennyei Atyának bé mutattatott, 
5s váltságul, a' törvény kívánsága szerént, 
áldozatra valót is] adott a' kis Jésuskájáért. 
Ezen alkalmatossággal az Isten félő öreg 
Simeon, kinek az btentül meg vala igérve, 
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hogy hálált nem látna, még i.em látnák 
szemei a' Krisztust, a1 szent Lélel által a' 
templomba vitetvén, nem tsak látta, de 
tüég ölibe is vette a' gyermek Jesust, a' bol-
dogságos szűz Máriatul születtetett világ 
várt Udvözíttőjet, mondván : most botsaj-
tod el Uram a' te szolgádat a' te igéd sze-
lént békességben. Ah I melly boldog едь 
her az, ki a'Krisztus Jésus jelen létében ör-
vendezve indíttya lelkét a' más világra! 

Azomba méltó észre venni, hogy az Is-
teni Felség senkit ki nem akar zárni, a'men-
nyei boldogságból; mert még a' pogányok-
nak is túdtokra adta az Égben lel tetzett 
napkeleti tsillag által a' Krisztus Jésusnak e* 
világra való születését. Azért is a' napke-
leti bőltsek, kiknek elméjeket meg világo-
sította az Úr Isten, mihelest meg esmérték 
hogy a' fel tettzett új tsillag az Zsidók új 
királlyá születésének je le , leg ottan, a1 fel 
tettzett új tsillagnak sürgető ősztönözésíbüi, 
el hagyván hazájokat, közel, 's távúi lévő at-
tyafiaikat, 's minden vagyonnyaikat, útnak 
indultak, 's a' tsillag út mutatása által egész 
Jerusálemig érkezének, a' hol az Isten ren-
deléséből a' tsillag el tüne előlek , hogy a' 

I Zsidók új királlyá születésének helyét tuda-
kozzák; és ezen tettekkel nem tsak Heró-
desnek, hanem még áz írás tudóknak is ér-
tésekre esne a Messiás születése. Ügy is 
történt; mert, e* hirre, a' meg háborodott 
király leg ottan öszve gyűjtette a' Papi Fe-
jedelmeket és az írás tudókat, tudakozván 
tőlök a' helyrül, a' hol Messiásnak kellene 
s2ülettetni? azok pedig, az írás bizonysága 
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szerént, felelének, és mondák: Betlehemben 
a Zsidók várossában. Akkor Heródes tit-
kon hívatáa' bőltseket, és szorgalmatossan tu-
dakozék tolok, mitsoda időben jelent vol-
na meg nékik a4 tsiliag' ? és így el hotsój-
tá őket Betlehembe azon fel tétel alatt, hogy, ' 
midőn fel talállyák, adgyák néki tudtára, 
hogy ő is imádására mehessen. El indűlának 
ezen intéssel a4 bőltsek Jerusáíembül, és i-
ine a4 tsiliag mentekben, mellyet lattak va-
la napkeleten, újra előttök szolgált, még-
len el jutna, és meg állana a4 hely felett, 
a4 hol a4 gyermek vala. Bé menvén tehát 
az istállóba, és meg találák a4 gyermeket 
Máriával az ő annyával, és le borúiván i-
mádák őtet, és meg nyitván kintseiket, a-
jándékokat adának néki: aranyat mint ki-
rálynak, temjént mint Istennek, inirrátmint 
hallaDdónak 

Még értvén azomban a' vért szomjúho-
zó Heródes, hogy a4 bőltsektűi, kik álmák-
ban meg intettettek lstentül, hogy Heró-
deshez viszsza ne mennének, meg tsalatta-
tott légyen, igen meg haragíivék, boszszú-
nak boszszújával parantsolá a' szolgáinak, 
hogy Betlehemben, és aDnak minden ha-
táriban lévő gyermekeket, kik ket eszten-
dősok, és alább való időbéliek volnának, 
minden kéméilés nélkül kardra hánnák, 's 
rakásra ölnék; gondolván a4 dühös király, 
hogy azokkal a4 tsetsemősökkel égygyült 
Jésust is öldöklő fegyverével el vesztené. 
D e , az Isteni bőltsesség ellen nints bőltses-
ség ! már jókor előre meg intetett Jóief ál-
mában Angyal által, hogy vegye fel a4 
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gyermeket és annak annyát, és szaladgyon 
Egyiptomba. Onnét pedig több idők múl-
va , tudniillik, Heródes halála után, az 
Angyal javaslása szerént, viszsza térének 
Názáretbe, és ott laktanak. 

Midőn pedig tizenkét esztendős korá-
ban Názáretből JóseíFel és Máriával, az ö 
Annyával, a' húsvéti ünnepnek szentelésére 
fel ment volna Jésus Jerusálembe, a9 Jeru-
sálemi Templomban az írás tudók, és vének 
között, minden iskola tanúlása nélkül, az 
írásoknak, törvényeknek meg magyarázá-
sával, 's feleleteivel minnyájoknak, kik hal-
lották, bámulására, álmélkodására, éstsu-
dálkozására, az ő Isteni bőltsességét nap 
fényre hozta, 's egészlen ki mutatta. In-
nét pedig édes szülőivel, kiket, tőlök va-
ló el maradásával, bánatba ejtett, alá mé-
né Názáretbe, és harmintz esztendőkig az 
6 hatalmok alatt engedelmeskedve nevel-
kedvén időben, bőltsességben, Isten és az 
emberek előtt való kedvességben. 

A' midőn már a' harmintzadik eszten-
dőt el érte volna Jésus, és a' Prédikálásra 
ki szánta volna magát, látván őtet jönni a* 
penitentziára való útat készíttő János, uj-
jaival mutatván reá, raondá a1 népnek: í -
me az Isten báránnyá, íme ez el veszi a 
világ bűneit! midőn pedig János, akarattya 
ellen is , a' tsupa szentséget, Jésust, a9 

Jordán vizében keresztelne, meg nyilatko-
zának az egek, 's az égbül galamb formá-
ban reá szállá a'szent Lé lek , e9 szózat hal-
laték hiennybül: ez az én szerelmes fiam, 
kiben nékem kedvem tőit. Onnét a9 pusz-

Rész, 23 
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lába vitetek a' lélektül, és a' negyven nap, 
negyven éjjel, tartó böjtöléso után három 
izroinban meg késértetett az ördögiül, de 
inind a* háromszor meg tzáfoltatott a' lest 
hányó késértő ördög. 

Ezek után el kezdvén Predikálását ha-
zájában egy helyrül más helyre menvén fá-
radhatatlanul hirdette az Isten Országát, 's 
annak elnyerésére szolgáló üdvösséges esz-
közöket. Hogy pedig a' kegyelem törvén-
nyé mennél, 's hamarább az egész földke-
rekségére ki terjedgyen 7'anítványokat szer-
ze magának, kik közül tizenkét Apostolo-
kat választa, hogy azok néki tsuda tévő kö-
vettyei lennének "az új törvény hirdetésében 
az egész v i lágon. 

Jésus gyakorolvan a' tanítói, hivatal-
l yá t , a' mit szóval értésekre nem adhatott 
a'tudatláti, vagy kemény szívű halgatóinak, 
azt szembe tűnő tsuda tételeivel világosság-
ra hozta. Mert a' külömbb külömbb féle al-
kalmatosságokban, mar a' kenyeret szapo-
rította, már a' vizet borrá változtatta , 'már 
a' sénlődő betegeket vigasztalta; mivel a' 
vakoknak látást, a' siketeknek hallást, a' né-
máknak szóliást, a'sántáknak járást, a' pok,-
hosoknak tisztulást, a' hervatt tagoknak újju-
lást, a hallottaknak fel támadást adott, és 
nyújtott. Hány hidegleléseket, vér folyáso-
kat, vizikorságokat, 's távúi lévő nyavalgó-
Rattsak szóval is egy szempillantat alatt meg 
gyógyított, sőtt; tsak ruhájának ilietésével 
is hány nyomorultakat ép egésségre hozott. 
Azért is, mivel mindenütt, midenekben, 
mindenekkel jót tett, jót tselekedett, annyi-
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la birta még a' pogányoknak szívét is , hogy 
őtet, a' Zsidókkai egyveles akarattal, éppen 
egy ditső királyi pompával vezették jeru-
sálembe. 

Minthogy tehát a' fő Papok, az írás tu-
dók, és a' népnek vénei, ollytsuda dolgo- , 
hat nem tehettek mint Krisztus, se a' maga 
hasznát tapasztaló népet a' Jésus után való 
esdekedéstül el nem tilalmazhatták, el tö-
kellették magokban, hogyjésust , akár mi-
be telne is , hamis vádoiások által e9 világ-
búi ki irtsák: és mivel magát isten fiának 
mondotta, halálra méltónak lenni kiáltották. 
Azért i s , minekutánna Júdás Iskáriotes har-
mintz ezüst pénzért az agyarkodó Zsidók-
nak kezekbe adta volna az ártatlan Jésust, 
láthattátok volna, hogy a'vérbe iábbatt sze-
mű dühösködő hohérok mint torkolták, ü-
tötték , verték, rugdalták, húzták, von-
tak, hurtzolták, pökdöstek, tsufolták, gú-
nyolták, tövissel koronázták, mezételen-
séggel gyalázták,, egész szent testében meg 
rontsolták, vérben keverték, keresztre fe-
szítették, hét latrok között gyalázatossan 
meg ölték. Ezen renden kívül történt ke-
gyetlenségre az egész természet meg borza-
dott, s fel háborodott. 

De még azon a' napon, a' mellyen Krisz-
tus meg holt, az Arimateai Jósef Pilátus enge-
delmével Nikodemussal a9 Jésus Krisztusnak 
meg holt szent testét le vették a' keresztrül, 
és egy K ő s z i k l á b ó l k i vágatott új koporsó-
ba , mellyben még senki nem temettetett, 
minekutánna a Zsidók szokása szerént jó 
illatú kenetekkel mg kenték, és tiszta 
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gyoltsban takarták volna, tisztességessen 
ci temették, és nagy követ hengerétettek 
vala a' sír ajtajára. A' gondos Zsidók no-
ha , meg emlékezvén Krisztus Urunk)[sza-
vairól , a* koporsóra hengeríttetett követ Je-
petsételték is , és válogatott vigyázókat" ál-
lítottak is őrizetre a' sír ajtajához, még is 
Krisztus a'mint meg mondotta , harmadnap-
ra Isteni erejével ki jött az ő halottas kopor-
sójából, 's ditsőségessen feltámadott, és a' 
poklokra alá szállott lelke a szent atyáknak 
lelkeit a' Limbusi setétségbűl ki szabadítot-
ta. Negyven napok múlva, midőn már az 
Anyaszentegyházat jó rendbe vette, kőszik-
lára építette, hét Szentségekkel fel ékesítet-
te* Apostolit szent Lélekkel bé töltette, e-
rős bajnakokká, minden nyelven való szól-
lokká tette, a'Limbusbúi ki szabadult zsák-
mánnyaival Isteni ereje által ditsőségessen 
fel ment mennyekbe. A* hol, az Atya Is-
tennek jobbján, az ő Ínséges fáradsági után 
tellyesnyugodalomban , vég nélkül való di-
tsőségben , birói hatalommal, él és uralko-
dik. Onnét ismét, mint igaz bjró, az ele-
veneknek és holtaknak meg ítélésére, nagy 
fényességgel, és dítsőséggel el jövend. Es 
ez a' Krisztus Jésusrúl, azon Isten emberről 
való beszédünknek rövid értelme, kit mi, 
és minden keresztény Romai Katholikusok, 
az oltári Szentségben magunkhoz veszünk. 
Már mitsoda készülettel kellessék az oltári 
Szentségnek vételére mennünk, továbbá 
lássuk. 
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A' ki jól meg gondollya, ki lúgyen az , 
a' kit az oltári Szentségben magunkhoz ve-
szünk, egyszeribe át értheti, minemű ké-
születtel kellessék annak vételére magunkat 
el készítteni: mert az a' kit az oltári Szen-
tségben magunkhoz veszünk, mennynek és 
főidnek hatalmas ura, a' tellyes szent Há-
romságnak második személlye, az Atya Is-
tennek öröktül fogva Anya nélkül született 
F ia , Máriának tiszta szűz Anyasága sérelme 
nélkül idő közben férfiú nélkül született Fia» 
valóságos Isten, és valóságos ember, a9 rég-
tűi fogva meg igértetett Messiás, a9 bűnös 
világnak meg váltója, a9 kínok tengerébe 
ei meríttetett Isten ember, és a9 halált ha-
lálával meg győző, s halottas koporsójából 
ditsőségessen fel támadott üdvözíttő Úr Jé -
sus Krisztus. Tehát az oltári Szentségben 
jelen vagyon a9 Krisztus Jésusnak valósá-
gos szent teste és vére a9 kenyér és bor szí-
ne alatt. Azért, valakié9 Szentséget veszi , 
az a9 Krisztus Jésusnak valóságos szent tes-
tét és vérét veszi ; az az : a' Krisztus Jésus-
nak volóságos szent testét és lelkét, Isten-
ségét és emberségét magához veszi: merte9 

Szentségnek fel állíttása előtt így szólla Krisz-
tus a9 Tanítványihoz. Joan. 6. C. t- i ® -
A9 kenyér, meliyet én adandó vagyok , az 
én testem a9 világ életéért. Az utolsó vatso-
rákor pedig kezébe vévén a9 kenyeret, és 
meg áldá, és a9 Tanítvá 
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és meg áldá, és a' Tanítványinak adá mond« 
ván : vegyétek, és igyátok, ez az e'n vé-
rem. Tehát , mivel Krisztus urunknak ezen 
nyilván vaió világos szavait igaz értelmeké 
bűi ki forgatni, 's kajsza rámára vonni nem 
szabad, a' ki mozdúlhatatlan szent hitünk-
nek méltóságára nézve , megkell vallanunk, 
hogy az imádandó oltári Szentségben jelen 
vagyon a Krisztus Jesusnak valóságos szent 
teste, szent vére és lelke, Istensége és em-
bersége , az az: az Isten enfber. E z a'drá-
ga mennyei eledel a' mi templomainknak ol-
tárain naponként újjíttatik, és világ vége-
zeteig is mindenkor meg fog űjjittatni; mert 
inihelest a' fel szentelt Pap a' szent Misében 
a' kenyér felett a' Krisztus igéjét el mond-
g y a : ez az én testem, és a' pohár felett ha* 
soráéképpen midőn a'Krisztus igéjét el m o n d -
g y a ; ez az én véremnek pohara, már a'ke-
nyér többé nem kenyér, hanem a' Krisztus 
Jésus teste ; a' bor többé nem bor , hanem 
a' Krisztus Jésus vére. Mint hogy pedig az 
eleven test vér nélkül, az eleven vér test 
nélkül nem lehet, kétség kívül a' Krisztus 
testével Krisztus vére, a' Krisztus vérével 
a' Krisztus teste is jelen vagyon. Követke-
zendőképpen, a' kik tsak a' kenyér színe 
alatt veszik a'Krisztus Jésus testét, valóság-
gal veszik annak vérét , lelkét, Istenségét 
is ; mert mindenik szín alatt, és mindenik-
nek leg kissebb részetskéje alatt is egészlen 
egészszen jelen vagyon az Isten ember. 

Az imádandó Isteni bőltsesség jól tud-
ta azt, hogy a' kenyeret minden ember 
kedveli* noha nem minnyájon a* bort. T e -
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hát, az emberek izle'se, 's tetzése szerént 
a' leg kedvessebb eledelünk szine alá kíván-
ta rejteni az ő valóságos szent testet, vé-
rét , lelkét, Istenségét, hogy még azok i s , 
kik tsak egy szin alatt veszik az oltári Szen-
tséget, az egész Isten embert vehessék. A' 
kenyérnek és bornak külső színét, izét1, il-
lattyát, mint szent testenek, és vérének 
borítékját, úgy hagyta, mint annak előtte 

'voltanak, hogy a' Kafarnaitákkal ezen drá-
ga eledeltűi el ne undorodgyunk, és ne 
mondgyuk, ki eheti a' Krisztusnak egész 
eleven, vagy tsak font számra mérett nyers 
húsát, és ki ihattya annak vérét? 

Ah meg foghatatlan Isteni erő! ki lá-
tott, vagy ki hallott valaha nagyobb, ' s fe l -
séges'bb tsuda dolgot, mint a' minő az oltá-
ri Szentségnek eledelében foglaltatik ? ki 
mondhattya k i , mint történhetik, hogy azon 
egy élő test egyszerre mennyben is legyen, 
e' földön is sok helyeken legyen? hogy a* 
valóságos test jelen lévén, ne láttasson? 
hogy azok közül , kik azt veszik, és eszik, 
egy annyit vegyen, mint minnyájan? hogy 
azt minnyájan vegyék, és ne fogyon? hogy 
minnyájan vegyék , és meg ne emésztessen? 
hogy egy darabka kenyér szine alatt, és 
egy kevés bor szine alatt, és egyszerre, 
mind a' két szin alatt jelen légyen, és még 
i s , ha a' kenyér szine meg töretik , és sok 
f e l é , 's sok részre el osztatik, meg ne tör-
jön, hanem minden látható morzsának szi-
ne alatt egészlen egészszen maradgyon? 
melly felséges tsuda tételek ezek ? és" még 

ki a' főidet emberré, az einber oldala 
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tsontyát aszszonnyá, az aszszonyt só bál* 
vánnyá, a v e s z s z ő t kígyóvá , a vizet bor-
rá változtatta , hitünknek méltóságára néz-
ve , könnyen végbe viszi : mert ő néki a 
kenyeret és bort maga testévé és vérévé 
változtatni olly könnyű, minta' minő kön-
nyű vólt az eget főidet egy szavával terem-
teni. 

Azomban, a' természetben is valamelly 
árnyékát láthattyuk mi ezeknek: mert nem 
de az embernek ábrázattya a4 nagy tükör-
ben is tsak az , a4 mi a4 kissebben? és ha 
sok a4 tükör az ember előtt, úgy é minde-
nikben jelen vagyon az ember ábrázatya, 
de meg is az ember ábrázattya ön magában 
tsak egy marad? és úgy é? ha a' tükör több 
darabokra, törik, az ember ábrázattya meg 
nem törik hanem minden darabban egész-
szen egésznek látzik, pedig magában tsak 
az az egygyetlen egy marad. Porrá törhe-i 
ti valaki a4 tükröt, de az embernek ábrá-
zatyát, melly minden tükröt mutató darab-
ban látzik, porrá nem törheti ám : tehát â  
Krisztus Jésusnak ditsősséges szent teste az 
áldott ostyának legkissehb morsájában is 
meg férhet. Mert a4 Krisztus teste a4 leg 
kissrbb, vagy nagyobb helyeken is nem na-
gyobb, vagy kissebb, hanem mindenkor 
tsak egygyetlen egy marad. Tehát a4 Krisz-
tus Jésusnak ditsőséges szent teste egyszer-

r e annyi ezer helyeken vagyon, a' mennyi 
ajg áldott ostya az egész világon : és a4 men-
nyi az áldott ostyának darabja,4s morsalék-
ja. Következendőképpen; mivel a' Krisz-
tus ditsőült teste, lelki test, serény test, 
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vékony test, halhatatlan test, a mint szent 
Pál i. Cor. 13. C. f . 44. taníttya, olly 
egészszen egészlen vagyon az áldott ostyá-
nak leg kissebb morzsájában i s , valamint 
a leg nagyobb áldott ostyában. Azért a' 
Krisztus Teste, noha azt mindenkor egyék 
is a' hívek, soha el nem f o g y ; mivel a9 

lelki test, az az: a9 ditsőűlt test, meg nem 
emésztődik, 9s serami viszszontagságok a-
latt el nem múlik, 's meg nem hal. Kö-
vetkezésképpen az oltári Szentségben jelen 
lévő Isten ember az egész világ végezeté-
ig maga sérelme, 9s fogyatkozása nélkül 
szüntelen vendégelheti az őtet éhező telke-
ket. 

Valaki tehát üdvözülni, és az Istennek 
élni k íván, szükséges, hogy a9 Krisztus Jé-
sus szent testének és vérének vételére ma-
gát méltóvá tegye. Annak vételére pedig 
magát méltóvá nem teheti, ha tsak a9 szor-
galmatos lelki visgáláshoz nem f o g , magát 
maga eleibe nem veszi, 9s maga magától 
meg ¡nem kérdezi: mit vétett az Isten, és 
az Anyaszentegyház parantsolati ellen gon-
dolattal, szóval , tselekedettel, jóra való 
el miüatással? nints é része a hét fő bűnök-
ben, a9 szent lélek ellerj való vétkekben? 
nem tzimboráskodott é az Égben kiáltó bű-
nökkel, a9 természet ellen való vétkekkel? 
nem esett é az idegen bűnökbe, a9 feleba-
ráti szeretet fel forgató vétkekbe? nem 
tartott é lélek vesztő haragot, gyűlölséget? 
nem adott é okot a botránkozásra, a9 kétség-
be való esésre? hogy káromkodott, szitko-
zódott, átkozódott esküdött ? és hányszor? 
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mind ezeket neme szerént, számaszerént, 
úgy ki fürkészsze az ő lelke esméretébűl, 
hogy azoknak bizonyos ki nevezésével, e's szá-
máva l , valamint a' törvényes Lelki Atya e-
lőtt a' gyontafó sze'kben bűnösnek lenni állít-
tya magát, úgy a'gyóntató sze'kbül a Lelki 
Atyának fel oldozásával meg igazúltnak is 
tapasztalhassa magát: annyival is inkább, 
mivel az oltári Szentség e'lők szentsége, 
melly azt kívánnya, hogy a' hozzá járulók 
már előbb, 's hamarább a' szentelő malasz-
tal fel ékesítve legyenek. Tehát ,ha az ol-
tári Szentséget méltán akarjuk fel venni, 
szükséges, hogy a' meg szentelő malasztot 
már hamarább előbb meg szerezzük, lelki 
esmeretünket minden halálos büntűl meg 
tisztítsuk, szívünket a- Krisztus Jésusnak 
méltó lakhelyevé tegyük: m e r t önnön ma-
ga mondgya Urunk: a' ki eszi az én Tes-
temet, és iszsza az én ve'remet, én bennem 
lakik, és én ő benne. Melly örvendetes 
ígéret ez! melly Felséges ajándék ez ! 

Méltán mondgya azért szent Pál Apos-
tol. 1 . Cor. 1 1 . C. f . 28* R o g y , próbál-
lya meg maga magát az ember, és úgy e-
gyék abbúl a kenyérbűi. Mert , a' ki igaz 
gyónás nélkül, tsak bé vett szokás szerént, 
járul az oltári Szentségnek vételéhez, an-
nyit tesz, mint a kegyetlenkedő Zsidók, 
kik a' Krisztus Jésust meg ölték. Azokáért 
meg ne tsalatkozzafok, bűnnel meg fertőz-
tetett szívvel meg ne áldozzatok. Mert így 
folytattya tovább szavait szent P á l ; valaki 
eszi e' kenyeret, vagy iszsza az Ur poharát 
inéltatlanúi, vétkezik az Úr Teste , és vére 
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«Jlen. Ennek okát még nagyobb e'rtelmünk-
ve adta az említett Apostol mondván: a' ki 
«szik, és iszik méltatlanul, Ítéletet eszik, 
és iszik magának, meg nem választván az 
Ur testét, az az: a' ki méltatlaniil áldozik, 
annak a4 Krisztus Jésus szent teste , és vé-
í.e, leg nagyobb kárára, örökös kárhozat-
tyára szolgál. Azért jól észre vegyétek , 
hogy a4 ti magatok meg visgálása, mellyet 
az Apostol parantsol, nem tsak a4 bűneitek 
meg gyónásában, és meg űtálásában áll , 
hanem azon felül még az is meg kívántatik 
4m, hogy a'bűnre vezető alkalmatosságo-
kat kerüllyétek, a bűn okát ki irtsátok , az 
okozott botránkozást jóvá tegyétek; hogy 
ha haragban éltetek, eílenségtekkel megbé-
hüiyetek, a'gyűlölséget szívetekbűi ki tö-
rűllyétek, a'más jószágát viszsza adgyátok, 
felebarátotoknak meg sértett hírét , 'nevét 
helyre állítsátok. Ezek nélkül, se köteles-
ségteknek eleget nem tettetek, se szíveteket 
Úgy meg nem tisztítottátok, a4 mint kíván* 
tátik, hogy az oltári szentséget méltán fel 
Vehessetek. 

B t F E J E Z É S , 

Meg értettétek már nem kétlem, hogy 
az oltári szentség az Isteni szeretetnek leg 
felségessebb tsuda építménnyé, mellvben 
Krisztus, az őtet éhező és szomjúhozó hí-
veinek, az ő valóságos szent testét, vérét, 
és lelke't, Istenségét és emberségét, a4 ke-
nyér e's bor szine alatt, adgya. Azért, ha 
tneg fontollyuk azt, a4 mit üdvösséges hU 
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tüuk tanít ezen méltóságos titokról, lehetet-
len, hogy a'koronás Prófétával fel ne ki-
áltsunk, és ne mondgyuk: jöjjetek e l , hal-
Iyátok meg minnyájan kik félitek az LÜrat 

e's meg beszéllera rainéműeket tselekedett ^ 
az én lelkemnek Ps. 65. f * 16. Ö terem-
tette lelkünket, ki mosta az eredendő bűn-
nek motskátul, maga lelkével bé töltötte, 's ^ 
meg szentelte; le szállott mennyei Atyának 1 
kebelébűi, 's emberi testbe öltözött, hogy ti 
el veszett lelkünket fel keresse, meg váltsa, r 
e's az örök veszedelemtűi meg mentse ; pe- > 
d ig , oh Isteni irgalmasság! az ő szent ha- t 
lálával. Ja j nékünk tehát, ha a' hozzánk 1 
való szeretetét, a' mint i l l ik, nagyra nem \ 
betsüllyűk, ha Krisztust'az oltári Szentség- i 
ben méltán nem imádgyuk. De jóbbítsuk, 1 
meg magunk viseletét, Hidgyük eleven 1 
hittel, hogy ö e' Szentségben valóságossan 
jelen vagyon , t isztel jük abban az el rej-
tett Isten emberségét. Alázatos szívvel , 
inély fő és térd hajtással imádgyuk a' ke-
nyér szine alatt. J á r u l j u n k az Ur vatso-
rájához, z' mennyiszer lelkünk szük9ege 
kívánnya, és méltó el fogadására készül-
j ü n k nagy szorgalmatossággal, hogy meg 
szentelésünknek , és örök üdvösségünknek 
szentsége légyen. Ámen. 
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H Ú S V É T NAPJA, 

Surexit. Marc. 16 C. f 6. 
E e l t á m a d o t t . 

V a lamint az énekek könyvében szorgalma-
tossan ébreszgette régenten a' vőlegény az ő 
mátkáját mondván: kelly f e l , siess én ked-
vesem , én szerelmem , és j ö j , mert már 
el enyészet a té l ; ú g y , hasonlóképpen, a9 

mennyei Atya is nagy gondos szorgalma-
tossággal ébreszgette e' mai napon a* halál-
nak álmátúl,el nyomattatott szent F iát , az 
Üdvözíttő Úr Jésus Krisztust, mondván: 
kelly f e l , siess, tenészedgy fel egygyetlen 
egy ditsőségem, mert már el múlt a' t é l , 
el enyészedett a' halálnak , *s> szenvedésnek 
szomorú zúzmarás ideje; kelly f e l , siess, 
e's öltözz ragyogó fényességedben, tündök-
lő ditsőségedben, és tilly a' néked a9 jobb 
kezemnél el készíttetett királyi székedbe. 
Ezen ösztönre, leg ottan, azon órában, 
azon szempillantásban, az üdvözítő Úr Jé-
Sus Krisztusnak szent lelke viszsza tére az 
el hagyott szent testéhez, 's azt voltakép-
pen meg elevenítette, a' koporsóbúi ki se-
gítette, és így® a9 mint meg igérte, Isteni 
hatalmával hallottaibúl ditsőségessen fel 
támadott. 

Ez vala ám az a9 je l , mellyet ige're Jé-
sus a9 Zsidóknak, midőn hozzája ménének, 
hogy meg tudnák tőle, ha valójában ő é 
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az Isién Fia mondván: Mester, tudgynk'^ ö 
láttyuk, ha l lyuk , tapasztallyuk a' le sok tt 
rendbéli tsudatételeidet, mind azon által t< 
még is ne tarts függőben minket, adgy va- h 
lamelly jelt, tégy bizonságot magad fe lö l , n 
igazán jelentsd ki magadat, ha te vagy é h 
az élő Istennek szent F i a ? azt feleié Jésus: k 
néktek gonosz istentelen pártütő nemzet- p 
ségnek nem adatik más jel , hanem a' Jónás a' 
Prófétának jele: valamint, úgymond Jé- p 
sus, a' Jónás Próféta három napokig volt a* 
Czethal gyomrában, úgy hasonlóképpen, J 
három napokig lészen az ember fia is a' föld n 
szivében. s 

Hallottátok gyakorta, és jól tudgyátok, r 
hogy Isten ő szent Felsége Jónás Prófétát i 
Ninive várossába küldötte prédikállani, hogy i 
a" Ninivitáknak, ha tsak a' feslett erköltste-
lenségeikbűlki nem te'rnek, utolsó veszéllye- < 
ket , el süllyedéseket hirdetné? meg ijede e i 
terhes, e'félelmes múnkátúl az Isten embe- i 
re Jónás; azért, nem Ninive, hanem Tár- j 
sis várossá felé szaladott, hogy az Úr szi- ] 
nétül, 's parantsolattyátúl magát el dugná; i 
de meg környékeztetvén a' rettenetes szél-
vesztül azon ha jó , melly ben a' meg futa-
modott Próféta bé vétetett, el annyira, hogy 
a' nagy hömbölgó habok, és a kegyetlenke-
dő zűrzavaros szélvészek miatt minnyájan, 
kik a1 hajóban voltak, a' tengernek mélysé-
ges fenekére boríttattnnak volna, ha tsak 
sors vetésbül a' felséges Isten haragjának 
büntetése Jónás Profe'tára nem háromlott 
volna. Látván tehát Jónás, hogy az Úrnak. 
* eH-Tie fcLemeit terhes kezét el nem ke-
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rülhetné, meg vállá hajós társainak, hogy 
ö miátta támadott volna a' rettenetes ítéie-
tü szélvész. Azért azon kéri őket , hogy 6-
*et a' tengerbe vetnek. De alig botsájtyák 
hajós társai jónást a' tengerbe, már is a' 
nagy ki tátott öblös szájú, üres torkú Czeí-
haltul egészlen el nyelettetett; de tsak leg 
kissebbé is meg nem sértettetett, hanem é-
pen, egésségessen, elevenen, harmadnapra 
a' Czethal gyomrábűl a' tengernek száraz 
partyára ki botsájtatott. 

Íme a4 mi szerelmes meg váltó Jésus 
Krisztusunknak árnyéka! alig jöve e világ-
nak zavaros tengerébe az élő Istennek 
szent Fia,már is minden felül, minden rész-
rül a4 számtalan küszködő habok, 's üldözé-
sek környül vették, bé kerítették őtet, 4s 
mind addig .sartzolták, hányták, vetették, 
lebegtették, méglen végképpen egészszen 
egészlen el nem süllesztették, el borétva el 
n,em merítették. D e , valamint Jónás Pró-
fétának a tengerbe való vettetése után 
meg szüntenek a' tenger színén lévő zdggó 
habok, úgy a4 Krisztus Jésusnak meg ölette-
lése után mindenek , valamik az ég és föld 
szinén vannak, tsendes békességre léptenek. 
Végre; valamint Jónás Próféta harmadnap 
alatt épen ki jött a' Czethal gyomrából, úgy 
a4 Krisztus Jésus is harmadnap alatt diadal-
massan ki jött a'hallottasi koporsójából, 4s 
hallotta ibúl ditsőségessen fel támadott. A-
zért örüllyünk és vigadgyunk minnyájan e4 

mai örvendetes napon annyival is inkább, 
¡ha az igaz penitcntzía tartás által a4 mi bű-
Beiknek halálábüla' lelki új életre voltakép-
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pen fel támattunk, az Isten kegyelmébe 
viszsza léptünk, e's ez le'szen az én mai be-
szédemnek fel tett tzéllya. Az okra nézve, 
hogy örömünknek okát inkább által láthas-
suk , beszédemnek első részében szóllandok 
a' Krisztus Jésus fel támadásárúi. Másodszor 
szóllani fogok azon jókrúl: mellyek a' 
Krisztus Jésus fel támadása által mi yeán^ 
árattak 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Bőlts Tertuliánus taníttása szerént, sem-
mi nints a mi hitünk ágazati között olly ne-
héz, és a9 mi a1 hitelt annyira meg tzáfollya, 
mint a h a l l o t t a k n a k fel támadása. Mive l , 
az Apostoli t s e l e k e d e t e k k ö n y v e bizonsága 
szerént, midőn szent Pál Apostol Athenás 
várossában a' testnek, vagy is a' hallottak-
nak fel támadását Predikállotta volna, nem 
tsak ay világi bőltsek el nem hitték, hanem 
még a' Zsidóknak is nagyobb része tsak me-
sének, álomnak, elme költeménynek ál-
líttották lenni; noha a Zsidók ezen mély 
titkot az írásbúi világossan láthatták , még 
i s , agy velejekben meg szédülvén, a' hal-
lottaknak fel támadását meg tagadták. És 
valójában nagy titok ez : mert, ki fogja 
meg azt elméjével, hogyan, h o g y , 's mi 
módon lehessen az , hogy azon test, melly 
porrá, hamuvá vál ik, melly a' férgektűi, 
kígyóktól , békáktól, farkasoktűi,' oroszlá-
nyoktól meg emésztetik, diribrúl darabra 
szaggattatik, széjjel hányattatik, minden 
hiba nélkül, minden hejáayosság nélkül, 
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ismét a' lélekkel egybe kaptsoltasson, meg 
elevenedgyen, 's hallottaibúl fel támadgyon. 
Innét vagyon , hogy Ezechiel Próféta i s , 
midőn egykor a' száraz tsontokkal fejérlő 
mezőt látta volna, és hallotta volna az Is-
tentűi néki mondatni: hallod é ember fia! 
"Véled é életre térnek e" tsontok? nem egye-
bet felelt Ezechiel, hanem tsak azt: Úr Is- v 
ten te tudod! de , K. A . meg ne tsükken-
nyetek kedvetekben : mert, a' mit meg nem 
foghat az ész, azt könnyen el hitetheti a* 
hit; a' mit pedig semmiképpen fel nem ér 
az elménk, azt minden kétség nélkül végbe 
viheti a' Felséges; mert az Isteni' Felség 
még a4 kövekbűi is Ábrahám fiait teremthet. 

Mondhatná egy valaki közülletek , hogy 
Krisztus Ürunk hallottaibúl Való fel táma-
dását, mivel az Apostolok eránta kételked-
tek, semmiképpen tsuda dolognak tíem tart-
hattyuk ; vagy azért, mivel Krisztus kemény 
dorgáló szóval szemekre hánta az ő szíveknek 
keménységét; vagy azért i s , mive l , megá-
talkodások szerént, még akkorse akarták hin-
ni Krisztus Urunknak hallottaibúl való ditső-
ségesfel támadását, midőn azoktúl hallották, 
kik a fel támadás után ötet látták. Mind-
azonáltal még is, az igazság mellett marad-
v á n , tsak ugyan azt kelletik vitatnunk, 
hogy az Apostolokban a Krisztus Jcsusnak 
hallottaibúl való fel támadása tsuda dolog 
volt: mert az Apostolok, a' sok izben va-
ló előre meg intettesések szerént , Krisztust 
e&y 'gaz valóságos Istennek lenni vallották. 
Hogy pedig a' hitelben hibáztak , az az Is-
tennek különös bőlts rendeléséből száriua-

/ . Rést, 24 
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zott; mert az által a4 mi hitünk erősödött e 
nagy tsudállatos titokban. Mert ha iga2 
nem volna , szín volna nékünk minden re-
ménységünk, a4 mint szent Pál mondgya-' 
kételkedtek a4 Tanítványok midőn Krisz-
tust látták, é s , hogy a'bé zárt ajtókkal hoz-
zájok bé ment, meg ijedének, vélvén, hogy 
valamelly ijesztő lelket látnának: kenteié-
níttetett tehát Krisztus maga magát ki je-
lenteni, és mondani: ne fél lyetek, ne ret-
tegjetek, békesség néktek: ne szégyenljétek 
hogy egy közülletek el árult engem; hogy 
egy közülietek háromszor tagadott meg en-
gem ; hogy a4 szenvedéskor minnyájan el 
hagytatok engem, hanem jöjjetek, nézzétek, 
lássátok, tapogassátok az én testemet, és 
tsontyaimat; mert a4 léleknek, a4 mint tud-
gyátok, se teste, se tsontya nintsen, a' 
mint énnékem vannak. 

Hely essen mondgya tehát szent Ágos-
ton Doktor , hogy nékünk sokkal többet hasz-
nált a hitetlen Tamásnak kételkedése, mint 
sem Magdolnának hűsége. Mert Tamás 
kételkedvén, midőn Krisztus Urunknak ke-
zeit és oldalát tapogatta, és a4 Krisztus Jé-
susnak valóságos szent testét, és tsontyait 
jelen lenni tapasztalta, minden kételkedést 
ki rekesztett a 'mi szívünkbűl el annyira, 
hogy már most eszében nagyon meg szédült 
ember volna a z , a4 ki az üdvözíttő Úr Jé -
sus Krisztusnak hallottaibúl való ditsőséges 
fel támadását vagy kétségbe venné, vagy 
pedig tagadná. Mivel ditsőséges fel táma-
dása után még negyven napokig maradott 

földön, Tanítványival régi barátságban 
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társalkodván, evett ivott tsupán tsak aze'rt* 
hogy valóságos fél támadásának igazságát 
meg esmértetné. 

Ez ám az az örvendetes titok, mellyet 
e' mai napon sátoros ünneppel ájtatóssan ül-
lünk, vidám emlékezettel szentelünk. A -
zért ennek korny űlállásait fontossabban 
visgállyuk m e g , hogy Krisztus Urunknak 
fel támadása, nem tsak oktatásunkra, ha-
nem egyszer'smind lelki vigasztalásunkra 
is légyen. 

Krisztus szent lelke a' szentséges testül 
való el válása után egyenessen alá szálU 
poklokra, hogy a' Lymbusnak zárjait meg 
tör je , és a'szent Atyáknak , Pátriárkáknak 
más egyéb híveknek, lelkeit a1 halálnak ár-
ny ékábúl, a1 setétségbül, ki szabadíttaná. 
Mit véltek keresztények? minemű örömmel, 
vig kedvel , és tisztelettel fogadták a ' L y i n -
busban heverő lelkek az ő Üdvözíttőjöket 
mondván néki: óh! régtűi fogva ohajta-
tott Üdvözíttő Istenünk el érkeztél már a* 
mi szabadulásunkra? vedd eszedbe itt azt 
K . A . hogy mi nyomorult bűnösök sokkal 
boldogabbak vagyunk azon szent Atyáknál , 
kiknek lelkei húzomossan a' setét Lymbus-
ban tartattattak. Mert a' mi le lkünk, niihe-
lest testünktül el vá l ik , ha még ez életbea 
eleget teszünk a' mi adósságinkért, egve-
nessen az örök boldogságba vitetik. Ó h ! 
örülly, v i g a d g y , örvendgy , adgyhá lá t , és 
iparkodgy még ez yletben a' te sok tett hi-
báidról eleget tenni. 

Azt itéiik némellyek, hogy az el kár-
hozott lelkeknek is meg mutatta magát Krisz-

* % 
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tus Urunk, de az el kárhozott lelkek,nem 
hogy örömet, vigasztalást, és könnyebséget 
vettek volna a' Krisztus ditsőségének lá-
tásábúl, hanem inkább nagyobb gyötrelmet 
nagyobb kínokat, és nagyobb epesztő szo-
morúságot; mivel látták, és mégis esmér-
t é k , melly nagy jótűl fosztották meg ma-
gokat egy két szempjllantásik tartó büszke-
ségekért , tündéres hívságikért. Keresztény 
lélek í ez legyen néked ösztönöd és zabo-
lád a' vétek ellen, ne hogy te is , a' sebes 
szárnyán repülő egy kis el múllandó hívsá-
gért , az örökkön tartandó kínokra kárhoz-
tassál. 

El érkezett Krisztus Urunk halála után 
a harmadik nap, úgymint: a' mai ditsősé-
ges nap, az Angyalok, a' mennyei Atyá-
tól küldettetett postálkodó karok, Krisztus 
Urunk sír halmához érkezvén, nagy öröm 
kiáltással zenőgtetik ezen örvendetes igé-
ket mondván: exurge , quare obdormis Do-
mine. Kell fel már álmodbúi Uram! miért 
szunnyadoszsz olly soká: leg ottan a'szent 
Atyáknak, 's Angyaloknak ditsőűlt fényes 
seregével visZsza tere Jésusnak Lelke a' test-
hez, és , a' ki meg hólt vala , egy szempil-
lantásnál is hamarább meg elevenedett, 's 
hallottaibúl ditsőségessen fel támadott. 

Akarjátok talán azt is tudni: hol volt 
akkor a' Krisztus Jésusnak Istensége, midőn 
a' teste a'koporsóban tétetett, a' lelke pe-
dig alá szállott poklokra? erre meg felel 
szent Damascenus mondván: hogy a' Krisz-
tus Jésusnak Istensége mind a' testei volt a 
koporsóban, mind pedig a' lélekkel pokol-
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ban : mert, úgymond, ha egy kerekes ab-
ronts erős szijjal bé boríttatnék, és annak 
utánna azon abronts két felé töretnék, mint 
hogy tehát azon két darab abrontsfa a' szij 
között maradna, méltán mondhatnánk, 
hogy a'két darabbúi álló abrontsfa egy szij 
között vagyon; úgy , nem külömben, mint 
hogy a9 Krisztusnak teste és lelke egy Is-
tenséggel volt egyben kötve, ámbár a' Krisz-
tusnak lelke a1 testűi el vált is az ő hálá-
lakor, még is valósággal mondhattyuk , hogy 
a' Krisztus Jésusnak mind testével, mind 
lelkével állandóan meg maradott az Isten-
ség. 

Szent Ágoston Doktor írja , hogy egy 
Apis nevezetű Argiusok királ lyá, mineku-
tánna Egyiptusban által költözködött vol-
na , a' hol is , meg halálozván, eltemette-
tett volna; az Egyiptziusoktúl Serapisnak 
az az: minden Isteneik felett való leg főbb 
Istennek választatott. Azért Apis Serapis 
koporsójára egy Hárpocretes bálvány osz-
lopját állítottak a ' v é g r e , hogy , kezeit szá-
j á r a tévén, tenyerével bé fogván, az Apis 
Serapis temetése mellett által menő utazókat 
meg intené, arra emlékeztetné, hogy Apis 
nem puszta ember volt , se pedig Serapis, 
mint Isten, más emberek módgyára főid 
gyomrában meg halva a9 koporsóban nem 
feküdne. Mert, Istennek tisztelete eránt 
meg győzettetvén, el hitették magokkal, 
hogy az Isten koporsóban a meg holtak kö-
zött gyalázat nélKül nem feküdhetne. Gon-
dold meg már K. A. mitsoda betstelensé-
get nem éjdemienek a9 Zsidók, kik az ő 
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királ lyokat, mint valóságos Istent, fel fe* 
szítvén, gyalázatossan meg ölték, és a 
többi hallottak közé, mint hallandó embert 
el temették. De mennél nagyobb gyaláza-
tot szerzettek magoknak ezen tettekkel a' 
£sidók , annál nagyobb ditscséget szerzett 
magának a koporsóban temettetett Isten 
ernber a' koporsóból való ditsőségei fel tá-
madása által. 

Ha a' temetőkben, kriptákban, tetem 
tartó házakba, rend szerént mennétek, fel 
találhatnátok Nagy Sándor koporsóját: e-
zen híres vitéznek , úgymint világbiró Sán-
dornak koporsóján, nem egyebet, hanem e 
rövid szavatskát olvashatnátok ; Hic jacet, 
minden mozdulás nélkül itt fekszik: fel ta-
lálhatnátok Juüus Tsászár koporsóját; ki 
a' Romai birodalomnak hatalmas monárchá-
ja va la ; ennek koporsóján is nem egyebet, 
hanem e' rövjd szavatskát olvashatnátok; 
Hic jacet, minden mozdulás nélkül itt fek-
s z i k : fel találhatnátok Salamonnak kopor-
sóját; kinél az emberek között még bőltsebb 
férfiú nem találkozott; ennek koporsójában 
is nem egyebet, hanem e rövid szózatots-» 
kát olvashatnátok: Hic jacet, minden moz-
dulás nélkül itt fekszik : fel találhatnátok 
Sámsomnak koporsoját, ki hóita után még 
t ö b b embereket rontott meg, mint éltében: 
ennek koporsóján is nem egyebet, hanem 
e4 rövid szózatotskát olvashatnátok: Hic ja 
cet , minden mozdulás nélkül itt fekszik: 
fel találhatnátok Absolonnak koporsóját; 
kinpi szebbet a4 természet még nem formált;« 
fnnek koporsóján is nem egyebet, hanem § 
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rövid szavatskát olvashatnátok: Hic jacet, 
minden mozdulás nélkül itt fekszik : fel ta-
lálhatnátok Crezusnak koporsóját, kinélgaz-
dagabb kintses tárházra senki se talált; en-
nek koporsóján is nem egyebet, hanem e' 
rövid szavatskát olvashatnátok : Hic jacet, 
minden mozdulás nélkül itt fekszik: tehát, 
valakik még addig éltek, hóitok után min-
nyájan egygyes egygyik minden mozdulás 
nélkül feküsznek. D e , ha annak a' kopor-
sójához mennétek, ki nagyobb a' világbíró 
Sándornál; hatahnassabb Julius T sászárnál; 
bőitsebb Salamonnál; erőssebb Sámsonnál; 
ékessebb Absolonnál; gazdagabb Cresusnái; 
annak a' koporsóján nem egyebet olvashat-
nátok, hanem e halhatatlan szavakat: sur-
rexit, non est hic. A' ki meg hólt v a l a , 
és el temettetett, ditsőségessen fel támadott, 
nints itt. í m e ! a' kik vitézek, gazdagok, 
fejedelmek voltak , kik bíborba , bársony-
ba öltöztek, betsületben tartattak, hóitok 
után a' megsenvett hamújokban minden moz-
dulás nélkül nyugosznak: az pedig , a' ki 
szolgái formában magát meg alázta, az ő 
keserves kínszenvedése, és halála után, 
mint hatalmas nagy Ú r , az ő hailottas ko-
porsójából ditsőségessen fel támadott, és úgy 
támadott fe l , hogy mi is a' végső napban 
véle egygyetemben az örök életre fel tá-
madhassunk. 
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M Á S O D I K R É S Z . 

Minekelőtte előtőkbe adgyam, mine'-
mű jók áradnak mi reánk a Krisztus Jesus 
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fel támadásábúl, azt kérdem tőletek? tud-
gyátok é? minemű okra nézve támadott fel 
Krisztus haliottaibűl ? ennek nem egyéb 32 
oka, hanem az , hogy Krisztus azon irgal-
masságát, mellyel az emberi nemzethez vi-
seltetik, meg mutatná, tudniillik: hogy a-
zokat, kik e9 földön az Istenért, az igazhi' 
tért , és az igazságért, meg alaztattak, fel 
magasztalná ; másodszor: hogy minket bi-
zonvossokkg tenne a9 mi testünknek fel tá-
madásárűl; mivel , valamint ő, a9 mi hal-
landó emberi testünket magára v x a , u-
gy an azon fel vett emberi teste szere tör-
tént halála után, a9 valóságos - nb t test-
ben fe j támadott, ügy mi is , kik néki test-
vérei lettünk , ugyan azon mna s^erént az 
emberi testben a' mennyel ditsőségre fel 
támadgyunk; harmadszor: hogy e' világ-
nak vége létele után a'test a9 leiekkel, a 
lélek a9 testei öszve szövetkezzen, öszve 
kaptsolódgyon , 9s valamint a' jónak vagy 
rosznak meg szerzésében egygyek voltak, 
úgy a9 jutalomban, vagy büntetésben is 
e g> r gy e k legyenek, egygyütt vigadgyanak, 
vagy kínlódgyanak. 

Azért örüllyetek és vigadgyatok, hogy 
ar mi testvérünk, az élő Istennek szent Fia, 
az üdvözít tő Úr Jésus Krisztus illy nagy di-
adalai ditsőségre kívánt minket fel emelni: 
mert azt akarja, azt kívánnya, hogy az u-
tólsó ítélet nap után mi is szintén oliy meg 
ditsőült testben öltözzünk , a' minemű meg 
ditsőült testben ő e9 mai riapon haliottaibűl 
fel támadott. De talán nem tudgyátck min-
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nyáj an* mi légyen a' meg ditsőűlt test, a-
zért, jól vigyázzatpk , meg magyarázom. 

A ' meg ditsőűlt testnek négy különös a-
jándeki, 's tulajdonsági vannak: az első az, 
hogy, tudniillik: sfoha meg nem hal , se pe-
dig valamelly nyavalyát , betegséget, éhsé-
get, szomjúságot, vagy más izgága törvény-
telenséget , nem fog érezni. Az okra néz-
ve vigasztald magadat ezen szent gondola-
tokkal testi fájdalmakat gyakorta szenvedő 
lélek: második tulajdonsága a' meg ditsőűlt 
testnek a z , hogy e' n a g y , goromba, Vas-
tag, durva test éppen olly szép módos vé-
konyságban lészen, valamint a' lé lek ; akár 
melly tömött, kemény, erős kősziklákon is, 
tetzése szerént, által, 's viszsza, keresztül 
kassú, minden felé mehet: harmadik tulaj-
donsága a' meg ditsőűlt testnek a'serénység, 
és pedig azon serénység,,mellyel egy szem-
pillantás alatt az egész Égnek, és főidnek 
gömbölegségét öszve, 's viszsza járhattya: 
a'negyedik tulajdonsága a'meg ditsőűlt test-
nek a' ragyogó tsillámpozó fényesség, melly, 
vídámittó fényességével, szépségével, é-
kességével, még a fényes napot, 's tündök-
lő tsillagokat is sokszorta feliül fogja múlni, 
's halladni. 

Tudgyátok é K . A. hová tzéloznak a' 
meg ditsőűlt testnek ezen különös ajándékí 
's tulajdonsági ? nem máshová, hanem tsak 
°da , hogy azon szeretetet, mellyel a' Fel-
séges Isten az ő szent Fiának érdeméért hoz-
zánk viseltetett, mi is hasonló szeretettel 
le fizessük. Gondold meg azért K . A. melly 
n a gyra betsűli Isten a mi lelkünket; s ő u s 

i 



az ő szent Fia testéért, melly nagyfa be-
tsüli még a* mi büdös rothadandó testünket 
is ? tedd félre azért e' világnak minden el 
miíllandó hívságit, a' testnek ideig, óráig 
tartandó ketsegtetésit, az ördögnek minden 
hamis álnokságit , úgy rendeld ezután éle-
tedet, hogy nem tsak lelkedet, hanem tes-
tedet i s , a' mostanában említtetett, meg di* 
tsoált testnek négy különös ajándékitúl meg 
ne foszszad , úgy fogod érezni a' Húsvét-
nak Krisztus Jésus fel támadásának hasznát 
e's gyümöltsét. 

Ezt akarja, e's e'ppen erre int bennün-
ket az Apostol mondván: Sí consurrexistis 
cum Christo, quae sursurn sunt sapite. Ha 
a töredelmes szívbéli bánattal egybe kap-
tsolt igaz gyónás által az ártatlan bárány 
piros vérével meg mostátok a' ti lelketeknek 
motskos köntösit, 's a' ti bűneitekből iga-
zán fel keltetek, a ' t i meg. gyónt , m e g b í -
zatott ve'tkeitekre viszsza ne térjetek , nem 
a' földiekhez, hanem a' mennyeiekhez ra-
gaszkodgyatok; ne h o g y , midőn az Isten-
nek , 's az Angyaloknak szemei előtt ked-
vessek, kelemetessek vagytok, ismét a' 
testnek, vi lágnak, ördögnek tilalmas mun-
káira ásítozván, újjolag vétekbe essetek. 

De talán vagyon még egy valaki közöt-
tetek hátra, a* ki még mind ekkoráig a' vé-
teknek fertőjében hever? meg vallom, ki 
ki v a g y , nagyon sajnálom sorsodat; mert 
te ne'ked semmi leg kissebb részed sintsen 
tC mai örvendetes ünnepben , az üdvözíttő 
Úr Jésu-o Krisztus ditsőséges fel támadásá* 
ban ? njivel te me'g most is az ördögnek tá* 



borában hartzolsz a9 te Istened ellen, ós an-
nak nyűge alatt nyögsz boldogtalan rab. 
E>e ébregy fel a9 te" bűneidnek mély álmá- . 
hűl; mert ime! te néked is nyújtya ditső-
se'ges kezét az irgalmas Jésus, téged is akar 
részesítteni az ő fel támadásának ditsőségé-
ben. Siess azért és ne késsél, mert még az 
irgalmasságnak ki osztogató ideje vagyon. 

Azomban jól meg kell fontolnunk , 
Krisztus nemtsak azért támadott ám fel hal-
lottaibűl, hogy mi a' testnek fel támadását 
hidgyük, 's hiresztellyük, mert ha a sző-
lő tő , tudniillik : Krisztus a' testi halál-
bűi fel támadott, valójában mi i s , kik á9 

szőlőtőnek, úgy mint , Krisztusnak, vesz-
szei, tanitványi , s követői vagyunk, a9 

testi halálbúi fel támadunk; hanem azért 
támadott fel hallottaibúl a9 mi vétkeinkért 
a9 szörnyű kínos halált szenvedő Krisztus, 
hogy minket, a' véteknek halálában meg 
holtokat, a9 lelki fel támadásra ébrezgessen. 
Azért örökös tanúságúi védd K. A. Krisz-
tus nem többször, hanem tsupán tsak egy-
szer , holt meg testében; tehát te is, ha em-
beri gyarlóságtúlviseltetvén, vigyázatlanúl 
vétkeztél, bűnt tettél, gonoszt tselekedtél, 
a9 véteknek halálába estél, a' te egyszerte 
való el követett vétkednek halálábúl igaz 
gyónás által a9 lelki életre fel kelvén, jól 
vigyázz , hogy lelkedben többé meg ne hally 
többé bűnt, vétket, gonoszságot ne kövess. 
Mert úgy é? a szent keresztségnek fel véte-
le alkalmatosságával ellene mondottál az ör-
dögnek ellen? mondottál az ördögtseleke^ 
jetinek ] ellene mondottál az ördög pompák-
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nak, tehát tellycs életednek számos nap-
jaiban, az ö r d ^ szolgálattyára, a' bűnre, 
vétekre, soha áuai ne add magadat, hanem 
a' jóságos tselekedeteknek bőv termékeny-
sége után éliy kellemetes esztendőket, de 
nem te egyedül é l l y , hanem a fel táma-
dott halhatatlan Isten ember, az üivözíttő 
Úr Jésus Krisztus, te benned éIlyen. Mert 
a véteknek ágyából való fel kelésed után, 
te már nem vagy jövevény , nem vagy ide-
g e n , hanem saját fia, 's örökössé a' men-
nyei baldogságnak. Azért ne kösd szívedet 
a' földiekhez, az el múllandókhoz, hanem 
mindenek felett keressed az Isten országát, 
és annak igazságát. Mert te nem vagy po-
g á n y , nem vagy szóval Istentagadó, tehát 
tselekedettel se tagadd meg az Istent. 

De mivel a ' vitézkedő k e r e s z t é n y Ro-
mai Káthoiika Anyaszentegyház ma széles 
e világon az örvendetes Alleluját énekelte-
ti és mondgya : fel támadt Krisztus ez na-
pon , Alleluja, háláiégyen az Istennek. T e -
hát mi is , nem a' hallotti pompát, hanem 
a Krisztus Je'susnak hallottaibűl való dicső-
séges fel támadását emlegessük. Mert a 
Krisztus Je'susnak hallottaibűl való ditsősé-
ges fel támadása nem tsak ditsőséget, ha-
nem hasznot is foglal magában. Ditsőséget 
Krisztusra nézve; hasznot mi réánk nézve. 
Krisztus minekulánna a' nagy kínoknak fáj-
dalmai közbtt a' kereszfának oltárán ki ad-
ta volua szentséges lelkét, az Arimathiai Jó-
seftül igen nagyra betsültetett: mert félre 
tévén minden kissebségeket, 's gyalázatokat, 
nagy bátorsággal bé méne Pilátushoz,, ki-
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tül e' Krisztus Jesusnak meg hólt szent Tes-
tet ki kérvén, minden tisztelet adással a'te-
metőben lévő új kő koporsóban helyheztet-
te, ' s betsülletessen főid gyomrában temettet-
te. Azomban a' gondos Zsidók meg emlé-
kezvén Krisztus szavairúl, mivel még élté-
ben mondotta, hogy haílottaibűl harmad 
napra fel támad, midőn a' koporsót vas a-
brontsokkal, vas pántokhal, erőssen öszve 
szegeszték, *s bé petsételték, a' sír fölibe 
nagy bálvány követ hengerétettek , 's válo-
gatott vigyázókkal szorgalmatossan őriztet-
ték. Még is Krisztus, a' bé zárt, bépetsé-
telt, vigyázat alatt lévő koporsóbúi, a* mint 
meg mondotta, ki jővén, ditsőséges fel tá-
madásával a' Zsidóknak szemtelen gyaláza-
tot, magának örökös ditsőségét szerzett. 

Reánk való nézve pedig melly nagy ha-
szon a Krisztus Jésusnak ditsőséges fel tá-
madása, vagy abbul kí tetzik , mivel mi az 
Utolsó napban az Isten Fiának szavára , a' 
harsagó trombitának rivadására, hamvas ko-
porsónkbúi, temető sírunkbúi, egygyes egy-
gyik fel fogunk támadni; az el választot-
tak ugyan a' ditsőült testben az örök életre; 
az el kárhozottak pedig a' fájdalmas testben 
az örök tűzre. AhJ melly nagy öröme lé-
szen az el választatott léleknek, midőn a' 
harsogó trombita szóra az ő testének sír hal-
mához mégyen, és meg szólíttya az ő tes-
tét mondván: száz ezerszer áldott légy én 
boldog testem, ki én velem ez életben egy 
társasságban voltál, ki az én javaslásimra 
a' nagy Istennek híven szolgáltál, kelly fel, 
e's jöjj ki a' főidnek porábúl, tsatolkod-
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gyünk ismét Öszve, legyünk egygyek mint 
az előtt, mennyünk Jo safát völgyébe aí 
ítéletre, onnét pedig ditsőségessen az An-
gyaliéneklések között a' magos menny égbe, 
a hol már én , inidta tőled elváltam,' szün-i 
telen örvendeztem. A z el kárhozott szeren-
tsétlen lelkek is kénteleníttetnek az ősírhai-
maikhoz menni, de melly nagy átkozódás-
sal ; mert boszszuuak boszszujával azt fog-

* ják kiáltani: no te száz ezernyi ezerszer át- ! 
kozott test; íme ! jelen az i d ő , hogy ham-
vas porodbűi fel serkeny, jőj k i , jőj ki a' 
te fekvő ágyodbúl : én ugyan mióta te itt 
tsendes nyugodalomban féküttél , szüntelen 
gyötörtettem, de mivel te az én javaslási-
mat meg vetetted, zabolátlan indulataid vé-
gett , a nagy Istent nem fé l ted , nem imád-
koztál , nem böjtöltél, nem alamisnálkod-
tál , büneidrűl penitentziát nem tartottál, 
öntődgyünk ismét öszve , legyiiuk e g y -
g y e k , és mennyünk az ítéletre , onnét pe-
dig az ordíttó ormotlan ördögökkel a' vé-
get nem érő gehenna tüzébe. Tehát min-
nyájan fel támadunk abban a'testben, melly-
ben éltünk ez életben, de tsak a4 jók 
jutalmaztatnak meg a4 ditsőült testei , mert 
a4 gonoszszak buntetődni fognak, a' kínok-
hoz nem szokható fájdalmas testei. Azért 
nem a' testnek kívánságit , nem az életnek 
kevélységét , hanem a léleknek javaslásait, 
tanáts adásait,, sugallásiit , kövessétek, ha 
az üdvözíttő Úr Jésus Krisztussal a' ditsőült 
testben akartok fel támadni. Ügy l é szen , 
hogy valamint Krisztuson, ügy ti rajtatok 
¿s, a 'második halál nem fog uralkodni, 
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ditsőséges fel támadástok után soka többé 
meg nem fogtok halni. 

B É f E J E Z É S. 

Ez úgy lévén ; meg értettétek már nem 
kétlem, hogy a' Jónás Próféta jelenségét ma-
gára válaita szerelmes meg Váltónk, és az-
tat a' kemény szívű Zsidóknak jelűi adta a' 
v é g r e , hogy azzal ki jelentené, hogy va-
lamint Jónás Próféta három napokig volt a* 
Tzethal gyomrában, és harmad napra onnét 
épen ki jött ; ügy ő is halála után harmad 
napig fog maradni a' főid szívében, és har-
mad napra ditsőségessen fel fog^ támadni: 
hallottátok azt i s , hogy Krisztus Urunk meg 
ditsőitett teste olly nagy betsülletrq emelte 
a' mi büdös testünket, hogy az utolsó Íté-
let után a' mi testünk is majd olly ditsőséges 
lészen mennyeknek országában, valamint ön-
nön magájé a' Krisztus Jésusé: tudgyátok 
azt is , hogy Krisztusnak szent lelke alá szál-
lott poklokra, és a' szent Atyáknak lelkeit 
a ' L y m b u s b ú l , a 'setétségbűl, ki szabadítot-
ta: ki tanúitátok azt is , hogy az Apostolok-
nak kételkedések, 's hitetlenségek által a' 
mi hitünk annyira meg erősíttetett, hogy a* 
Krisztus Jésusnak valóságos fel támadásárúi 
józan elmével éppenséggel nem kételked-
hetünk ; azért nints már egyéb hátra, hanem 
te hozzád fordulok én U r a m , és én Istenem! 
adgyad hogy valamint te a te kemény szen-
vedésednek súllyos úttya után az Atyának 
jobbján le'vő királyi székedbe bé jutottal, 
úgy mi is a' meg ditsőült testnek tulajdoo* 
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ságival az örök életre mennyeknek országi' 
ba , a' te szent szined látására, a' végnél-
kül való boldogságba bé juthassunk. A-
men. 

H Ú S V É T U T Á N E L S Ő V A S Á R N A P . 

Pax vobis. Joan. 2o C. y 19. 
Békesség néktek. 

A ' Felséges Isten, mint véghetetlen jősag, 
nékünk javunkat k ívánván, el tökéllette 
magában, hogy minket boldogítson: azért, 
minekutánna az ő ingyen való kegyeimé-
bűi minket az ő maga képére és hasonla-
tosságára alkotott volna, tőlünk, kiknek 
halhatatlan okos lelket adott, azt kivánnya, 
hogy e' főidőn néki szo lgá l junk , a' más 
v i lágon, a' mennyei boldogságban , men-
nyeknek országában, véle örvendezzünk, 
's üdvözül jünk . El veszett ugyan az egész 
emberi nemzet engedetlensége által, de a' 
mennyei Atya , az ő jóságára tekintvén, 
minket, engedetleneket, az ő engedelmes 
Fia által, olly boldog állapotra hozott, hogy 
már most tsak azok kárhoznak e l , kik jósá-
gos tselekedetek nélkül szűkölködnek, jót 
nem tesznek, Krisztusban nem hisznek. A-
zért , kik üdvösségteket el nem akarjátok 
veszteni, Krisztusban hiven, jót tseleked-
gyetek , magatokkal, másokkal, békességes 
életben é l j e t e k : ezért jött az Atya Isten' 
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nek engedelmes F i a , a* Krisztus J é s u s , e 
világra; ezt szerzette, ezt hirdette a' kíno-
kon által esett, 4s hallottaibúl ditssőségessen fel 
támadott üdvözíttő Urunk mondván a4 T a -
nítványinak: Fax vobis. Békesség néktek. 

Ki meri tehát mondani, hogy a4 mi ö-
römünknek meg tetézett vigassága ne légyen 
az, hogy a4 mi Istenünk a4 békességnek Istene? 
mivel szent Pál Apostol teli torokkal kiál-
tya : a4 békességnek Istene szenteliyen meg 
titeket; a4 békességnek Istene legyen vele-
tek ; a4 békességnek Istene törje ki a' sá-
tánynak nyakát a4 ti lábaitok alatt; a4 bé-
kességnek Istene szállyon reátok; a' békes-
ségnek Ura adgyon néktek örökös békessé-
get. A4 békesség Istenének ezen választott 
edénnye, szent Pál úgy meg tanulta a4 bé-
kesség Istenétül a' békesség hirdetést, hogy 
ő a4 nemzetekhez levelet se tudott írni, ha 
tsak a4 békességnek gyönyörűségét nem em-
líthette, és nem mondhatta: kegyelem nék-
tek , és békesség az Istentűi, a4 mi Atyánk-
tól , és az Úr Jésus Krisztustól. És méltán, 
mert a4 békességnek Istene, békességet a - " 
karván kötni az emberrel, nem hamarább 
tette a Fr igyet , hanem éppen akkor,midőn 
széles e4 világ nagy tsendes békességben lett 
volna. Tehát éppen akkor küldötte le a* 
mennyei Atya a1 magos egekből a4 mi köve-
tünket, a4mi Plenipotentziáriusunkat, a4 békes-
séget szerző egyetlen egy szülött F iá t , a4 

Krisztus Jésust, Názáreti szeplőtelen Szűz-
nek , Máriának áldott tiszta Szűznek méhé-
jébe , midőn széles e' világnak minden la-
kossai a4 gyönyörűséges békességnek kebe-

/ . Rész, 
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lében ültének volna; az az: midőn az igaz-
ság e's a' békesség egy mást meg ölelték, és 
meg tsókolták vaia. A' leveg > égben rep-
deső Angyalok is Krisztus Urunk születése-
kor nagy öröm kiáltások között mondották: 
ditsösség a' magosságban az Istennek, bé-
kesség é földön a' jó akaratú szelid embe-
reknek; mert ók jól tudták, hogy a' békes-
ségnek Királlyá igen fel magasztaltatott; 

- mivel a' Krisztus Jésus a' mi békességünk: 
ö szerzette a' békességet az ég és föld kö-
zött: ő a' békességnek közepette lakik: az 
ő ösvénnyei békesség: az ő hatalmának e-
reje békesség: az ő gondolattya, pz ő szava, 
az ő tselekedete, békesség Innét vagyon, 
hogy szerelmes meg Váltónk , midőn az ö 
Apostoli Tanítvány it széles e9 világnak 
minden részeire el és ki küldötte volna , leg 
első parantsolatúl is azt adá nékik, hogy a-
kár melly házba bé menendenrk, minden 
szóllások előtt leg először a' békességnek 
gyönyörűségével köszönnének, és monda-
nák: békesség e9 házban lévőknek; az utol-
só Vatsora után i s , midón már már a9 szen-
vedéshez fogott, örökös Testamentomban 
a9 békességet hagyta kedves Tanítványinak 
mondván: békességet hagyok néktek, az én 
békesse'gemet adom néktek. Midőn hallot-
taibűl. ditsösségessen fel támadott, nem egye-
bet , hanem e9 kedves szavait mondotta Ta-
nítványi hoz: Pax vobis, békesség néktek. 
Látvá n Urunk, hogy a Tanítványok, kik 
látták őtet, meg örülének, hogy tellyessebb 
legyen örömek, ismét inondá nékik: Pax 
vobis, békesség néktek. Midőn fel támadá-
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sa után nyóltzad nap ajtók bé téve bé ment 
hozzájok, ismét az említett örvendetes igét 
folytatta mondván: Fax vobis, békesség 
néktek. 

A ' világ közönségessen azt állíttya, hogy 
az emberek akkor ülnek a' békességnek ke-
beiében , mikor a' külső hadak nem dúllyák, -
nem fosztyák az országot: mikor a' föld 
népe egy mást tűzzel vassal nem veszti, nem 
emészti: mikor a' szomszédok nem vesze-
kednek : a Polgár társok a' Bíró előtt egy-
mással törvényessen nem pörlekednek. De 
Krisztus a' valóságos békességet, mellyet 
hív szolgáinak kíván és ige'r, nem a külső 
látzatásban, a' testi, és az el míillandó ja-
vakban, hanem a' szívnek belsőjében, a* 
meg nyugodott lelki esméretben, helyhez-
teti- Ezen drága nagy kintset pedig "senki 
niagájévá nem teheti, ha tsak az igazságot 
meg nem öleli, véle egyetemben nem mun-
kálkodik; mivel a'keresztényi igazság nél-
kül se (magával, se felebaráttyával állandó 
békességben nem lehet. Azért az Isteni ke-
gyelemnek drága ajándéka, úgymint: a1 ke-
resztényi békesség lészen az én mai beszé-
demnek fel vett tzéllya. Az okra n é z v e , 
beszédemnek első részében előtökbe adom: 
melly nagy Isteni kints légyen a lelkünk 
ismeretével való békesség. Másodszor meg 
mutatom : melly n^Ky Isteni drága kínts lé-
gyen a1 felebarátunkkal való békesség 'g fi-
gyelmezzetek. 

4 * 
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E L S Ő R S É Z . 

Nagy gondba ejtette Jósef az ő Bátyait, 
midőn mondotta: én vagyok a ti ötsétek,kit 
ti el adtatok; de nagy gondban ejtette szerel-
mes meg Váltónk is az Apostolokat, midőn az 
el hanyatlott napnak setét éjtzakáján bé zárt 
ajtókkal váratlanűl közékben állott,és mon-
dotta í én vagyok a ti Mestertek, kitüla' szen-
vedéskor szaladással el futamodtatok: mert 
láthatnátok, mint rogynak inokrúl Jósef Bát-
t y a i , mint reszkednek a9 Tanítványoknak 
főidre le roskatt tagjaik; szemek el homá-
lyosodván nyelveket nem mozdíthattyák; 
keze ik , lábaik tiszteket el h a g y v á n , más ér-
zékenységeiknek elevenségét nem mutathat-
tyák; Zúgnak füleik, kékülnek szájok gyüreik , 
götzögnek a jak ik , vatzognak f o g á i g , mert 
a meg esmért igazság fel háborította lel-
kek esméretét. 

Meg ölte volt Káin Ábeltet az ő ötsét; 
el adták Jósefet az ő báttyai ; el árulta Jú -
dás Iskáriotes édes Mesterét ; d e , nézzétek 
mint veri földhöz Jósef bátyait a9 lelki es-
méret ; mint kergeti Káint az ő ötsének ki 
(ontott ártatlan v é r e ; mint emelik Júdás Is-
káriotest a9 meg hajlott görbe fára a9 mi sze-
relmes Üdvözíttőnknél többre betsült har-
mintz ezüst pénzek. 

De valamint szépen le tsendesitette J ó -
sef az ő háttyainak meg rémült félelmeket 
ez igékkel: ne fé l lyetek , ne rettegjetek, é-
des bátyáim! hogy ti engem el adtatok! 
inert a' ti tidvösségtekre küldött engem az 
Úr ti előttetek Egyiptusba; úgy szépen 
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meg tsendesítette Urunk is az ő T a n í t v á -
nyainak meg rezzent félékenyse'geket mond-
v á n : békesse'g néktek; n e f é l l y e t e k , nej ret-
tegjetek , se ne is szégyenlyétek , hogy e g y 
közülletek el árúit engem; hogy egy k ö -
zülletek háromszor tagadott meg e n g e m , 
hogy a1 szenvedéskor minnyájan el h a g y -
tatok engem ; mert nem jöttem hozzátok i -
téletet tenni, hanem hogy meg búsult szí-
vetek meg v igaszta lódgyon, homályos esze-
tek ki tisztullyon, erántam való törekedé-
seitek után tellyes örömötök légyen . 

Ah ! bár tsak a4 békességet szerető Is-
ten örökös békességet öntene a4 ti szívetek-
be i s , és ti a4 békességet kedvel lő Istennek 
békességes türedelemmel szolgálnátok. T u -
dom u g y a n , hogy e' bé állott Húsvéti g y ó -
nás nak alkalmatosságával igyekeztetek vét -
keitekbűi ki tisztulni; a4 test, v i l á g , ördög 
ellen baj v i v ó hartzot vezetni , 4s azoknak 
tselekedetit , pompáit , tsalfaságit le t apod-
ni , és a4 békesség alkotójával , a4 magosság-
béli Istennel, meg békülni. Azért K . A . 
ha az öltári Szentségben el rejtetett Urad-
nak Istenednek eleven szent Testét és V é -
rét a* kenyér szine alatt magadhoz vetted , 
szívedbe rekesztetted, ol ly huzomos ál lan-
dó békességes életet é l l y , raelly miatt szí-
vedbül nem ki menni , hanem állandó kép-
pen lelkednek hajlékában meg maradni kén-
teleníttessék a békességet szerető Isten. 

Ezt ped ig , hogy könnyebben meg tőr-
ténnyen, gyónástok után gyakorta elmétek-
ben forgassátok, hogy á' békesség szerető 
Isten véghetetlen jóság , tehát , méltó ptel 

;) 
i 
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szeretni, szívünkben zárva tartani, véle e* 
gyetemben élni: hogy az az Isten Urak* 
nak U r a , tehát meTtó, hogy néki híven 
s z o l g á l j u n k , tőle el ne pártullyunk: hogy 
az az Isten igaz biró , tehát méltó, hogy 
tőle f é l j ü n k , 's őtet meg ne sértsük; hogy 
e* világi élet rövid és múllandó, a' követ-
kezendő más világi élet pedig örökös és ál-
landó,« tehát méltó, hogy a' jövendőbéli 
életrűl szorgalmatóssan gondolkozzunk, a' 
gyónásban tett fogadásunkat meg tartsuk, 
ne vétkezzünk, Istenünket ne bántsuk, '§ 
a' meg gyóut vétkeinkre viszsza ne tér« 
jünk. 

Való u g y a n , hogy a pokolbéli ördög 
gyónás után leg inkább sürög, fo rog , olál-
k o d i k , 's leselkedik az ember után; d e , 
ha fogadástokrúl el nem felejtkeztek, leg 
kissebbet sem árthat. Azért tselekedgyétek 
a z t , a' mit tselekedni szoktatok, midőn a' 
vásárra búzát visztek. Midőn av vásárra bű* 
zát visztek, úgy é , ha a' városon kívül á* 
rustok akad, a' búzát el adgyátok; a' váró* 
son, midőn a' búzát meg vevő embernek 
háza felé mentek, ha valakik kérdezik „ 
h o g y a' búza? el adó é a' búza? álly meg, 
ne vidd meszszebb, én is meg adom az á-
rát , meg se ál lótok, szóra se v igyáztok, 
hanem azt mondgyátok, nem el adó , már 
el vagyon adva ,é s í g y átsorgás nélkül fo j * 
tattyátok utatokat. í g y , hasonlóképpen, 
ha a' szent gyónásnak alkalmatosságával az 
élő Isten szent Fiának, az üdvözítő Űr J é -
sus Krisztusnak adtátok lelketeket, gyónás* 
tok után akár mennyi és mennyi ördq* 
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gök késértsenek, járjanak,'s olálkodgyanak 
Útánnatok, akár melly drága áron kérjék 
lelketeket, akár minemű roppant várókat , 
kastélyokat, városokat, drága gyöngyöket, 
finom gyémántokat, dúsgazdagságokat, i-
gérjenek lelketekért, rnondgyátok a' kárdi-
nális szent Bonavcnturával: az én lelkem 
már nem el adó , áruba se botsájtom, mert 
a' békességet szerető Istennek adtam, ki 
drága áron már a' ti kezetekből ki váltot-
ta , felette való igen nagy árát már le fizet-
te , 's meg adta. Mint hogy tehát ő én ben-
nem, és én ő benne v a g y o k , már többé 
én tőle el neto vá lok , tőle magamat el nem 
szakasztom. Jól lehet, hogy Tamással 
eddig ó felőlié kételkedtem, mivel dísztér 
l e n , rendetlen életet éltem, de ezentúl az 
én szívemben rejtett Jésusomat Tamással 
Uramnak Istenemnek val lom, szívemet, vé* 
remet, életemet egyedül tsak néki tartom, 
néki ajánlom és áldozom. 

Sajnossan bűntette Isten viz özönnel 
Noe idejében az egész főidet a' vétek mi-
at t , de a viz özön után meg szüntette, le 
tsendesitette a'bűnös világ ellen való harag-
ját a' békességet szerető Isten, mert azt fo-
gadta, hogy soha többé viz özönnel el nem 
fogja rontani e' világot: ennek nagyobb bi-
zonyságára nézve ki mutatta az ő békessé-
gének paruláját, úgymint: az essős idő-
ben látzani szokott égi szívárvánnyát. T e -
hát a' Felséges Isten örökös békességre lé* 
pett a' bünbűl viz által meg tisztíttatott v i -
lággal , soha többé nem fog büntetni senkit, 
hanem tsak azt, a' ki magát akarja büntet* 



592 HÚSVÉT UTÁN VÁLÓ L 

etni. Ugyan i s , nézzed, szemiélíyed, az 
Égen fel tetző sz ivárványt , tapasztalni fo-
g o d , hogy annak nyi l ja i , 's két szarva vé-
gei , nem az Eget ; hanem a9 földet érik. 
E z t pedig azért rendelte úgy a' nagy Isten, 
hogy a* békességet szerető Urnák kegyes 
hajlandóságából kiki vegye észre, hogy az 
Isten mind addig senkit se fog büntetni a* 
riiagosságbúl, valameddig a9 földiek nem 
lövöldöznek, nem nyi laznak, 9s káromko-
dó szájokat fel nem táttyák az égre. T e -
hát a' Felséges Isten a békesség parulázása 
után senkit se büntet, hanem tsak a kiket 
kénteleníttetik büntetni; azok pedig azok, 
kik az Istent gonosz élet niódgyával meg 
támodgyák; azért K. A . békességben le-

, gyünk a'mi békességes Istenünkhöz e ' földön, 
ha békességgel akarunk lenni a9 mi békességes 
Istenünkben mennyekben, az az ; a' mint 
szent L e ó Pápa taníttya, tselekedgyük a z t , 
a' mit a' mi békességes Istenünk parantsol, 
ne tselekedgyük pedig azt , a' mit Isteni 
parantsolattyával tilt és tilalmaz. Fontold 

- meg azért szíved szerént. ön magadban K. A . 
ha bátorkodva mered é azt magad felől 
mondani , a mit a tékozló fiúnak báttya 
mondott az ő attyának e9 képpen szó lván , 
atyám! soha a9 te parantsolatodatáltal nem 
hágtam. K , A . kevés napok múltak azú-
tátúl f o g v a , a' midta a9 Krisztus Jésus az ő ' 
kererves kínszenvedése és halála által ímeg 
békéltette az Eget a' fö ldel , de vallyon ezen 
kevés idő alatt is mernéd é magadrúl mon-
dani a mennyei Atyának; A t y á m ! a9 miú* 

az Eget a9 földel öszve békéltetted. 
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az utátúl fogva én a' te parantsolatidat által 
nem hágtam. Én ugyan birád nem akarok 
lenni, de te őn magadnak légy birád, és 
fontold meg mit vétettél az Isten és az Anya-
szentegyház parantsolati ellen gondolattal, 
szóval , tselekedettel, 4s jóra való el mula-
tóssal, és akkor meg látod, ha voltaképpen 
mondhatod é , Atyám! a4 te parantsolatidat 
által nem hágtam. 

Mert a' kik Isten ellen vétkeznek, a-
zoknak nem tsak az Istennel , de még ma-
gok tulajdon lelkek esméretével sints békes-
ségek; példánk ebben Salamon k i rá ly , ki 
minekutánna, a szabad élet modgya sze-
rént, a'bálványozó aszszonyokhoz adta ma-
gát , nem tsak az ostoba barmokhoz hasonlí-
tották lelki szonrongatási, hanem minden 
böltsességébül ki vetkezvén, még a4 békes-
ségnél egyebet nem tudó gazdag országa is 
fenékkel fel forgattatott, ellenség prédájára 
adatott .-példánk első Ádám Atyánk, ki a'til-
tott fa gyiimöltsének meg kostolása után, 
még a4 gyönyörűségnek paraditsomában sem 
találta helyét az őtet rettegtető lelke esmé-
rete miatt, mert az Isten színe elől a' füge 
fáknak leveles bokrozattyai közé vette ma-
gát: példánk K á i n , ki az ötsén el követte-
tett gyilkoskodása után a' leg tziffrább vá-
rosokban, a1 szabad puha élet modgya kö-
zött sem maradhatott, hanem a4hangos pusz-
tákban, a' vadon erdőkben, lappangott, 
m « g a4 haraszt tsördülésére is rettegett, cs 
szaladott; példánk Boldizsár k i r á l y , w f 

gazdagabb leg jelessebb vendégeskedé-
sében is a' falbúi ki jövő fél könyökni író 
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kézre úgy meg rezzent, hogy az asztalnál 
való ülésében még a' térdei is öszve verőd-
tek 

Igazán mondgya tehát Isaiás Próféta 
C. 48 y« Non est pax impiis, nints bé-
késségé, nints nyugta az istentelen emberek- ! 
nek ; mert a' lelitek esméretinek férge szün-
telen tsípi, harapja, mardossa, szaggattya, 
és zaklattya szíveket, Egye'b tőrvényben 
más a' vádoló, más a' taná , más a* biró, 
de a' bűnös ember ellen éppen a' maga lel- i 
ke esmérete mond bizonyságot, ő a' vádo- | 
l ó , ő a'kárhoztató, ő a 'hóhér, ezekben pe- i 
dig olly egyenes igazsággal jár , hogy sem 
könyörgésnek, sem hízelkedésnek, sem a-
jándéknak te l jességgel nem enged. Tehát 
az istentelenek még ez életben magokkal hor-
dozzák a' rettenetes pokolbéli gyötrelmek-
nek képtelenkínnyát mint a'beteg az őriya-
valáját. Azért , valamint a* széltül meg 
haragittatott tenger űzőbe veszi az ő hab-
ja i t , meilyek rendkívül egymást ű z i k , egy 
mást érik , egymást kémélletlen ütközések-
kel szaggattyák, és egy rettenetes itéletü há-
borgásban tartyák, úgy a' gonosz lelki es-
mérettel járó pokol is magával szüntelen tu-
sakodik, mások ellen áskálódik, 's ott J s 
rezzeg, a' hol félni nem kellene, ott is há-
borog, a* hol bátorságban lehetne. Minthogy 
tehát állandóság nélkül mindenkor egybül 
másba változtattyák fel lázúlt szándékokat, 
soha a' bajos galibáknak végét nem érik. 

Azér{ viddlly megK. A. ha a?te,lelked 
esmérete semmi tökélletlent ellened nem ró-
hat, mert , ha darótzbanj szorítod is a 'ke* 
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mény munkához szokott testedet, ha az éh-
ség fonnyasztya is a'te meg görnyedett bele-
det, ha a' húzomes betegség meg halaványi-
totta is a' te színedet, még is a' bíborban, 
bársonyban , vont aranyban öltözködő isten-
telen has potrohósokkal fel tserélni ne kí-
vánd éltedet, mert a' te sikora szegénysé-
ged már ez életben a'véget nem érő el kez-
dődött mennyország, ditsőséggel meg tisz-
teltetett boldogság, mivel a' té Istenedhez, 
magadhoz, másokhoz való békességed szö-
vetségének kózepettén ülsz. 

M Á S O D I K R É S Z . 

A'békességet szerető Isten, mivel a ' T a -
nítványinak örökös Testamentomban hagy-
ta a' békességet, nem tsak azt k ívánnya, 
hogy Istenünkkel, lelkünk esméretévei, 
meg nyugtatva legyünk, hanem még azt is 
akarja, hogy a' mi felebarátainkkal is tsen-
des békességben éllyünk. E' volt tzéllya 
a' világ teremtésének ötödik napja után, 
midőn el tökéllette magában, hogy a' kék 
egek boltozati alatt fel állott nagy roppant 
világot eleven élő emberekkel fogja bé töl-
teni, kik a* teremtett állatokon uralkodná-
nak , azokkal magoknak használnának, Isten-
nek hív szolgálatot tévén, minden kelleme-
tes gyönyörűségek között kedvek szerént vi-
gadoznának. Öe , a' mi tsudállatos! ezen 
munkának szaporább való végbe hajtására 
nem többet, hanem tsak egy pár embert, 
e g y férfiút és egy aszszonyt alkotott, tud. 
»iillik : Ádámot és É v á t ; pedig ha é világ-
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nak négy részére tsak egy egy pár embert ni 
hellyheztetett volna i s , még is a9 négy pár fc 
embertűi hamarább népesedett v o l n a , 9s ha- lé 
marább meg tölt volna e' v i lág . Azomban jé 
e'szre kell vennünk, melly nagy az imddan- k 
dó Isteni bóltsesse'gí melly el ne'zz ve'gríil 
végre erőssen, és el rendel mindeneket ke- i L 
gyessen : ugy é? ha több tőke A t y á k t á l kez- , $J 
dett volna népesedni e9 v i l á g , a9 több rend- te 
béli felek közöt t , szüntelen harapódtzott 1Í 
volna a9 háborgás , viszszálkodás, egy v a g y tj 
más féle szemre való h á n y á s , a9 minta9 min- é 
dennapi tapasztalás még mostanság is bővsé- k 
gessen taníttya; mert az országoknak , biro- s 
daimoknak , tartományoknak különös szo- I 
k á s á i k , rendtartásaik , h i tva l lása ik , n y e l v 1 
szol lása ik , a9 nép között még most is e g y 2 
heveskedő zárzavaros rándulásokat tesznek: >1 
az e g y nye lven l é v ő , az egy hitvallásban t 
lévő országoknak,b i rodalmaknak, tartomá- c 
nyoknak lakossai p e d i g , e g y mást meg bí- 1 
rálván , melly szép tsendes békességes éle- 1 
tet élnek ? tehát azértak arta a9 békességet t 
szerető Isten az egész vi lágnak szaporodá- 1 
sát tsak e g y pár tőke embertűi kezdeni , h o g y í 
a9 vé r szerént öszve szövődött atyafiak e g y ! 

más ellen való hántorgásokat ne tennének, < 
h a n e m , az Isteni félelemben g y a r a p o d v á n , 1 

a9 békességes szent életnek, az arany idők-
nek , kebelében gyönyörködnének® 

Tudoyátok é ? miért adott hten ő szent 
Felsége Ádámnak házastársot ? azért , hogy 
néki fe lesége, az a z : hogy minden ügyei -
ben feiesegétsége lenne: miért Évának testét 
Á d á m b a l , és nem jobboldal t sontyábál ; 
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nem feje koponyájából , vagy lába szárából, 
formálta ? aze'rt, hogy a' férfiú hatalma alatt 
lévőnek esmérné magát , a' sőveget férje fe-
jérül le ne venné, és az urától mint sáros 
kaptza ne tapodtatnék, hanem mint szíve tá-
jékáról származott társ , méltó tekéntetben 
tartatnék, véle egy test, és egy s z í v , hív 
szövetségben lenne. Miért nem vette ki Is-
ten ő szent. Felsége Ádámnak azon bal olda-
la tsontyát, mellybűi Évának testét formál-
ta , akkor , midőn Ádám ébren vo l t , és mi-
ért botsájtott, Ádámra álmot? hogy e4 mun-
kának végben vitele után az álombúi fe l 
serkenő embernek meg mutathassa kedves 
Évá já t? K . A . mindenekben imádandó az 
Isteni bőltsesség ! ógy é ? az aszszony tü-
zes , haragos, versengő, első tiszteletet k í -
vánó : ha tehát Ádám ébren lett vo lna , és 
tsak k e z e l ő k é p p e n is vaUmelly fájdalmat 
érezhetett v o l n a , melly nagy utállatosság 
kerekedett volna fel közöttök, há a' tsinta-
lan Éva türhetetlenkedett volna , és szó-
tyongatta volna házas fér jét : mert mond-
hatta volna Á d á m , te szívem gyötrelme! 
álly f é l re , takarodgy e lő l iem, ne újjítsd 
sebemet, ne vedd el kedvemet; nem tudod 
é ? melly szörnyű fájdalmat szenvedtem 
testemben éretted: és még is t e , egy meg-
vetésre méltó tsikorgó kukoritza malom, 
még most is kéméllés nélkül fonnyasztod, 
hervasztod kedvemet, gyötrőd és kínzód 
szívemet: tehát, a4 békesseget szerető Isten, 
az ő bőlts rendelése szerént, azért botsáj-
tott Ádámra álmot e4 munkának végbe vi-
telekor, hogy az e* féle zavarodások meg 
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ne történnyenek, hanem, egy mást meghi' 
rálván , tsendes békessegben, egygyesség' 
ben, egymás kedvében gyönyörűségessen 
élnének. Bár tsak a" mostani házasok közölt 
se tapasztalnánk izgága törvénytelenségeket, 
Istent feszíttő átkozodasokat, esküvéseket, 
szidalmazásokat, káromkodásokat, tzivako-
dásokat, házsártoskodasnkot. -

Meg parantsolta Isten a Zsidóknak, 
Deut. ió. Exod. 93. hogy minden eszten-
dőben háromszor mennyenek fel a' Tem-
plomba az ünnepnek szentelésére. Mi okra 
ne'zve ? meg felel a' Zsidó Jósef e' képpen 
szólván: azért, hogy az egész országnak la-
kossai egybe gyülekezvén , egy gyúlt ven-
dégeskedvén, egymást látván, egymással 
társaik odván, minden távúi , 's közel lévő 
vide'keknek fogyatkozásait, boldog előme-
neteleit halván, kitanulván, egy boldogabb' 
szövetségben , barátságban , egymás'kedvé-
ben , szövődhetnének, léphetnének ; mago-
kat , országjokat, bátorságos'bb nyugoda-
lomba, tsendes'bb békességbe tehetnék, 
*s meg erősíthetnék. íme az egy mást ér-
tőknek meg egygyesült szívek melly erős 
támaszsza a' nyugodalmas életnek? 

Ki tsudállya tehát, ha a békességet sze-
rető Istennek ki választott edénnye, szent 
P á l , majd minden leveleiben tsak a' szívet 
nyugtató békességet javasollya; ad Ephes. 
4. C. Y. 3 így szól: szorgalmatossak lévén 
meg tartani a' léleknek egygyességét a' be'-
kességnek kötelében. Ad Hebr. £ i a . ^ „ 1 4 . 
ismét: békességet kövessetek mindenekkel, 
melly nélkül senki nem láttya az Istent. Ad 
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Ronj. C. 12. y . 18. pedig, ha lehetséges, 
a' mi rajtatok á l l , minden emberrel békes-
ség tek légyen. Itt méltó észre vennünk; 
üem mondgya az Apostol, hogy a' jó ba-
rátinkkal, atyáinkfiaival, hanem, öszve ve-
gyétve • minden emberekkel békességben 
legyünk. Vannak a' társasságban olly mord 
kedvűek, kik el tökéllett szántszándékkal 
a' háborgó viszsza vonásoknál egyebet nem 
tesznek : kik sem a' szép szóra, sem a' ke-
ménnyebb dorgálásokra nem ügyelnek: kik 
fel emelt szömöldökökkel, büszkeségeknek 
határtalan puffadozási miatt, ezeket betste-
leníttik, amazokat ki tsúfollyák. D e , ha 
ezekkel olly békess.gessek nem leszünk, 
minta' jó tévőinkkel, hozzánk hasonló jám-
borokkal, erántunk törekedő elől járóinkkal, 
bátran mondhatom, hogy a' keresztényi 
tökélletességben még nem meszsze hallad-
tunk. Mert nem tsak a pogányok , hanem 
még az esztelen barmok is meg tudnak egy-
gvezni szelíd társokkal. Következendőkép-
pen, nékünk, keresztényeknek, még a' 
békességet gyűlölőkkel is békességben kel-
letik élnünk. Kérdezzétek meg Jósefet , 
miképpen lehetett békességben az ő testvé-
r ivel , kik nem tsak gyűlölködve háborgot-
tak ellene, de még tsak szóllani sem tud- » 
tak néki valamit békességessen: kérdezzétek 
meg Jákobot, miképpen lehetett békesség-
ben az ő testvéreivel Esauval, ki nem tsak 
halálossan gyűlölte őtet,de még boszszű ál-
lásra is fel esküdött ellene : kérdezzétek meg 
Dávid királyt * miképpen lehetett békesség-
légben azokkal, kik semmit inkább nem u-
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táltak, mint a4 békességet, e's mégis Ps. 119. 
y . 7. maga bizoníttya. A' békesség gyűlö-
lőkkel békességes voltam. Tedd félre tsak 
K> A. a4 te érzékenyes vágyódásidat, és 
tapasztalni fogod, hogy nem lehetetlenség 
a z , a4 mit az Isten félő férfiak már véghez 
vittek. 

Tapasztalván Ábrahám,hogy az ő nyáj 
őriző pásztorai, és az ő ötsének, Lóthnak, 
pásztorai között, a' legelő mezők, és az 
itató kútak miatt nagy versengések, tzi-
vakodások, eget boszszontó káromkodások 
harapódtzódtak. Nohaőtet , mint öregeb-
bet , illette az elsőség, még is , az atyafi-
ságos békességnek fentartásáért, egészlen le 
mondott az ő elsőségének jussárul: mert 
niondá Lóthnak , szerelmes őtsém í ne le-
gyen háborgás én közöttem, és te közötted; 
az én pásztorira, és a te pásztorid között, 
mert atyafiak vagyunk. íme az egész főid- I 
nek kereksége előtted nyitva vagyon: szem-
léld meg annak pusztáit, várossait, lakos-
sait, tetzésed szerént vagy jobbra, vagy bal-
ra válaszsz magadnak, pásztoriénak lak 
helyet, vállyunk el egymástűi, jobb nekünk I 
távúiról egymást szeretni, mint egygyütt j 
lakva tselédgyeink miatt versengések közé 
sodorodni. Ha tehát már az óTestamentom-
ban illy nagy betsöletben tartatott a' békes-
séges élet? mit kelletik mondanunk az E-
vangyéiiomi törvényrűl, melly az Isten em-
ber szeretetébül, a4 mi szívünknek meg 

isára, egy tsendes boldog életnek 
ására, közinkbe hirdettetett? va-

n tehát mi, i s , mivel a' mi keresztény-
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se'günknek lelke éppen a9 békességnek nyu-
godalmában ál l , ha a' versengéseket, há-
borgó viszszavonásokat el akarjuk kerül-
ni , isendes békességben akarunk elni, soha 
a9 magunk érzékenyes vágyódásainkat, me}-
lyek telhetetlenek, tűrhetetlenen, ne kö-
vessük, hanem áldozzuk fej. szívünket a9 bé-
kességet szerető Istennek, ki önnön maga 
is tsupa szeretet, és szeressük felebarátin-
kat , tniqt önnön magunkat, sőtt; legyünk 
békességessek minden emberekkel, mert 
minnyájan a9 mennyei egy Atyánák' fiai 
vagyunk , ha még ez életben is isten, fiai-
nak akarunk neveztetni. 

B É F E J E Z É S . 

Tekéntsünk viszsza a9 mai szent Evan-» 
gyéiiomra, olvasni fogjuk, hogy Krisztus, 
midőn ajtók bé téve bé ment volna a9 bé 
zárt házban szomorú Tanítványi közé, hogy 
meg rezzent félelmeket tellyessebb öröm-
mel le tsendesíthesse, közikbe á l la ,ésmon-
dá : békesség néktek. Ezzel azt akarta ér-
tésünkre adni szerelmes meg Váltónk , hogy 
mi i s , ha a9 békességet békességessen bé-
kességben felakarjuk tartani, a mi szivünk 
ajtaját gondos vigyázás alatt zárva tartsuk, 
ne hogy, a9 gonosz léleknek munkája, a9 

bün, a9 vétek, Istenes tselekedeteinket meg 
rongálván, üdvösségünknek kárát val lyuk, 
e'f a' mi leg drágább kintsünket, úgymint: 
a mi lelkünk esmefetével,- s felebarátink-
kal való fejedelmi békességünket ki ne ü-
resítsük. Azért, ha valaha békességgel a-

Rész, a6 
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kartok élni az Istenben, már előre legyetek, 
békességessek az Istennel; legyetek békes-
ségben lelketek esméretével; legyetek bé-
kességben minden emberekkel. í g y , a* Szí-
vünkbe oltatott szelid kegyesség, e's türede-
lem által, felebarátainkkal el szakadhatatJan 
egygyességes békességben maradván, szük-
ségképpen , a' mi békességes életünket a' bé-
kességes tsendes halál fogja követni, tsen-
des halálunkat pedig az örök bekesség fog-
ja meg jutalmazni. Ámen. 

H Ú S V É T U T Á N MÁSODIK V A -
S Á R N A P . 

Ánimam maam pono pro ovibus meis. Joan. 
10. C. y . 15. 

Az én lelkemet le teszem az én júhaimért. 

T é r j viszsza már egyszer , térj viszsza, 
valaki iffiűságodnak déltzeg indulattyábúl a* 
tündér világnak mézzel színlett kényes útzá-
it kedvedre meg fútamodtad, és a' te zabo-
látlan erköltstelenséged végett az Ür Jésus 
Krisztus híveinek számábúl már régttíl fogva, 
mintegy el téveledett juh , el szakadtál: 
térj viszsza már egyszer, térj viszsza a* te 
üdvösségednek gondos Pásztorához, az üd-
v ö z í t ő Ur Jésus Krisztushoz: mert, ha éle-
tet akarsz? készen vár a ' t e életed, az Ür 
Jésns Krisztus: ha af te bűneidnek sűllyát le 
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akarod tenni? készen vár a' te Üdvözítőd, 
az Úr Jésus Krisztus : ha a' te lelki ellensé-
geid elöl szalatz? készen vár a1 te jó Pász-
torod, az Úr Jésus Krisztus: tehát, akár 
mint ketsegtessen a' test, akár mint tsábí-
tson a' vi lág, akar mint késértsen a' sátán, 
még i s , ha a' te vezéred, a' te Pászto-
rod , oltalma és-orizeie alá adod magadat, 
mind azokon mar diadalmassan hartzoltál. 
Mert önnön maga mondgya a' te jó Pász-
torod: Animam meam pono pro ovibus meis• 
Ha meg kelletik is halnom az én júhaimért, 
még is , Salvabo gregem meum, a' dühös far-
kasóknak szikrákat botsájtó kemény atzélos 
fogai közül ki szabadíttom az én nyájamat, 
Et non erit ultra in rapinam, és már többé 
prédára, farkas kaszájára, üem botsájtom. 

Meg felel tehát Úrunk a', jó Pásztori 
névnek, mert még akkor is midőn a' Getze-
máni kertben le tsúrgó vér tseppekkel izza-
dott, és a' setét főidnek büdös tömlötzébe 
gyalázatossan bé rekesztetett, szüntelen aző 
Tanítványinak szabadulásokért rimánkodott 
mondván a' Zsidóknak: ha engem kerestek, 
békességben botsássátok el az enyimeket. 
Urunknak ezen szavaira azt kiáltya szent Á-
goston Doktor: Dilexisti me Domine! plus 
qu-am te, quia mori voluisti pro me, Na-
gyobb lángodozó szeretettel szerettél engem 
Uram! mint magadat, mivel én érrettem, 
es nem magadért, kész voltál meg halni. 
Tehát hellyessen mondhatom bőlts Tertuli-
ánussal: nints olly atya , nints olly pásztor, 
m i nt a' t i , és az én üdvösségemnek helyre 
állítója, az Úr Jésus Krisztus, Nézzed tsak 
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mint bánik az utolsó vatsorán az ő juhaival, 
a' Tanítványokkal, kiknek eledelül az oma-
ga tulajdon szent testét, italul pedig az ő 
maga tulajdon szent vérét adta. Neked is 
K . A . valahányszor óhajtod , kívánod , és 
a k a r o d , mind annyiszor az oltári Szentség-
ben az ő maga tulajdon szent testét és vé-
rét adgya. 

Tudom ugyan, hogy a'Krisztus aklában, 
az Anyaszentegyházban, a' hívek számá-
ban, a4 szent Keresztség által ininnyájan bé 
szerkőztetek; mindazonáltal még is nagyon | 
tartok attúl , nt hogy a4 ti Pásztortoknak, az ! 
tidvőzíttő Űr Jésus Krisztusnak szavaira, a4 j 
szent Evangyéliomra, nem figyelmezvén, r 
a4 háborúságoknak, viszszorítagságoknak i-
dejekor, az öszVe zavarodott párt ütő nem-
zeteinek Újjabb és újjabb rend tartási között' 
vigyázatlanúl, akaratotok ellen is , a4 nyáj j 
között szabadossabban ugrándozván, az a-
koibúl a4 meg tébolodott juhok után ki ugor-
jatok, 's a ' t i jó Pásztorotokat, a4 Krisztus 
Jésust, meg nem esmérvén, az el téveledett | 
juhokkal az aklon kívül , a4 vitézkedő ke-
resztény Romai Katholika Anyaszentegyhá-
zán kívül tévelgőbe legyetek. 

A\ juhoknak, a4. többi tulajdonságaik | 
között, leg szebb az ő szelidségek: mert 
a' juh a4 fogával nem harap mint a4 farkas ; 
a' szarvával nem dóff mint a4 kos; a4 lábá-
va l nem rúg mint a' ló ; a4 körmivel nem 
tép, nem szaggat mint az oroszlány, hanem, 
tsendes békességben maradván, még az ő 
mészárlójának, gyilkossának kezében is 
minden tnokogás nélkül marad. Tehát , ha 
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a9 mi jó Pásztorunk, az üdvözíttő Úr Jésus 
Krisztus, az ö keserves kínszenvede'sei kö-
zött a' halálnak szententziáját békességes tö-
réssel vette, ti i s , ha az Úr Jésus Krisztus-
nak aklábúl, a' szelid nyájnak számából va-
lók akartok lenni, az ellenkezéseknek ideje-
kor a haragot, gyűlölséget, az utálkodó 
boszszú állást, tegyétek le szívetekről. És 
ez le'szen az én maj beszédemnek fel vett 
tzélíya. Az okra nézve , beszédemnek.első 
részében előtókbe adom: melly szükséges 
légyen azoknak Urunk szelid tsendességc, 
kiknek a' haragbűi származott boszszonko-
dásra nagy hajlandóságok vagyon. Másod-
szor , meg mutatom: melly szükséges lé-
gyen azoknak Urunk szelid tsendessége, kik-
nek a' haragbúi származott boszszonkodásra 
nagy indulattyok vagyon. Mind a1 kettőt, 
niéglen Isten szent segedelmével úgy inté-
zem előtökbe adni , hogy t i , az ezekkel 
járó büntetést megér tvén , ezután a' harag-
búi származó boszszúságra, 's boszszu állás-
r a , .viszsza ne térjetek, 9s figyelmezzetek, 

E L S Ő R É S Z . 

Mel ly szükséges légyen azoknak Urunk 
szelid tsendessége, kiknek a9 haragbúi szár? 
mázott boszszonkodásra nagy hajlandósá-
gok vagyon, ' vagy abbúl ki tetzik, mivel 
az ember szívében semmi nints olly hatha-
fossanbé gyökerezett indulat, mint a9 harag-
búi származott boszszonkodás. Mert a' ha-
ragossán boszszonkodó ember nem tsak hogy 
««¿én kívül v a g y o n , de egyszersnaint, yft» 
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lahánvszor a' vérnek fel háborodott g y ú l j a -
dása az o haragossára emlékezteti, mind an-
nyiszor meg újjúlt újjabb és újjabb szoron-
gatasokat érezvén szívében, talan inkább 
készebb volna üdvösségéiül meg vá lni , a' 
pokoinak Ki tátott torkába ugorni, mint sem 
az ö haragossához szelid rsrndes békességgel 
szóllani. l é h á t jol n ondgva szent Ágos-
ton Doktor, hogy ámbár az ember szívé-
ben lévő más egyéb indulatokat treg lehes-
sen is zabolázni, még is a'haragbúi szárma-
zott boszszonkodást egyátal j á n fogva le 
nem lehet tsillapitani: mert, a' mennyire 
magában főzi , tartya, f ó r a l j a , 's t i t k o l j a 
e g y v a l a k i , annyival inkább hama»ább sze-
m e i v e l , ábrázattyával, külső tekinteti vei ki 
jelenti: és, mivel ezen indulat • id mind 
egy közönséges lakhelyet ven w , ának az 
ember svívében, tehát nem tsudaíhattyuk , 
ha a? leg szentebb embereknek szíveket is 
fel dúl j a : nem tsudálúattyuk , hogy 3 Krisz 
tus Jésus iskolájában is a' Tanítványok közé 
bé szökött: mert, midőn az Apo tolok Sza-
mariábúl fogok innye ellen viszsza térének, 
azt mondák Urunknak: Mester! eleget ipar-
kodtunk, eleget mutattuk, oktattuk, taní-
tottuk av Szamariai népet, de füstbe ment 
minden fáradtságunk , tsak annyit tettünk, 
mintha a' falra borsót hántunk volna, mi-
vel at Evangyéliomot bé nem vették : azért, 
ha akarod, üstént parantsol juk a ' tűznek, 
hogy a' felhők tetejében lévő tsatárazó menny-
kövek szállyanak. a lá , verjék agyon, tegyék 
semmivé, 'és égesse'k meg őket ;kiknek fel-
lelvén Úrunk mondá; h a l j á t o k , tsendesed-
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gyetek m e g , tegyétek le ezen indulatot, 
mert nem tudgyátok, mitsoda lélek bizgat, 
ösztönöz, és lakik bennetek. Mellybül ve-
hetitek észre, hogy a' haragbúi származott 
boszszonkodásnak mindenkor valami szép 
jeles oka, és igazsága láttzattatik lenni. 

A' haragbúi származott boszszonkodás 
pedig annál tovább tart az ember szívében, 
mennél szebb jelessebb okát, módgyát , i -
gazságát, palástolhattyaindulattyának: mert, 
ha tselekedettel viszsza nem adhatcya a' köl-
tsönt, meg ruházza szóval el annyira , hogy 
mellette át nem megy ám, hogy fel nedur-
zaszsza az orrát, ellene ne rántzollya hom-
lokát, tele ne fújja pofáját, öszve ne szo-
rítsa agyarkodó fogát, és a' mit szóval sze-
mébe nemj mondhat, meg duffiázza háta 
mögött: mert ó hírében,- nevében, betsü-
letében, szerentséjében, előmenetelében, 
szóllásában, járásában, öltözetében, tsak 
egy jó fótnak való épséget sem hágy. 

Gondollyátok meg azért K. A. melly 
meszsze téveledtek a1 jó Pásztornak kilentz-
ven kilentz juhaitúl a* századik juhnak számot 
teendő illy makrantzos indulatú hívek , kik 
keresztényeknek vallyák ugyan magokat, 
de tsak leg kissebb keresztet sem akarnak 
keresztényi módon viselni: pedig midőn 
mondották Urunknak a' Farizeusok, hogy 
ördöngös, hogy ördögi mesterséggel űzi ki 

emberekből az ördögöket, az Évangvé-
liom bizonysága szerént, meg kerülte Urunk 

városokat, kastélyokat, és mindenütt egy-
aránt gyógyította a' sínlődő betegeket. Mi'. 
4ón ellene köveket kaptak a* Zsidók, a* teua* 

k 
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plombúl való ki mentébenis egy vakot gyó-
gyított meg. Midőn a pogány durva ke-
zek. a' goromba fara szegezték Urunkat, 
a' levegő, ég között is könyörgött az ó meg 
feszíttoie'rt mondván: Atyá m! botsásd meg 
nékik vétkeiket, mert nem tudgyák mit tse-
lekesznek. Es így vehetitek észre, hogy 
valamint szóval parantsolta Urunk, hogy sze-
ressük a'mi üldözőinket, úgy ö azt tseleke-
dettel is pfeldássan előnkbe adta. 

Dávid király gyakorta el fogta az ő ha-
lálos ellenséget Saul királvt , néki is szegesz-
te gyakorta hegyes dárdáját, de soha meg 
nem sértette, meg nem sebesítette, inkább 
kivárna meg térésével járd hosszabb életét, 
mint gyilkos fegyvere altal való meg őllet-
tetését: midőn pedig az ő párt ütő felt-itül 
betsteienségekkel, rágalmazásokká^, gyalá-
zatokkal illettetett , kissebbíru tett király 
létére, egy mély alatsonyságra botsájikoz-
v á n , magát meg vonta; nem bosi'szonkodotr, 
nem agyarkodott, hanem tellyes szívéből né-
kik meg engedett, 's érettek öszve fogott ke-
zekkel buzgón könyörgött, imádkozott. Az 
Israel fiai, midőn a' pusztában, magok 
között meg hasolván, Moyses ellen fel zó-
dultanak, cs köveket kapván, már már 
ellene hagj'igálni, agyon verni igyekezte-
tek , Moyses, mint Isten szíve szerént való 
fő vezér, se nem haragudott, se nem bosz-
szonkodott, hánem az Istenhez folyamodván, 
így kiált*,! mit tselekedgyera e 'durva nép-
pel? éhen egy kevés vártatva már már meg 
ktfvez! de mit félsz, mit rettegsz Isten szol-
gája í nem tudod mit tsslekedgy a' há^sár-
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toskodó néppel ? tselekedd azt , a' mit tse-
lekedtél Fáraóval , és az Egyiptus földével: 
küldgy ellenek békákat, sáskákat, kőesső-
ket, főidet rengető niendergéseket, és olly 
fekete tömött setétségeket, mellyek között 
se egy inást látni, se helyekbűi meg, és ki 
mozdulni- ne tudgyanak: nem de még most 
is az a9 Moyses vagy , a ki akkor voltál, mi-
dőn az öldöklő Angyal az Egyiptziai első 
szülő ttok el egy ejtzakának idején meg foj-
togatta. Tehát parantsold, hogy a'zenebo-
náskodók közül egy óra alatt húszon öt e-
zeren annyi számú akasztó fára akasztassa-
nak fel. De Moyses semmi illyest nem kez-
dett, nem is tselekedett a' fel lázult néppel 
hanem minden ügyét tsak az Istenre bizta. 

Azért ti is, valakik üldözéseket, betstelen-
ségeket szenvedtek, mindenek felett emlé-
kezzetek arr», hogy k e r e s z t é n y e k vagytok: 
hogy a9

 k i l e n t z v e n k i l e n t z ..szelid juhok közül 
valók vagytok : hogy a' Krisztus Jésusnak kö-
vetői vagytok: tehát a boszszú állást nem ma, 
gatokra, hanem a' Felséges Istenre bízzátok-
a9 ki mondgya: eny.im a9 sérelem, és én fi-
zetek meg érette. Ne mondgyátok tehát, 
valamint ő én velem tselekedett, én is ügy 
fogok ő véle tselekedni, hanem inkább em-
lékezzetek meg a9 ti mindennapi imádság-
tokrúl, meliyben mondgyátok; és botsásd 
meg nékünk a9 mi vétkeinket, miképpen mi 
is meg botsájtunk a9 mi ellenünk vétettek-
nek. Mert,ha'ti tellyes szívetekbűi meg nem 
hotsájtatok a' tj ellenetek vétetteknek, va-
lójában néktek sem fog meg botsájtani a" 
mennyei Atya , a9 ki ellen ti vétettetek^ a« 
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zért, mert magatok hozzátok, írjátok a*szen-
teatziát. 

El mennek ugyan a' gyűlölködő hara-
gosok gyónni, meg is V3líyak, Uogy ok 
húzomos haragot tartottak, de mar nem ha-
ragásznak, hanem tsak egy inasnak nem 
köszönhetnek, nem szólhatnak, fogadást is 
tesznek életeimet m?g jobbíttásáriil: de a-
lig tészen egygyik a másikán ík lába alatt 
keresztül egy szalma szálat, már is tele fújja 
pofajját, öszve rántzoilya homlokát, neki 
hegygyesz i ajakát, kígyót, békát ellene kiait, 
's mindeneket öszve zagyvái , inkább hiszem, 
hogy az agyarkodó haragosoknak szentségtö-
rés a' gyónások, szentségtörés az áldozások, 
szentségtörés a' fogadások, mint éieteynek 
jobbra való változása. Mivel , szent Ágos-
ton D/itor taníttás3 szirént, tsak vádoliyák 
lelkeket, és nem jobbíttyák életeket. 

Igazin mondhatom tehát, hogy te a* 
fajtalan búja életnek tüzes szikráit hamarább 
meg fojthatod testedben, mint a' haragbdl 
származott boszszonkodásnak indulattyát 
mrg regulázzad szivedben: hamarább éh-
seggel, szomjúsággal meg fonnyaszthatod 
testedet, mint a' haragosodhoz szelíd, tsen-
des , nyájos bagrátsággal beszéllhess: mert, 
más ám szóval mondani, nem haragszom, 
más pedig az Isten színe előtt tellyességgel 
meg botsájtani , az előbbeni haragra nem 
emlékezni, 's arra többé viszsza nem térni: 
téged teszlek ebben bizonyságul, ki valaha 
gyűlölködő haragot tartottál, adgy dítsé* 
retet Istennek, n ondd meg igazán. Ha gyó-
jffásod után, midőn a' volt haragosodatt lát-



tad, a1 haragodnak maradvánnya, a' bosz-
szonkodásodnak bé fedezett hamvas szikrá-
j a , nem jelengette e' magát? úgy néztél e 
reá, mintha soha ellened nem vétett volna? 
nemde lehetetlenségnek mondod, hogy a* 
l e g y o m r o d , mind annyiszor a' mennyiszer 
látod, ellene ne háborogjon? mert, emberi 
gyarlóságtűi viseltetvén, a' veled nevelkedett, 
's beléd rögzött, embertelen indúlatosságid 
szer felelt rajtad uralkodnak, vétkes hajlandó-
ságidat sürgetik, a* hamubúi ki piszkáltatott 
szikrákkal nem tsak pislognak,hanem,ham vas 
ágyokban meg bizgatódván, lobogó szikrákat 
is okádnak. íme! mire jutottunk himeshajlan-
dóságinknak rabjai? a* szelíd Pásztornak ak-
lábúi ki rándúlt pártos júhai? nemde? ke-
resztényeknek vallyuk magunkat? mert meg 
vagyunk keresztelkedve: de hol 'a keresz-
tényi erkölts? hol a' hajlandóságinkon való 
Uradalom? merné é mostanság valamelly 
keresztény azt mondani, a' mit mondott 
Theodosius Tsászár, kinek egy jó akarója 
késértvén ötet, így szólla; miért azokat 
Tsászár le'tére hóhér pallossá alá nem ülte-
ti , meg nem öleti, kik fejedelmi személ-
l yé t , Tsászári thronussát, betsteleníttik/s 
méltatlanúl tiporják? bár tsak, úgymond, 
még azokat is kik meg holtak , életre hoz-
hatnám; ki mondgya, és ki parantsollya 
Photiussal az ő fiának, hogy azon mérges 
italrúl, mellyet néki, mint ártatlannak, azAt-
henásbéiiek halálos szententzia gyanánt ad-
t a k , soha meg ne emlékezzék : meg győz-
flfck tehát ebben minket a' pogányok; mert 
mi keresztények szüntelen abban mesterke-
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dünk, mint, és hogy tromfolhassuk meg, 
és mint árthassunk a' mi haragosainknak. 

M Á S O D I K R É S Z -

Neh ;z d >log ugyan azokat szeretni, 
kik minket szüntelen sértegeuieit, és gyu* 
lóinek ; de ínég is sokkal nehezzebb lészefl 
ám azt h l U a i i : Ite maledicti in igncn ae* 
ternun., Távozzatok el tőlem átkozottak 
az orók tíDre. Nehéz dolog a'bnszszűsag-
gal meg tölt embernek rnigában puíFadozni, 
és akkor, midőn a' biszszú állásra kész alkal-
matossága vagyon, a' boszszut boszszűval 
viszsza ne n tromfolni: de mivel , Coelosfugit, 
qui ¿nimicos o //t. Soha Isten országát nem fog-
ja látni, ki eilense'geit, mint magát , nem 
szereti, ellene vétetteknek meg nem botsájt; 
azért, tisztítsd ki homályos elmédet, tégy 
választást, a' kettő közül válaszd egyikét , 
úgymint : vagy a te haragosaidat sze-
ressed, és tellyes szívedből nékik meg bo-
tsáss: vagy dúllj főilj a* te haragosaidra, 
és rajtok egy hebehurgyáskodó boszszut állj: 
h i az elsőt tselekeszed, az Isten F iának, a' 
te jó Pásztorodnak nyomdokát követed, 
cs az akolban maratz, *s üdvözülsz: ha a' 
másodikát választod, a' keresztény nevet 
nem érdemled, tévelygő v a g y , 's el kárho-
zol. 

Emlékezzetek arra , mi történt egy Sap-
ricius nevezetű férfiúval : ez, keresztény lé-
tére, mint hogy a1 bálvány Isteneknek tem-
jényezni , térdet , fejet hajtani, nem akart , 
® pogáayoktúi meg fpgattatott, mártyrom* 
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ságra ragattatott, és, midőn éppen a9 pal-
lost nyakara emelik, a' tolongó sereg kö-
2011 meg látván régi haragossat, a' hóhér 
szekerűl fel ugrik, versengő társához rugasz-
kodik, úgy meg tsapá haragossát, hogy 
mérges tsapasa alatt leg ottan n eg is h da , 
's így a' mártyrómság helyett gyalázatos ha-
lált, örök kárhozatoi érdemlett. Emlékez-
zetek meg arrúl is mi történt egy nemes i f -
fiúval, k i , halála után az ő attya előtt meg 
jelenvén, mondá: atyám! jól tudod, hogy 
én tellyes életemben tolvajsággal nem el-
tem, káromkodó nem voltam, az ido vesz-
tegető játékot nem szerettem, szüzességemet 
meg nem szeplősítettem, és még is a' gye-
henna tüzébe meríttettem, azért, mert a-
zoknak , kikre egyszer meg haraguttam, so-
ha tellyes szívembűl meg nem botsájtottam. 
Mellybüi veheted észre K; A. hogy semmit 
se használ a'te testi sanyargatásod: semmit 
se használ a ' te alamisnálkodásod: semmit 
se használ a' te bójtólésed: semmit se hasz-
nál a ' te imádságod: ha tsak a' te harago-
saidnak tellyes szívedbűi meg nem bo-
tsájtasz. Tehát , ha a' te haragosodnak lel-
kén nem akarsz könyörülni, kónyörüly leg 
alább a te magad tulajdon lelkeden. Mert , 
midőn a9 te haragosodra bószszonkodoi, va-
lójában a'te magad tulajdon lelkedet áru-
lod: jobb lesz tehát néked a9 te híredben, 
Revedben, betstiletedben, ingó, 's ingatlan 
javaidban az okoztatott károkat békességes 
türessel szenvedned,és így ezek által a bol-
dog mennyországba bé jutnod, mint sem 
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azokért dúlnod, fúlnod, haragudnod, és & 
pokol fenekére jutnod. 

Ha tehát békességes tűréssel akarod mind 
azokat e. szenvedni, a' mellyek néked ha-
ragot, gyűlölséget, szereznek, azt javas-
lom , hogy azon környül állásokban, a' mei-
lyekber. bnszszúságokkai fel bizgattatoi, 
vagy halgass, vagy tréfa beszéddel felelj reá, 
vagy pedig boszszonkodás nélkül, a' sze-
líd báránynak természete szerént meg se 
mokkany; másodszor: úgy gondolkozzál, 
hogy te reád azok nem kovetkeztenek vol-
na, ha tsak az Isten te reád azokat nem bo~ 
tsájtotta volna; mert még tsak egy hajad 
szála sem eshetik le a' te fejedrül az Isten 
akarattya nélkül. Midőn tehát meg próbál 
téged a1 te hüvséges állandóságodban mint 
Jób Pátriárkát, hétzeressen is viszsza adgya 
néked a' te békességessen el tűrt, fogyatko-
zásodat; harmadszor: ne gondolkozzál so-
ha azon boszszúságrúl, mellyel illettek, se 
ne halgasd azokat, kik a' rajtad történt mos-
toha tsapásokat emlegetik, valójában így 
könnyen el fogsz felejtkezni a' boszszú ál-
lásról. Azért K. A. ha már egyszer a' rosz 
nyelvűek végett el vesztetted a' te betsüle-
tedet, szemessen v igyázz , hogy el ne ve-
szejtsed a' te békességes tűrésedet is; mert 
a' békességes tűrés után rövid idő múlva 
viszsza nyered előbbeni betsületedet. 

De talán azt mondgya egy valaki kö-
zülletek : hát én tsak mindég halgassak ? 
a' fogért fogat ne húzzak? a' szemért sze-
met ne szúrjak? úgy vagyon K. A. mert , 
ha Simon fürészel fűrészeltetett; Lörintz 
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vas rostélyon.petsenye gyanánt meg sütte-
tett ; Pál meg köveztetett; Krisztus meg 
feszíttetett; még is az 6 eilensege;krtk n,< g 
engedtek; va l iyon, mi okra nézve, te meg 
nem botsájthatnál, 's meg nem engedhetnél 
a te haragosodnak ? hiszen tégedet még. se lá-
bodnái fogva fel nem akasztottak mint rétért, 
Se meg nem nyúsztak mint Bertalant; se fe-
jedet nem vettek mint Jánosnak; nem emlé-
kezel é arra, hányszor, es hányszor vétettél 
te a' le Urad Istened ellen? hányszor, és 
hányszor meg érdemletted már a' pokolnak 
tüzét? óh! ha mind annyiszor meg bünte-
tett volna téged a' Felséges Isten , a' men-
nyiszer meg érdemletted a' büntetést, val-
iyon hol volna most a1 te gyámoltalan lel-
ked? azokáért, Dimittite, tellyes szívetek-
bül botsássatok meg a ti ellenetek vétettek-
nek, et dimittetur vobis, hogy néktek is 
tneg botsájtassanak a' ti bűneitek. Mer t , 
Szent Hieronimus tanítása szerént, ha mi 
a' mi atyánkfiainak ellenünk tett tsekéllyhi-
bátskáikat meg nem engedgyük, valójában, 
a' tenger fövényét meg halladó temérdek 
sok vétkeink, mi nékünk se botsájratnak 
meg: mivel szent Ágoston oktatása szerént, 
ki ki közüliünk olly engedelmet nyer Is-
teniül, a' minemű engedelemmel vagyunk 
mi a' mi ellenünk vetettekhez. Követke-
zendőképpen<, a' mi minden napi imádsá-
gunk rende, és tőkéletlenssége szerént, egy 
s e érdemes a' botsánatra, a' ki tellyes szí-
vébül meg nem botsájt az ő attyafiának. 

Irtódtzás nélkül meg nem álhatóm bőlts 
Salamonnak ezen mondását: va lak i , úgy 
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mond, a9 boszszúért boszszűt akar állani, 
azon boszszú állón az Ur Isten is boszszút 
fog állani, és mind addig meg nem botsáj-
tya az Isteni Felség azon boszszú állónak 
vétkét, valameddig ő az ő ellene vétettek-
nek tiszta szivébül meg nem botsájt. Innét 
f o g v a , ámbár egy embernek se kelletik az 
ő üdvőssége felúl kétségbe esni, minda-
zonáltal még is azok fe löl , kik az Ő szívek-
ben lévő haragos boszszonkodó indulattyo-
kat ki nem gyökerezik , világossan mond-
gya szent János Evangyélista : Es( peccatum 
ad mortem, olly vétekben élnek, melly 
miatt , mivel abbűl éppen ritkán, vagy so-
lia se térnek k i , az örökön tartandó veszede-
lemre jutnak; mivel a 'k i felebaráttyát nem 
szereti, az az ő Istenét sem szereti. ' 

Bár tsak gondolóra vennétek, hogy a9 

pásztorok Pásztora, az üdvözíttő Űr Jésus 
Kriszttis, olly jó Pásztor, ki az ő juhait, 
úgymint: minket bűnös embereket, nem 
tsak szorgalmatosssan őriz, igazgat, szen-
tséges törvénnyei által legeltet, h anem, 
el fáradhatatlanul erántunk törekedvén , 
mind [éjjel, mind nappal, mind télen, 
mind nyáron, mindenkor és minden idő-
ben, még magához is h í v , 9s mágnesi 
módra magához is húz; mert fel emelt szó-
val kiáltya: jöjjetek hozzám minnyájan, kik 
munkáikottok, és terhelve vagytok, és én 
ineg nyűgotlak titeket, az az: mintha mon-
daná, jöjjetek hozzám Zsidók, Törökök , 
Tatárok , pogányok , eretnekek , kereszté-
nyek , iffiak , öregek, nemessek, nemtele-
nek, gazdagok, szegények, férf iak, asz-
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szonyok, cgésségessek, betegek, 's minden 
renden lévő nyavalgók és bűnösök ? melly 
szavaival nem de Krisztus az ő el szélle-
dett, és a' testnek, világnak, ördögnek, Vs 
minden gonoszságoknak szerte széjjel lévő 
mezejében tévelygő juhait, a bűnösöket, 
magához hijja, 's szóllittya: melly hívásá-
val úgy é nem ijeszti a'Magdolnákat, Thai-
sokat, Pelágyiákat, Samaritánákat ? nem* 
rettenti a' Dávidokat, Pétereket, Máthé-
kat ? nem rémitti a boldogtalan bűnösöket, 
hanem mint kegyes jó Pásztor, a' júhaival 
nyájossan társalkodik? 

Ne kérdezd tehát, óh keresztény júh! 
óh bűnös ember! miért hiv? miért szóllit 
téged a' te jó Pásztorod az ő kegyességének, 
jó téteménnyének édesgetésével? miért tar-
tya meg a' te jó Pásztorod számossabb esz-
tendőkig a' te állandó fris jó egéssegedet? 
miért tartya meg a' veszedelmes Égi hábo-
rútól a'te mezeidet, szántóföldeidet? miért 
viseli gondgyát a' te külső és belső ingó, 's 
ingatlan javaidnak, marháidnak, joszágid-
nak? avagy ; miért keménnyebb szavakkal, 
úgymint: kárvallásokkal, meg ütközött jó 
hírednek hajó törésével, más Ínséges tsapá-
sokkal zaklat a' te jó Pásztorod? azért, 
mert ezek által, mint valamelly feddő, pi-
rongató, éles Atyai szavaival, vagy kelle-
metes, ketsegtető, kegyes beszédivel, ön 
magához, 's tulajdon nyájjának aklába, 
akar vezetni, téged az el fajúit viszszás é-
letednek módgyátúlel akar fogni, mind föl-
di* 's mind mennyei áldomásivai hé akar 

Rész. %7 
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tölteni, *s ezek által kíván téged üdvözí-
teni. 

B É F E J E Z É S . 

De rettenetes állapot! beszéljenek ám-
bár a' Lelki Atyák, rettentsék a' Próféták, 
oktassák az őriző Angyalok, a' haragtúl fel 
lóbbant szívűeket; j a v a s o l j a az Eg és főid 
a' békességes tűrést, a haragossal való meg 
békülést, még is, oh! mégis sokan tsak azt 
kiáltyák, nem lehet, nem tselekeszem, vesz-
szek el inkább nem bánom , tsak hogy vesz-
szen el velem egygyütt az én haragosom is. 
Ah! Istentelen szavak! ah! kő szikláknál is 
keménnyebb szívűek! nem de okosság az 
örökkön tartandó öröm és vigasság helyett 
az örökkön tartandó jajgatást, 's fogok tsi-
korgatását választani? óh! átkozott harag! 
óh! átkozott boszszúság! mellyéknek eltör-
lésére már s e a z örökkön tártandó büntetés, 
se pedig az Úr Jésus Krisztusnak ki ontotf 
drága piros szent vére, nem használ? men-
nyetek el már tehát minnyájan, és indul-
j a t o k a' ti elöbbenyidögleletes jártűtaitok-
r a , valakik az Úr Jésus Krisztus aklában lé-
vő bárányoknak szelídséget fel tartani nem 
akarjátok; dú l ja tok , f ú l j a t o k ; haragud-
gyatok, boszszonkodgyatoK , húzzátok, von-
ny átok egy mást, üssétek, verjétek, ö l j é -
tek egy mást, és inind azokat, a* mellyek-
re a* ti fel lobbant haragotok ösztönöz, 
mérges boszszúságtokkal egyelitsétek. De 
jegyezzétek fel szívetekben, ha tsak ti tel-
lye« ¿zívetekbíU meg nem botsájtyátok a 
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ellenetek vétetteknek bűneit, valójában nék-
tek se fogja meg botsájtani a' mennyei Atya 
a4 ti vétkeiteket. Amen. 

H Ú S V É T U T Á N HARMADIK V A S Á R -
N A P . 

Tristitia vestra vertetur in gaudium , et gau-
dium vestrum nemo toilet a vobis. Joan. 
16. C. f 22. 

A' ti szomorúságtok örömre fordul, e's a' ti 
örömötöket senki el nem veszi tőletek. 

A vi lág, mellyrül a" mai szent Evangyé-
liom emlékezik, az ő Ígéretében álnok , e's 
minket tsalogat; gonosz , és minket rongál; 
törvénytelen, és minket hiteget; tsalogat az 
ő hímes képzelődéseivei ; rongál az ő Ítéle-
tének hejányosságival; hiteget az ó füst fa-
ragó ajánlásival; azért az Isten ember őtet 
tárgybéli tzéllyának fel se is vette. Ha te-
hát a' mostani századbéli emberek fiainak 
folyton folyó munkáira függeszti szemeit a* 
n a g y ú r , vélitek é? hogy közöttök találko-
zik 0 Ily ah , ki a4 világhoz, és a4 világi hív-
sógokhoz nem kötötte volna szívét? mivel, 
akár merre forgattyúk szemeinket, akár 
merre kisztyttk elménket, minden fe lü l , 
minden részrül, mindenek, tsak egy mél-
tatlan rendetlenséget tüntetnek etankbe. 
Mert láthatnátok , hogy itt, melly sokan , 
Baelly számossan, a4 szemértnetességbűl ki 
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vetkőzvén, derűre borura szemtelenkednek: 
amott a' szabad gondolatú tzinkosokkal or-
tzátlan játékokat koholnak; itta' bal sarkú 
szemóllyeknek vétkes társasságában nyájos-
kodnak: amott minden illendőséget merő il-
letlenséggel fel tserélnek; nints is olly ha-
tár , mellyet tzégéres életek módgyával bé 
ne töltsenek, mertazokbúl, méllyek szívek-
nek, szemeknek, szájoknak tetzenek, tsak 
hogy kedveket tölthessék, semmit elnem mu-
lasztanak, noha felette igen meg tsalatkoznak. 

Való ugyan, hogy a'Felséges Isten nem 
tsak foganatos szókkal intette az embereket, 
hogy a' kedvetlen szomorúságot ki rekeszszék 
szívekből, hanem, győzedelmes okait is ad-
ván , azt akarja, hogy a'világnak gyötrel-
mes bánkodásit még tsak szívek tájára se e-
reszszék ; mivel e' féle szomorúság semmi ha-
szon, nem hogy enyhíttené, könnyebbíte-
né nyavallyánkat, kárvallásunkat, ha-
nem inkább neveli, szaporrítya, súlyosítya; 
sőtt, ha az el keseredett szívet az okosság 
nem kormányozza, mi tsuda, ha a' bosz-
szúságnak lappangó szikrái a' versengések, 
veszekedések között ki ütődnek, fegyver-
re kapván; sokaknak nem tsak testét, de 
még lelkét is meg ölik. 

Erre való nézve, valamint vigadés ör-
vend az Úr Isten mikor*elünk jót tselekeszik, 
úgy hasonlóképpen azt akarja., azt kivánnya, 
hogy mi is ő néki vigan és örömmel szolgal-
lyunk. Nem ok nélkül mondgya tehát a'koro-
nás Próféta szent pávid , hogy a ki az .Isten-
nek akar szolgálni, örvendetes szívvel , Vigas-
»ágos éneklésekké! szolgállyon, és nem tsak 
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néha néha, hanem, szent Pál Apostol paran-
tsolattya szerént, mindenkor, minden idő-
ben; mivel azt szereti a' Felséges Isten, a' 
ki ő néki tellyes örömmel, állandó vig ked-
veiszolgái, nem pedig azt, aki szomorkod-
v a , bánkódva, mint a 'kép mutató Fárizeu-

z sok tselekesznek , kik tsak azért húzzák ösz-
ve magokat, azért szomorkodnak, bánkód-
nak, hogy másoktól látzattassanak, ditsér-
tessenek, szent életüeknek neveztessenek; 
mert ezek tsak külső tisztelettel, száj, és 
nyelv mozgással ditsérik az Istent, a9szívek 
pedig felette igen meszsze jár a' meg kíván-
tató Isteni tisztelettül. Mint hogy tehát a* 
szomorúság mindeneket izetlenné tesz , nem 
tsudálhattyuk , ha a' szomorú embernek 
semmihez sint§ kedve , semmit egy vir-
gantz serénységgel nem tselekeszik, kö.vet-
kezendőképpen, helyessen raondgya bőlts 
Salamon király: Non est melius nisi lae-
tari , et facere bene in vita sua• Semini 
nints jobbé' világon,mint örülni, és jám-
borul élni. Mert , a' ki az igaz jó lelki es-
méretü emberek vigassága nélkül é l , inkább 
jobb í.nnak az embernek ha meg hal. 

Ezek így lévén, már azt mondhatná egy 
valaki közülletek, ,ugyan hogy 's mi mó-
don lehet a* szent írást a szent írással meg 
egyeztetni, mivel az Isteni Felség, a Prófé-
ták, és az Apostolok által a9 szomorúságot, 
Ú9 bánkódást sok tzikellyekben tilalmaztat-
tya, az örömet, vigasságot pedig javasol -
t a t t y a , holott Krisztus e9 mai napi szent E -
v a ngyéliomban nyilván mondgya az ő ked-
ves Tanítványinak: Plorabitis et flebitis^ 



HUSVET UTAN VÁLÓ III. 

könyveztek és sírtok, az az: mi oka lefiet 
annak, hogy Krisztus az ő Tanítványinak 
a' mai szent Evangyéliomban nem örömet, 
vigasságot, hanem könyhúliajtássokat, si-
rai n i t , tűnődő bánkodásokat hagyott testá-
meniombin? avagy , haaztkivánnya, hogy 
ö néKi ö o m m e l , vigadozó jó kedvel, nem 
pedig vonakodva, kedvetlen szomorúság-
gal szo lgá l junk : miért magaszta l ja , és 
miért számlá l j a a' nyoltz boldogságok kö-
zé a' szomorúságot mondván: boldogok a* 
kik sírnak; végre, ha mindenkor örömmel 
kelletik szolgálni az Istennek, miért mond-
gya a' koronás Próféta szent Dávid , hogy 
az ő mindennapi kenyere a' siránkozás, és 
hogy minden éjtzaka könyhállajtásival ász-
tattya az ő feküvő nyoszoláját. Rövid szó-
v a l , miért mondgya Krisztus e* világot si-
ralom völgyének, ha e' világon is örven-
dezni kelletik? 

Nehéz viszálkodó kérdések ezek, nem 
tagadom, de mivel bizonyos, hogy a' szent 
Lélek ön magával nemellenkezhetik, és, a* 
mit egy szavával mond, azt más szavával 
fel nem bontya: azért, lelki tsendességtek-
re szólván, azt mondom: két féle a'szomo-
rúság, és két féle a' vigasság. Egyik örö-
met, és egyik szomorúságot j a v a s o l j a szent 
Pál Apostol; a' másik örömet és szomorúsá-
got pedig tiltya és kárhoztattya. Tehát a* 
keresztény embernek nem tsak szabad, de 
hasznos is a* lelki öröm , és a' lelki szomo-
rúság tilalmaztatik, kárhoztatik ellenben a* 
világi öröm, és a' világi szomorúság. És 
ez iészen az én inai beszédemnek fel vett tzci-
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lya . Az okra nézve beszédemnek első részé-
ben előtökbe adom: hogy a' keresztény 
embernek a' világi zavarodások között nem 
illik kedvetlenséget mutatni, mert a' bal 
szerentsének ütközete rövid ideig tart. Má-
sodszor meg mutatom: hogy a Keresztény 
embernek a világi zavarodások között nem 
illik kedvetlenséget mutatni, mert a' bal 
ézerentsének ütközetit a4 véget nem érő ö-
röm koronázza, 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Tudván Krisztus e4 világnak balra siető 
változásait, és az ő Tanítványira háromlan-
dó üldözéseknek mérges nyillyait; azért, 
minekutánna az emberi nemzetnek váltságá-
ért a1 keserves kínoknak mélységes tengeré-
ben ei meríttetett volna, és az ő ditsoséget 
fel támadásával a' gyalázatokon, testi halá-
lon diadalmassan győzedelmeskedett volna, 
az egek egében való fel menetele előtt egy-
be gyüjté kedves Tanítványit , 4s mondá 
nékik: bizony bizony mondom néktek, hogy 
t i , az Atyához való el menetelem után, a* 
meg zavarodott világnak Ínségei között 
könyveztek és sírtok; mert olly időre juttok, 
mellyben minden, a4 ki titeket meg ö l , azt 
állíttya, hogy a4 rajtatok el követett hóhér-
kodó gyilkoskodásával Istennek kedves ál-
dozatot tészen. 

Azomban, hogy e4 féle ideig tartó za-
varodások meg ne tántorítsák a4 Tanítványo-
kat, már előre sok féleképpen bátorította, 
ds erősítette is őket mind azoknak el viselé* 
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sere, mert, Joan. 1.5. C. f . ig. magát ad-
ván például, monda: ha a1 világ titeket gyű-
lö l , mi nagy dolog? tudgyátok, hogy en-
gem előbb gyűlölt nálatoknál; másodszor ar-
ra tanította őket: hogy a' rajtok uralkodó 
világ gyűlölése az ő üdvösségeknek bizonyos 
je le ; mert, úgy mond: ha e' világbűi valók 
lettetek volna, kétség kívül a' v i lág , mint 
övéit, szeretne benneteket; de , mivel én 
kiválasztottalak benneteket e9 világbúi; te-
hát, mi tsuda, ha a* világ titeket, mint sza-
básaival ellenkezőket, szükségképpen gyű-
lö l ; harmadszor: hogy se kedvek meg ne 
tsükkennyen, se az üldözések terhe rajtok 
gyözödelraet ne vegyen bizonyossá teszi 
őket, hogy mind az ő szomorúságok, mind 
a9 világ öröme, tsak egy modicurn, az az: 
tsak egy kevés ideig tartó műllandóság; de 
olly külömbséggel, hogy az ó rövid szomo-
rúságok egy örökké tartandó örömre fordúl, 
mellyet senki tolok el nem vészen; a világ 
örömét pedig egy olly örök szomorúság fog-
ja követni, mellynek soha vége nem lészen. 

Azért, ha a' két féle szomorúságnak kü-
lömbözését akarjátok tudni, szükséges, h o g y 
szent Pál Apostol taníttásábúl ki tanúllyátok, 
mi légyen az Isteni és a9 világi szomorúság: 
á9 világi szomorúság, 2. ad Corinth. 7. C, 
úgy mond: halál szerző veszedelem. Az 
Isteni szomorúság pedig az örökké tartan-
dó mennyei boldogságnak meg szerző eszkö-
ze. D e , hogy világossabban meg értsétek, 
azt mondom, Hogy a9 világi szomorúságok 
gyökere , forrása, kút fe je , nem egyéb, ha-
nem a9 minden napi fogyatkozások , nya-
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valyák, betegségek, kárv^llások, gyaláza-
tok, a' mi kedvesinknek, jó akaróinknak 
halála, szerentsétjensége. Mivel e' világban, 
mint egy számkivetésben vagyunk, szün-
telen ellenségek között forgunk, siralom 
völgyében bujdosunk; azért gyakorta fo-
gyatkozásokat szenvedünk, .következendő-
képpen, a' ki e9 világ javaihoz ragasztya 
szívét, bizonnyára azon javaknak el nem 
érésén, vagy pedig el vesztésén törődik, 
felette szomorkodik, és a* mennyire kiván-
nya és bétsüli azon világi javakat, annyira 
terjed szomorúsága, és búsulása is , ha a-
zoktúl meg fosztatik ; mert , a' mi kívánsá-
gunk a9 mi hóhérunk. Azért, a9 ki azon i-
parkodik, hogy a világ javait magának meg 
szerezze, vagy attdlfél, hogy a9 meg nyert ja-
vakat el ne veszeszsze, vagy pedig még a* 
meg nem nyerteket el éiűiesse ; és í g y , mint 
annyi sok tengeri habok között, a9 nyugha-
tatlan szomorúságok szeletül hányattatik. 

Mellybül már világossan ki tetzik, hogy 
a9 világ fiainak bánattya, siránkozása éppen 
a9 világi kárvallások sarkán forog, ezekkel 
keseríttik , epesztik, és fonyasztyák szíve-
ket : ámbár az iilyen szomorúságnak s^tomi 
egyéb haszna ne legyen, hanem tsak hogy 
magokat kínozzák, 's tsigázzák el annyira, 
hogy gyakorta mint testi, mint lelki életek-
től magokat meg fosztyák. Az okra nézve* 
«zt a' szomorkodást méltán tiltya a9 szent írá*. 

Az Isteni szomorúságnak gyökere ésfor-
rása pedig abban á l l , hogy ő k , noha az Is-
tennek el választott szolgái, niéglen a9 hal-
landó testben élnek, sok világi nyomorúsá-



42/fc H Ú S V É T U T Á N VALÓ III. 

gokat, nyomorgatásokat, kárvallásokat, 
gyalázatokat szenvedgyenek is, még is mind-
azonáltal, Non contristantur sicut] caetcrii 
qui spem non habent, nem úgy bánkódnak, 
törődnek, sopánkodnak, mint a 'v i lág fiai, 
kiknek a' jövendőbéli boldogság agyafúrt 
fejekbe nem férhet, hanem meg mértéklik, 
és lelki vigasztalásokkal édesítik keserűsé-
geket, úgy h o g y , Flent tanquam non flen-
tes, sírnak, de úgy sírnak, mint ha nem is 
sírnának: mivel a' világgal úgy élnek, mint 
ha véle sem élnének: nem nyőlt, nem 
gyökerezett szívek a* látható el múllan-
dó jókhoz; azért egyátallyában nem kap-
nak a' világi tündér hízelkedéseken, hanem 
mind ezeknél felségessebb okokból indul-
nak az üdvösséges bánkodásra. 

Az öröm és a' vigasság is két fé le , tud-
niillik: világi és Istenes. A ' világi öröm 
nem egyéb, hanem midőn a' világ fiai olly 
héjába való dolgokon örülnek , mellyek Is-
ten előtt semminek állíttatnak lenni, úgy-
mint: a' világi gazdagságok, uraságok, di-
tsőségek, a v a g y , midőn a' Sardiniai sült 
bolondok módgyára az ő feslett gonosz er-
költstelenségekben vigadoznak. Azt írják 
némellyek, hogy a' Sardiniai lakosok olly 
balgatag vakmerőségre jutottak, hogy az if-
fiak a' bolond katzajgások, esztelen tapso-
Jások, vigasságok, örömek között a' meg 
öregedett, *s vénhedett tulajdon édes attyo-
kat, annyokat fel mészárlották, diribre 
darabra kontzolták; mások pedig azt ír ják, 
hogy az említett Sardiniai határban olly ár-
talmas fú termett, mellybül valaki evett* 
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mind addig nevetett, méglen á nevetés kö* 
zött ki nem adta szerentsétlen lelkét. 

Illyen ám az istentelen világ fiainak is 
öröme, kik, Laetantur, cum male fecerint % 
et exultant in rebus pessimis, akkor leg in-
kább vígadnak, midőn roszszalkodnak; ak-
kor leg inkább örvendeznek, mikor leg na-
gyobb gonoszságokat tselekedhetnek: sőtt; 
azon iparkodnak a4 hegyke legénykék, hogy 
egyik a4 másikát nyalkasággal, tziffra ká-
romkodással, nyálos beszédekkel, meg 
győzze, 's felül halladgya. Ha lopnak, raj-
ta nem érik, örüllnek, hogy okossan intéz-
ték lopásokat; ha büjálkodnak, paráznál-
kodnak, rajta nem érik, örüllnek,. vígad-
nak, hogy gonoszságok titokban vagyon; 
e's í g y , egy gonoszságbúi más gonoszságba 
hanyat homlok dűlvén, meg se tudgyák 
gondolni mi légyen a4 lelki vígasság, ha-
nem minden törvény és parantsolat nélkül, 
Gaudium et laetitia, comedere carnes, et 
bibere vinum, az ő örömek vígasságok tsak 
abban á l l , hogy a4 gonoszságnak kenyeré-
vel test hizlaló húst mértéktelenül egyenek, 
és mértéktelenül bort igyanak. Mert tsak 
azt állíttyák, azt tartyák , hogy e rövid, 
bajos, fáradságos élet után talán más hová 
jutnak, mint sem szándékoskodnak; azért 
c gy meg szaporáztatott frissességgel kelle-
tik nékiek e4 világ javaival élniek, *s ví-
gadniok, ha a4 más világon semmi örömök 
nem lehet. És ezt az istentelen veszedel-
mes örömet, vígasságot tiltya, és tilalmaz-
za a4 szent Lélek. 

Az Istenes öröm és vigasság P e í l i g n c m 
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egyéb, hanem az Isteni szolgálatok serény-
sége ; a9 jó lelki esméretnek vigasztalása; 
az Isten oltalmának bizakodása; és az örök 
boldogság el nyerésének reménysége. Mert, 
Laetetur cor meum, ut timeat nomen tuum> 
Örüllyön, úgymond szent Dávid , az én 
szívem, de azon, hogy az Istent fé l i , és 
néki kedvét nem szegi ; mivel , non est oh* 
lectamentum super cordis gaudium, a9 szN 
nyúgodalmánál nintsen nagyobb öröm és 
vígasság: mert, secura mens quasi juge con-
vivium, bizonnyára af jó lelki esméret ol- , 
lyan mint a' szűnetlen lévő lakodalom, az 
az : valamint a9 lakodalomban félre teszünk 
minden szomorú gondolatokat, tsak egye-
dül a9 szép barátságos nyájaskodással, jé 
izü eledelekkel vidámíttyúk magunkat, úgy 
hasonlóképpen, a9 jó lelki esméretű ember 
is mindenkor örvendetes vigasságokkal bő-
velkedik; mert, noha a' világtűi semmi vi-
gasztalást nem vehet, m é g i s , szemeit az 
Istenhez fordítván, reménységét benne 
hellyheztetvén, Repletur consolatione ^ supe-
rabundat gaudio, egészlen meg tellyesedik 
minden vigasságokkal, és örömökkel. 

Nem mondom ugyan, hogy az Isten 
szolgáiban is örömet ne szerezzen a9 világi 
alkalmatosság, barátságos nyájaskodás; de 
ez illyen öröm az örök boldogságnak örö-
méhez képest ő bennek tsuk semmi öröm* 
Mert , gaudent tanquam non gaudentes, ők 
másokra való nézve vígadnak ugyan és ör-
vendnek , de úgy vígadnak és örvendnek 
mint ha éppen se nem őrvendne'nek, se nem 
vígadnának. 
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Láthattyátok már K . A. és érthetitek,, 
mi külömbség légyen a' tilalmas és javas-
lóit öröm és vígasság között; a' tilalmas és 
javaslott szomorúság és bánkódás között; 
azért, úgy é? méltán külömbözteti Krisztus 
az ő Tanítványit a9 világ fiaitúl; mert az ő 
Tanítványinak szomorúságok örömre, a 
világ fiainak örömek pedig szomorúságra 
fog fordulni: ah! mennyit szenvedtek az 
Anyaszentegyház zsengéjében lévő keresz-
tények egész három száz esztendőknek el 
folyása alatt, njéglen a9 nagy Constantinus 
Tsászár az igaz keresztényi hitre nem tért 
volna, mert, hol a korbáts alá, hol a9 pal-
los alá fogattattak: hol a' vas rostélyon, 
hol a9 tüzes kementzében pörsöltettek: itt 
az aszonyok, amott a férfiak daraboltattak; 
itt az i f f iak, amott a9 vének élet halál kö-
zött Vérbe fagyva úszkáltak, és még is ké-
tségbe nem estek , leg kissebb szomorúsá-
g o k a t , kedvetlenségeket nem mutatták. Sőtt; 
mennél több üldözéseket, Veréségekqt, töm-
lötzözéseket, vér ontásokat szenvedtek, 
annál inkább örvendeztek, 9s annál több és 
több számú pogányok, ösztönt vévén , a9 

keresztény hitre tértek. Mert el hitették 
magokkal, hogy; rövid idő múlva, győ-
ződelmeskedni fog az igazság, meg gyaláz-
tatik az hazugság, ki irtatik a9 bálványozás, 
a9 setétes főidnek kamaráibúi világosságra 
jövend a Krisztus vérén épült Anyaszent-
cgyház. Tehát még a9 mostani keresztény-
ségnek se illik a9 világi zavarodások között 
kedvetlenséget mutatni, mert a9 bal szeren-
tsének ütközete nem tsak rövid ideig tart, 
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hanem még a* véget nem érő öröm is ko-
ronázza. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Az Isten félő jámborok e' világnak tan-
deres javaihoz, majd hogy nem közönsé-
gessen, felette igen szerentsétlenek; mert 
akár melly szívet gyönyörködtető jókra for-
díttyák igyekezeteket; akár melly zsiros 
kereskedésekre intézik pénzeket; akár melly 
fáratságos munkára teszik erejeket, majd 
mindenkor biztos reménységektől el titte-
tődnek, hátra maradást szenvednek, 's meg 
tsükkennek: mivel az ő gyönyörűségek, ö-
römök, vígasságok, e' rövid idő után,men-
nyeknek országában leszen. Ezt bizoníttya 
az emberi nemzetnek Üdvözítő Úra, ki mi-
belest mondá szerelmes Tanítványinak, Vos 
vero contristabimini, ti pedig szomorkodtok, 
íeg ottan utánna vetette, sed tristitia vestra 
vertetur in gaudium, de a' ti szomorúság-
tok örömre fordúl; nem világi örömre, 
hanem mennyei örömre.; tehát az el válasz-
tottaknak örömek, boldogságok nem e' vi-
lágon vagyon, hanem ez élet után men-
nyeknek országában. Ezt jelentette szent 
Lukáts Evangyélista 16. C. f . 42. midőn 
a' Dűs gazdagrúl, a' ki minden nap kedve 
szerént ivott, evett, és a' nyomorult L á -
zár koldusrúl, a' ki naponként koldulással 
kereste élelmét, mondotta, lön pedig, hogy 
meg halna a'koldus, és vitetnék az Angyalok-
tűlÁbiahám kebelébe, a' hoszszas Ínségek 
ntán , tudniillik : az örömbe; lön pedig , 
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hogy meg halna a' Dús gazdag is , és pokolban 
temettetek e l , a' világi örömek után, tudni-
illik : a' gyötrelemben. 

Jó reménységben legyetek , tehát, 
ti szegények, árvák, özvegyek, és valakik 

világi gyönyörűségekben nem részesül-
hettek, mert néktek más öröm, más vigas-
ság készíttetett. Azért , ha valami inség, 
nyomorúság, vagy nyavalygó betegség meg 
környékez, mondgyátok a' zsoltározó királ-
lyal Ps. 15. f , 5.* az Ür az én örökségem, 
és poharam része, te v a g y , a ki meg adocl 
az én örökségemet nékem, tudniillik: e4 

nyomorult élet után mennyeknek országát. 
Mive l , olly formán bánik velünk Krisztus, 
a4 mint a4 beteggel szokott bánni a4 testi or-
vos: a4 testi orvos, minekelőtte az el vesz-
tett egésségre viszsza hozza a4 beteget sok 

' féle szerekbűi öszve egyeiétet italokkal ter-
heli a4 beteget, nem azért, hogy néki ár-
tson, hanem, hogy még a4betegségnek gyö-
kerét is ki vehesse a4 betegbül. í g y , ha-
sonlóképpen, a4 mi lelki orvosunk is, a* 
Krisztus Jésus, sokféle nyomorúságoknak, 
sanyardságoknak öszve egyeledett pohará-
val kínál , sőtt; ha vonakodunk is előtte, 
reánk méri, tsak hogy itt eleget tévén bű-
neinkért, abban a4 nagy boldogságban bé 
juthassunk, mellyrül a nemzetek Doktora, 
szent Pál l . ad Corinth. 1. C. f . ki mond-
g y a , se a4 szem nem látott, se a4 fül nem 
hallott; se az ember szivére nem szállott 
m e 'g tsak ábrázolása is azoknak, a4 mellye-
ket el készített Isten mennyországban az 
let szeretőknek, az az: kik a4 szegénységet, 
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nyavalyát , betegséget, más egyéb gyötrel-
meket békességes tűréssel szenvednek ,. nem 
zúgolódnak, nem házsártoskodnak, hanem 
Jób Pátriárchával, az ő akarattyokat az Is-
ten akarattyával egybe kaptsollyák. 

íme! azt tselekszi velünk az Isteni Fel-
s é g , a mit tseíekedett Ábrahám az.ő fiaival.' 
Ábrahám, midőn már már halálára jutott, 
öszve hivatá fiait, kinek kinek Testamen-
tom szerént így intézte javait: Isaak fiának, 
ki az igaz feleségétűi, Sárátúl születtetett, 
minden hely bűi ki mozdíthatatlan öröksé-
gét ajánlotta: a9 többi fiainak pedig, kik ai 
ágyossaitúl származtanak, minden ingó bin-
g ó , úgymint: pénzit, aranyát, ezüstyét, 
ruháját, barmait, és más illyes hellybül ki 
mozdítható, javait hagyta. M á r , haa9szent 
Atyákat , a' szent írás magyarázóbőltseket, 
ezen Ábrahám tselekedetirül olvassuk, és 
visgállyuk , vélitek é mit értenek az ágyas 
aszszonyok fiaival? az istentelen világ fiait; 
Isaakkal pedig, ki Ábrahámnak igaz fele-
ségétül születtetett, a9 jámbor erköltsühíve-
ket, Mellybül már világossan láthattyátok, 
hogy Isten ő szent Felsége a9 roszszaknak, 
némelly tsekély jót tettekért, e9 világon gaz-
dagságot , egésséget, 9s más egyéb el múl-
laiidó javakat á d ; mert a9 más világon bő-
rökkel fognak adózni; a9 jóktúl pedig majd 
mind ezeket meg vonnya, mert az ő örö-
m e k , vigasságok a9 más világon fog lenni* 

Méltán mondgya tehát szent Ágoston 
Doktor, meg ne háborodgyatok azon Átyátf* 
hai , ha láttyátok, hogy a9 tűzre pattant vi-
lág követői e9 világon minden munkáikban 
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elől mennek, ti pedignyomorkodtok; mert 
az igaz keresztény Romai Kathoiika hitnek 
nem fundamentoma az , hogy minden ke-
resztények felmagasztaltassanak, hanem in-
kább, hogy meg aláztassanak, mert írva 
vagyon, minden a9 ki magát fel magasztal-
l y a , meg aláztatik, és minden, a9 ki magát 
megalázza, felmagasztaltatik. Ennek je-
les oka nem egyéb, ügy mond az említett 
szent A t y a , hanem az , hogy valamint a9 

roszszaknak senirai^ örömek nem le'szert a' 
más világon, ügy néktek kevés, vagy sem-
mi örömötök se legyen e' földön és í g y v 
valójában mondhatom, boldogok, a9 kik 
sírnak, mert meg vigasztaltatnak ; boldogok 
a9 kik üldözéseket szenvednek az igazságért,» 
mert övék mennyeknek országa. 

De talán akarjátok tudnihonnét veszi 
eredetét az a9 szomorúság, inellyet Isten ö-
rök boldogsággal fog meg jutalmazni ? avagy 
mi légyen az , a9 min , és a9 miért kellessék 
s z o m o r k o d n u n k ? azért hogy ti is ez után 
jobban tudgyatok az örök boldogságért szo-
morkodni, síéni, és könyvezni, azt mon-
dom, hogy ezen tökélletes Istenes szomo-
rúság nem árad a' kárvallásokbúi, betegsé-
gekbül, szegénységekbül, vagy más egyéb 
testi, és világi javaknak fogyatkozásibűl, 
mert mind ezeket az Isten szolgáinak bé-
kességes tűréssel kelletik el szenvedni, ha-
nem arany szájú szent János rövid fontos 
szavai szerént, Christianus duas tantum ha-
het maeroris causas, cjuum vei ipse, vei pro-
fiimus Deum offendit. Valaki igazán, és mél-
tán viseli a' keresztény nevet, éppen tsafe 

Rész. 
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két igaz okbúl szomorkodhatik , tudniillik * 
midőn vagy maga, vagy pedig felebaráttya 
Isten ellen vétkezik teremtő, 4s üdvözíttó 
urát bűneivel meg bantya. Ezt a szomo-
rúságot Istenes szomorúságnak nevezi szent 
Pál Apostol, és helyessen, mert nints e' vi* 
lágon lemmi olly más féle kár, mellyet sí-
rással, könyhullajtással viszszatérithetnénki 
bánátinkká! segélhetnénk , hanem egyedül 
tsak az igáz penitentzia szomorúsága, ez ál-
tal viszsza nyerjük tehái bűneinknek botsá-
natyát, és az örök életet, a4 menny országot. 
Következendőhéppen, az Islen szolgáinak 
tsak egyedül arra kelletik fordíttani minden 
szomorúságokat, minden sírásokat, minden 
keserves ohajtásikat, a4 mellybül hasznot 
vesznek, tudniillik, mind tulajdon, mind 
más idegen felebaráttyok bűnök orvoslására, 
*s el távoztatására. 

Oh! vajha értenétek K. A. melly vesze-
delmes romlás, melly ártalmas nyomorúság, 
melly szörnyű betegség légyen a4 bűn ; vaj-
ha meggondolnátok sokasságát, súlyos ter-
hét a' világ gonoszságának , mellyekkel a1 

Felséges Istent naponként meg bántyátok, 
és naponként magatoknak örök veszedelmet 
szereztek, valójában nem tsak szomorkod-
nátok, hanem, Exitus aquarum deducerent 
oculi vestri. Sűrű könyhullajtások áradná-
nak a' ti szemeitekbűi. Mert nints veszedel-
messebb kár, nint^ártalmasabb betegség,nints 
keservessebb nyomorúság a4 bűnnél. Mert 
mihelest tsak egy halálos vétekbe esik is az 
ember, mingyárást pártot üt Istene ellen, 
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véle ellenkezvén, tábort vezet ellene. És 
í g y , az iliyen Istene ellen tusakodó , min-
den átkokkal meg fog emésztetni. 

Azért szomorú siralomra, keserves 
könyhullajtásra méltó a bűnös ember álla-
pottya, ha mindgyárt semmi egyéb nyava-
lája nints is , hanem tsak az , hogy a' Felsé-
ges Istennek átka 6 rajta vagyon , és hogy 
abban az átokban az örök tűznek el kerülé-
sére semmi védelmező jóságos tselekedetet 
nem szerezhet. De naind ezek a'következen-
dő károkhoz képest még tsak semmi se; mert 
ezek után következik ám még az örökkön; 
tartandó kín: ezek után érkezik ám még , 
Fletus et stridor dentium, a' sírás , és a' fo-
gok tsikorgatása. Még is a' veszendő bű-
nösök most nem akarnak sírni; még is az is-
tentelenek , Fletibus jletum non praeveniunt 
az örök siralmat rövid siralommal meg nem 
ellőzik , 's elejét nem áílyák: de el jön az 
i d ő , mellyben meg epedett szívvei siratni 
fogják, hogy balgatagúi a' mennyországot e* 
földi javakért el hagyták. A' penitentziá-
nak szívbeli bánattya indítson tehát titeke-
a szomorúságra el annyira , hogy midőn lát-
tyátok, hogy e' világ örül, ti azon Istenes* 
's tökélletes szívbéli bánattals zomorkodgya* 
tok , melly vigasságos örömre fordul, és 
olly örömre, meilyet senki el nem vesz tő ' 
letek. 

B É F E J E Z É S . 

T e g y ü k , hogy ti szüntelen nyomorán 
ságokkai háborgattattok; tegyük, hogy t | 
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reátok minden felől a nagy ínségek rohan-
nak; tegyük, hogy ti néktek semmi re-
ménységtek nints az ellenkező dolgokbúi 
való ki szabadulásra; tehát néktek kétség-
be kellet!k esni ? tehát a zent a békességes 
tűréstől meg kell szűnnötek? nézzetek tsak 
a1 ti boldog hazatokra, a magos egekre, a 
hol az élet hálái nélkül, /áz iffiúság vénség 
nélkül, az egesség betegseg neikül, a' bé-
kesség boniakozás nélkül, az öröm unalom 
liéikül, a' Szépség szeplő nélkül, a' szabad-
ság szolgálat nélkül, a9 bátorság felelem nél-
kül ki fog adódni, bizonnyara nagy vi-
gasztalástok lehet, mert ott meg törli Isten 
az ő híveinek szemeit, és már többé sem-
mi féle irigy időnek mostohasága nem fog-
ja őket érdekleni: és így mivel a9 folyóvíz-
nek sebessége szüntelen örvendezteti az Is-
ten várossát, a'ti örökös boldog hazátokat, 
el hiszem, hogy tsak egynapi idő is többe; 
ér ¡az Isten hajlékában, a' nektek el készít-
tetett mennyországban, mint sem ezerek a9 

földi vigasságok között. Mert ha ezer esz-
tendő az Isten szentei előtt tsak annyinak 
látzatik, mint az el múlt egynapi idő, va-
lójában, szent Ágoston Doktor taníttásasze-
rént, egy nap többet ér azok közül, mint 
ezer esztendők ezek közül. Ah! roelly nagy 
ditsősaégben lészen az, ki midőn mind azo-
kat, niellyeket most tükör által tsak Vakos-
kodó homály nak ábrázolásában képzel, szín-
ről színre minden tartalék nélkül va-
lóságbanfogja látni, mert akkor minden szo-
morúsága olly örömre fordul, mellyet sen-
ki el nem vészén tőle. Ámen. 
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Vado ad eum, qui misit me. Joan. 16. C. ty. 5. 
Ahoz megyeit, a' ki engem küldött. 

A z ember életét életnek se lehet mondani e* 
földön vagy azért, mive l , mihelest szülét-
tetik az ember, mindgyárást, az ő életének 
folyamattyában, az ő utolsó órájához köze-
lít: mert azon szempillantástól fogva , melly-
ben szüiettetik, valamint minden nap, min-
den órában, testiképpen nevelkedik, 's ö-
regbedik, úgy minden nap, minden órában, 
az ö életének meg tsorbuiásával, az ő éle-
téből egy napot, egy órát el veszejt. T e * 
hát, ha az igaz élet a' fel talált valóságnak 

- ki mozdúlhatatlan meg állapodása, az ember 
élete pedig még Rak egy óráig se marad egy 
állapotban, az ember élete e' földön neiu 
valóságos élet. Mellybül fontos okoskodás-
sal azt hozza ki a' pogány bőlts Seneca, 
hogy a' természetnek józan ösztöne e' vilá-
gonfkz embertül nem maradandó hajiékot, 
hanem tsak szarándokoskodásra való szállást 
kíván. Azért , az ember, halála órájára jut- v 
v á n , a z ékessen szólló pogány bőlts Ciceró-

* nak tanítása szerént, ki ki azt mondhattya, 
által költözöm e'tsalárd világbúi, nem mint 
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tulajdon hazámbúi, hanem tsak mint ideig, 
9s óráig tartó s z á l l á s o m b ó l . 

Tehát , mivel nints e' földön maradan-
dó városunk, nem tsudálom, hogy a mi 
szerelmes meg Váltónk, ki ne'künk születte-
tett, nékünk adatott, minekutánna velünk, 
¡emberekkel társalkodott, úgy meg utálta e 
világot, hogy , noha azzal ditsekedhetne, 
hogy az egész földnek kereksége nem másé, 
hanem az övé , még is, a9 mai szent Evan-
gy.élipm jegyzése szerént, szomorúan, és 
mind egy panaszoikodva monda a1 Tanítvá-
nyinak: anoz megyek, a' ki engem küldött. 

' Hát te néked K. A. mitsoda vigasztalá-
god vagyon e' világban? mint tetzik életed 
e' földön ? tudom ugyan, hogy sokan talál- i 
koznak az emberek között, kik azzal kér-
kednek, és azt mondgyák: én az én szeme-
im kívánságit soha meg nem zabolláztam, 
hanem mindenekben, valamiket kívántak , 
^zabadossanbotsájtottam, sőtt; még a'szívem-
nek vágyodásit se hátráltattam, hanem 
mindenekben mindenkor kedvére hagytam, 
jés i g y . tellyes életemet még mindekkoráig 
kedvemre töltöttem. D e , emberek fiai! 
meddig maradtok ezen említett hívságban ? 
meddig gyüjtitek veszedelmetekre a' ti át-
kozott atyátoknak, a pokolbéli ördögnek 
tudománnyát, a' hazugságot? nem tudgyá-
tok é? hogy az ember élete, mihelest kez-
dődik, mindgyárást enyészik. Mert, a9 mi 
életünknek kézdete, már az halálnak eleje-
Mivel mihelest nevelkedni kezd, leg ottan 
fogyni is kezd a9mi esztendőnk. Tahát mi-
ért tsallyátok meg magatokat? mivf! tud 
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gyátok, hogy e4 földön nints maradandó vá-
rostok : mert, első Ádám atyánk vétke miatt, 
el vagyon végezve, hogy minden ember a* 
halál zsóldgyát fizesse 4s magáért adózzék, 
Es még is te úgy élsz , mint ha nem volnál 
hallandó , és a4 te életednek minden szem-
pillantásairól számot nem kellene adnod. 
D e , jaj néktek, hatellyes örömetek vagyon 
ez életben ; mert az el múlt Vasárnápi szent 
Evangyéliombul halhattátok, hogy ez élet-
ben tsak a4 világ fiainak vagyon teliyes örö* 
mök, és teliyes vigasztalások; mivel, az ö-
röm, vigasság, és a4 szerentsés előmenetelíí 
boldogság, nékik jutalom, és bér gyanánt 
adódnak vagy azért, mivel, ez életben lévő 
örömek után, a más világon sírás, jajgatás, 
és fogok tsikorgatása fogadgya bé őket. Mi-
re való nézve, ha hibázni nem akartok, ez 
életben inkább betegséget, szegénységet, 
kár vallásokat kíványatok az Istentől, hogy 
ez eletben, úgymint: e4 siralom völgyé* 
ben, mindenkor egy mély alázatosságban 
tartóztassatok a4 végre , hogy ez életben lé-
vő sírástok, jajgatástok, szomorúságtok a4 

más világon örömre fordulhasson. 
Ha tehát a4 mi szerelmes meg Váltónk, 

az üdvözíttő Űr Jésus Krisztus, látván, 
hogy az egész világ a4 fertelmes gonoszsá-
gokban el merült, szívének meg illelődésé-
vel úgy meg utálta e4 vi lágot, hogy az^Q 
hallottaibúl való ditsőséges fel támadása Ur 
tán e4 világban tellyességgel maradni nem 
akart, hanem az ő Tanítványinak panasz* 
héppen, 4s egy szomorú bánkodással mondá 
ahoz megyek, a' ki engem küldött. Ki l 



4öo H Ú S V É T U T Á N V A L Ó IV. 

szen magárúi olly el felejtkezett, a' ki az o 
mennyei Mesterét ne kövesse, és ötét az ő 
mennyei Attyához buzgó elmélkedéssel ne 
kövesse. 

De miért mondotta Krisztus a' mai szent 
JEvangyéiiomban , ahoz megyek, és miért 
pem mondotta, ahoz fogok menni, a ki en-
gem küldött: ennek nem egyéb az oka, ha-
nem a z , hogy a' vers szerzőnek ezen fon-
tos szavait szüntelen elménkben forgatnánk, 
tudniillik. Mors est certa, dies incerta, hó-
ra agnita nulli. Providus extremam , quam-
libet esse puta. A' halál bizonyos, és tud-
gy.uk, hogy meg kelletik halnunk, de a* 
napot, és órát, mellyben történik halálunk 
nemtudgyuk: tehát úgy él lyüuk, mintha 
minden szempillantásban, meg kellene hal-
nunk. Következendőképpen, azért mon-
dotta szerelmes meg Váltónk, ahoz megyek, 
.és nem, ahoz fogok menni, hogy minket 
a9 végső dologra, úgymint, a halálra, em-
lékeztetne. És ez lészen az én mai beszé-
deidnek fel vett tzéllya. Az okra nézve, 
beszédemnek első részében elötökbe adom: 
melly hasznos légyen a9 halálnak emléke-
zete, mert az, a9 mi emberi gyarlóságunk-
nak vétkes indulatait meg fojtya. Másod-
szor meg mútatom: melly hasznos légyért 
a9 halálnak emlékezete, mert az, minket 
az erköltsöknek mértékletes állapottyába 
hellyheztet, 's figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Hogy a9 halálnak emlékezete a9 mi cm-



beri gyarlóságunknak vétkes indűlattyait 
meg zabollázza , Krisztus Urunk tselekede-
teinek jeles példáibui nyilván ki tanúihat-
tyúk. Ugyan is , vegyétek eszetekbe: mi-
dőn szerelmes meg Váltónk az ina szakatt 
beteget meg gyógyította, leg ottan azt mon-
dotta néki , íme! már az előbbeni egéssé-
gedre viszs'za tértél, d e , vigyázz magadra, 
többé ne vétkezzél; azon aszszonynak i s , 
kit az írás tudó Farizeusok idegen férfiúval 
a' vétekben találtak, és Úrunk előtt a' há-
zasság törésről vádoltak, azt mondá: nem 
de hallád az ellened való igaz vádolást? 
mindazonáltal most meny el b é k é v e l , és 
már többé ne vétkezzél: midőn pedig az 
özvegy aszszonynak meg holt egygyetlen 
egy fiatskáját hallottaibűl fel támasz-
totta, az halálbúi fel támadott iffiúnak sera-
mit se szóllott, hanem, az Vdes annya v i -
gyázása ala bizván, útnak eresztette: a' ki-
rály leányának i s , kit hallottaibűl életre ho-
zott, ámbár tudta , hogy a' szülei kényes-
sen fogják dajkálni, és sok'vétkekre v ivő 
alkalmatosságok között nevelni , még is 
semmit semmit se mondott. Már mi oka 
lehet annak-, hogy Krisztus a betegségből, 
a* vétekbül fel kelőknek szép intéseket a-
dott; a' halálnak ágyából fei serkenőknek 
pedig semmit se szóllott ? ennek nem egyéb 
az oka , hanem az, mi vei jól tudta azt Krisz-
tus, hogy az halál ágyábúl fel serkenők 
t e l j e s életekben a'halálról soha el nem fe-
lejtkeznek, a* halál emlékezetét soha elme-
jekbűl ki nem vetik, inelly az emberi gyar-
lóságnak vétkes indólattyait erős zaboláq 

V A S Á R N A P I B E S Z E D , 
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tartya: a betegségből, a9 bünbűl fel kelők 
pedig, az ő betegségekről, bűnökről, meg 
nem emlékezvén, könnyen ismét az ő előb-
benyi vétkeikre viszszatérnek. Tehát, szük-
séges volt a betegségből, a' bűnből fel 
kelőket meg inteni, a9 jövendőbeli életek 
éránt félelem és rettegés között tartani, nem 
pedig a9 hailottaibúl való fel tenyészőket. 
Mellybül vehettyük észre, hogy az embe-
ri gyarlóság vétkes indúlattyainak meg za-
bolázd a nints alkalmatossabb eszköz a 9halál 
emlékezeténél. 

Ne mondgyátok azért a9 ki fitzamlott 
ttzú tsatskákkal: ma vígan együnk és igyunk, 
mert már a9 holnapi napon meg halunk: 
mert nem tsak az halál emlékezetét kelle-
tik emlegetnünk, hanem inkább jó elmessen 
meg kelletik fontolnunk, mit tcszen ez a9 szó: 
a9 holnapi napon meg halunk. Ez a9 szó: a9 hol-
napi napon meg halunk, annyit tészen, hogy 
a9 lélek a9 testül a9 holnapi napon el fog vál-
n i : e9 világot el fogja hagyni, 9s olly útra 
fog indulni, mellyen még soha se járt; de 
nem tudgya, ha Angyal lészen é vezetője, 
avagy ördög; és olly itélő biró eleibe kel-
letik állani, a9 hová se a9 szolgák , se a9 jó 
barátok, se a'rokonyok, se a9 kintsek, se 
*T gazdagságok nem késérhetnek, tekén* 
tetben nem is lesznek, Azért inkább mond-
gyátok, sanyardan bőjtöllyünk, és mélly a-
lázatossággal búzgón imádkozzunk , mert 
a9 holnapi napon meg halunk. Mire való 
nézve, mindennemű keléstekben, járástók-
b a n , munkáitokban, 9s foglalatosságaitok-
ban 1 meg emlékezzetek a9 négy végső dol-
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gokrúl, úgymint, az halálról, ítéletrüi, 
okolrúl,és mennyeknek országárúi, e's so-
a nem vétkeztek; de úgy emlékezzetek, 

és úgy vegyétek fel eszetekbe, hogy , az 
halál, és ítélet után, a' ti örökös helyetek 
nem más lészen, hanem vagy pokol, vagy 
mennyország. Ezen utolsó dolgoknak emlé* 
kezeiében olvadozni, melly hasznos légyen 
elegendőképpen ki mutatták a szent írásbé-
li törvények, 's parantsolatok. 

Ugyan is , midőn Moyses 3-dik köny* 
vének 16-dik részében elő számlálta volna 
a Felséges Isten az Israel fiainak azon vét-
keiket, melly ékért halálnak halálával bün-
tette őket, azt mondá: valahányszor vét-
kezni akartok, a' bűnre ingerlő alkalmatos-
ságokba avatkoztok, és meg emlékeztek 
az én boszszúálló ostorozásomra, tudniil-
l ik , a' halálra, tudom, hogy nem fogtok 
vétkezni: hogy pedig a' halálra inkább reá 
emlékezhessenek, azt parantsolá Isten Moy-
sesnek, hogy ölessen meg egy tehenet, és 
azt égettesse hamváig , annak hainúját pe-
dig szedegesse fel egy vétek nélkül lévő 
férfiú, és vigye az Israel fiainak tábora mel-
l é , és ott egy tiszta helyre hellyheztesse a' 
végre, hogy, az Israel fiai látván a' meg 
égettetett tehénnek hamvát, a' halálnak 
emlékezetét szüntelen eiméjekben forgassák, 
mert, valamint az o előbbenyi vétkeikért a" 
tehén meg égettetett, vagy az újjabban el 
követtendő tulajdon vétkeikért önnön ma-
gok személlyessen fognak büntetődni-

Midőn Jób Pátriárka a" vétekbe el me-
rült bűnösöket elő számlálta, 's le írta vol% 
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na, azt a' kérdést teszi, ha vallyon azok 
közül, a' bűnbe el merült emberek közül, 
meg tér é valaki? de, midőn ismét le írta 
vo lna , hogy az ő intését, feddését, dor-
gálását, senki se akarja hallani, igen nehéz 
dolognak állíttya azoknak meg téréséti 
mondván, Quis arguet corani eo viam ejus ? 
Job. 21. C. f . 3 1 . Ki lészen az a' hathatós 
beszédű, ki a' vétekbe el merült bűnösnek 
olly nyersen szólhasson, hogy a feddés, 
dorgálás után az ő bűneinek rútságát, kár-
hozatos veszedelmét, meg esmérvén, szí-
vébe térjen, 's magát meg jobbítsa? vedd 
eszedbe itt, szitkozódó, átkozódó, ká-
romkodó, rágalmazó, ki mosdatlan szájjal 
azt böífógteted, hogy ha azon Lelki Atya, 
a' ki téged int a* vétekrül, maga jelen vol-
na azon alkalmatosságban, a' mellyben te 
v a g y , midőn káromkodol, szitkozódol, át-
kozódoi, ő is szintén ügy el törött szájjal 
beszéllene, valamint te. Tehát , ha az in-
tést, feddést, dorgálást, bé nem veszitek, 
ki lészen az, a ki veletek a' fertelmes vét-
keket meg utáltassa , titeket jobb élet mod-
gyára hozzon? tehát, ha mindenkor tsak a-
zok a'roszszak maradtok, a* kik kezdettetek 
lenni, soha igaz penitentziát nem tartatok. 

Azért, valaki a' Lelki Atyáknak szép 
intéseit, feddéseit, dorgálásit bé nem ve-
szi, Jób Pátriárka tanítási szerént, Ipse 
ad sepulchra ducetur , et in congerie mortu-
orum vigilabit. Jób. 2 1 . C. f . 32» Tsele-
kedve mennyen az ollyatén temetőbe, a* 
hol a' meg holtaknak tsontyai ki ásattatván, 
egy rakásra hányattattak, 's üllyön azoa 
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rakás korhott tsontokra , és elmélkedgyen 
magában az halálról, 's ^endoliya meg, 
hogy azon tsontoknak gazdái is éltének, és, 
szembe tűnőképpen ,v mire jutottak? tehát, 
mivel az embert halála utan semmi egyéb 
nem boldogíthattya, hanem tsak a jóságos 
ts^iekedetek, szállyon szívébe, és a jó-
ságos tselekedetekben, tökélleies erköltsök-
ben töltse életét. 

Ide tzéloztak azok a régi hitetlen nem-
zetek , k ik , valahányszor a' köz jónak elől 
mozdításáról, az országnak helyes korrná-
nyozásárúl, vagy akár meliy nehezebb dol-
gokról akartak rendeléseket tenni, minden-
kor a' hallottak temetőjébe idézték az ő 
tanátskozó gyülekezeteket; el hitetvén ma-
gokkal, hogy az elöljárók soha boltsebb, 
liasznos'bb, 's igazságos bb végzéseket nem 
tesznek, mint sem ha az hallottaktól kérnek 
tanátsot. Sőtt; még maga a9 Felséges Is-
ten is , mindgyárt még világ kezdetén, az 
e l s ő embert az halálnak fenyegetése által 
kívánta a" vétektűi el rettenteni; mert mon-
dá néki, a' melly napon engedetlen lészesz 
az én pararitsolatomnak, és incg kóstolod 
a1 jó és rosz tudomány fájának gyümoltsét, 
halállal halsz meg. Valameddig Ádám e-
zen tilalmazó igéket izemei elótt hordozta, 
mindaddig meg maradott az igazságban, és 
az ártatlanságban: d e , mihelest a' hazug 
Sátán halhatatlansággal hizelkedett néki, mi-
helest azt súgta fülébe, ne fé l j , meg nem 
halsz, azonnal könnyen reá adta magát a 
vétekre, és í g y , mint magát, mint mara-
dékit boldogtalanul meg vesztegette. Kö* 
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vetkezendőképpen, me'glcn Ádám az halálrúí 
gondolkozott, ártatlan volt, mihelest pedig 
az halálrúí meg felejtkezett, mindgyárásí 
bűnbe keveredett. íme! így mutatta ám 
meg első Atyánk az ő maga siralmas példá-
jával azt a' szörnyű vészéit, melly a' követ-
kezendő időkben legtöbb maradékinak nyá-
kokat szegte, és még mai napig is az a' 
közönségessebb veszedelme az emberi nem-
zetnek, mivel meg nem gondoliyák, hogy 
e' világnak minden hívsága, minden ditsős-
sége utoljára el enyészik mint a' füst. 

Innét származik a4 mi telhetetlenségünk, 
mert, nem gondolunk a' mi felebaráttya-
inknak kárával, sem a' mi tulajdon lelkünk-
nek veszedelmével, 's ügy szorgalmatosko-
dunk a jövendőrül, mint ha halhatatlanok 
volnánk, meg se emlékezünk a4 szükölkö-
dőkrül, az igazságról, a4 gyónásrúl, a4 pe-
nitentzia tartásról, hanem folyton folyvást 
foly tatty uk , 4s szaporíttyuk a büneket, 
semmi hit, semmi erkölts, semmi jámbor-
ság , nem találtatik bennünk;mivel alvilág-
nak szokása szerént, a4 meg vesztegettetett 
szívnek feslett vágyódásit követtyük , a' jó-
zan életet meg vettyük, a' keresztényi er-
költsöket nevettyük; sőtt még az Egekre 
is tsak unalommal,és kedvetlenül tekéntünk, 
de tsak azért, mivel a4 halál emlékezetét 
szívünkbül egészlen ki rekesztyük, 4s meg 
nem gondollyuk , hogy a mi testünk, mel-
lyel kényeztetünk, rövididő múlva férgek 
eledele lészen, a4 mi kintseink, gazdagsága-
ink, talán ollyanokra szállnak, kik meg se 
köszönik; a mi bűnös lelkünk pedig olly" 
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sajnos ítéletre vonattatik, mellyben meg 
állapi igen nagy rcttenetcsség lészen. 

Tsudáilatos dolog, a' mit egy Galenus 
nevezetű bőlts említ, azt írja, hogy a' meg 
olvasztott meleg ezüstöt semmi úgy meg 
nem hidegítti, és a ' f e l forrott búzogástúl 
semmi úgy meg nem állíttya, mint a' hamu. 
Ennek fontos tanúságát és értelmét fordí-
tsátok a9 ti magatok tulajdon hasznotokra, 
valakik a9 vétkekhez szoktatok ; mert ti vagy-
tok ám az a9 meleg fel forralt ezüst, kik egy 
vétekből más véteknek sarkába léptek, tsak 
egy nap, egy óra alig megy el rajtatok, 
midőn ébren vagytok, hogy ne vétkezze-
tek. Tehát néktek szükséges a 'hamú, hogy 
gyakrabban, mint eddig, az halálról gon-
dolkozzatok. Mert , ha mai napot meg ad-
ta érned a9 Felséges Isten, a9 holnapit meg 
nem Ígérte. Tehát , ha az emberi gyarló-
ságnak vétkes indólatit meg akarjátok za-
bolázni, szükséges, hogy az utólsó dolgai-
tokról, tudniillik, az halálról, minden mun-
kás útaitokban gondolkozva elmélkedgye-
tek , úgy lészen, hogy , a9 vétkeket meg ú-
tálván, az erköltsökhek mértkéletes álla-
pottyában nevelkedgyetek. 

M Á S O D I K R É S Z . 

Igaz ugyan, hogy semmitűi se irtózunk 
Inkább, mint a9 készületlen, és véletlen ha-
láltól ; de nem tsak az ám a9 véletlen halál, 
a ' midőn , példának okáért, egy gyet meg 
üt a9 guta; a9 másikát a9 le omló kő fal a-
gyon nyomjaJ a' harmadikát a9 tűz meg a* 
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mészti; a* negyedikét a vad állat meg Q-
l i ; az ötödik vízben fullad: mert a' vélet-
len és készületlen halál meg azokat is meg 
lepheti, kik az ágyban húzomos nyavalák-
kal küszködnek ; meg lepheti azokat is, 
kik hivalkodó életet élnek, az halálról meg 
felejtkeznek, hivataloknak szorgaimatossan 
meg nem feleinek, és a' kik az ó meg téré-
seket naprdl napra halogattyák, 's igaz pe' 
nitentziát nem tartanak. Meg beszéllették 
a1 Zsidók Krisztus Urunknak, a1 mint szent 
Lukáts Evangyélista jegyzi, hogy a torony, 
midőn Silóéban le dűlt, véletlenül tizen-
nyólz embert agyon ütött, azt feleié nékik 
Krisztus; vélitek é , hogy a' Jerusálem la-
kosi között azok voltanak a' leg gonoszszab-
bak ? mondom néktek, nem, std sipoeni-
tentiam non egeritis, omnes simititer peribi-
tis. Luc. 13. C. f . .5. de, ha penitentziát 
nem tartatok, mínnyájan hasonlóképpen 
vesztek el. ' Ez által azt akarta nékik mon-
dani szerelmes meg Váltónk; ne gondol-
j á t o k , hogy olly ritka eset légyen a' vé-
letlen halál, a' mint néktek látzik. Mert 
nem tsak az ollyan emberek halnak meg vé-
letlen és készületlen , kik egéssegessek lé-
vén , egy ket szempillantás alatt, midőn 
nem is vélik, hirtelen a más világra ragad-
tatnak, hanem minnyájan, valakik most itt 
jelen vagytok, ha vétkeiteket szünet nélkül 
szaporíttyátok, életeteket nem jobbíttyátok, 
meg térésteket hallogattyátok, az halálról 
nem gondolkoztok, hallandóságtokrűl e l fe -
lejtkeztek, és tsak az el műllandó hívsá-
gokban -gyönyörködtök, nem mondom 
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ugyan, hogy minnyájan torony, vagy kő 
fal által fogtok agyon verettetni, de tsak 
ugyan, valamint a' tizennyóitz ember vé-
letlenül el veszett, úgy ti is szerentsétlenűf, 
az halálhoz való készület nélkül fogtok el 
veszni. Ezeket a1 Zsidóknak mondotta u-
gyan Krisztus, de tsak ugyan a' kereszté-
nyeket is illetik. Mert, ha naponként az 
halálról nem gondolkodunk, az örök életre 
magunkat nem készíttyük , az üdvösségnek 
tselekedeteit végbe nem viszszük, még be-
teg ágyunkban is véletlenül, és szerentsét-
leníil fogunk meg halni. 

Vegyük azért például Nabukodonozor 
királyt , kinek az tJr Isten étzakai álmában 
egy olly szörnyű nagy álló képet mutatott, 
melly nek feje arany búi, mellye ezüstből, ha-
sa rézbűi, tzombja vasbul, Jábai tserépbül 
valának; és ezen álmát senki egyéb meg 
nem tudta magyarázni, hanem tsak Dániel 
Próféta, ki is mondá a1 királynak: azon kép-
nek az arany feje példázza a' te nagy hatal-
madat, és a' te országodnak fényességét, a9 

tserép pedig a9 te töredékeny hallandóságo-
dat jelenti. Nem tetzett ez a9 kép a9 király-
nak, ugyan azért oliy álló képet tsináltatott, 
mellynek minden tagjai finom aranybúi va-
lának, azt gondolta, hogy az által, hogy a$ 

maga képének arany lábot öntetett, a9 töre-
dékeny hallandóságtúl már ki menekedett. 
De , bezzeg, minekutánna hét esztendeig ba-
romi módra tápláltatván, az ő töredékeny hal-
landóságát példássan meg tanúba. Oh! melly 
sokan követik ezen boldogtalan pogány ki-
rálynak nyomdokát a9 mostani világ fiai hö-

Rész, »9 
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zftl, kik a jó és rosz között; a' szabad ét 
tilalmas között, semmi választást nem tesz-
nek, hanem derűre borura minden tartalék 
nélkül szemtelenkednek. 

Pedig bár tsak eszekbe vennék, hogy 
még azok is, kik az örökkévalóságról 
gyakran emlékeznek , és az halálhoz na-
ponként készülnek, tsak aligtudgyáka'test-
nek tsintalankodásait, az érzékenységeknek 
forró vágyódásait meg zabolázni, ' sülen-
dő engedelmesség alá hajtani; hát mit vár-
hatunk azoktól, kik semmiről sem gondol-
kodnak ritkábban , mint a4 magok hallan-
dóságárdl ? szent Hieronimus szüntelen a4 ke-
mény penitentzia tartással sanyargatta ma-
gát , néki az ágya száraz főid volt ; az ele-
dele és itala kenyér és viz volt ; az halál-
ról olly mélyen gondolkodott, hogy az ő 
füleiben szüntelen ama rettenetes trombitá-
nak harsogása azt zenegtette : kellyetek fél-
holtak , jöjjetek az Ítéletre; még is azt-val-
l v a , hogy a'késértetek között felette igen 
terhes az ó viaskodása. Ez a' szent férfiú 
a* pusztában, a4 barlangban tartózkodott, a4 

vadak és skorpiok között lakott, még is a4 

bűnre ingerlő késértetektúl ostromoltatott. 
Hát mit várhatunk mi a4 mi boldogtalan fe-
jünkre? kik se a4 penitentzia tartáshoz nem 
nyulunk, se az örökkévalóságról, az ha-
lálrúí, nem gondolkodunk, pedig jól tud-
g y u k , a4 minő az élet, ollyanaz halál is. 

Tudgyátok é , mi okból lett Ábrahám 
Pátriárka a4 Felséges Istennek kedves embe-
re ? nem más okbúl, hanem, mivel min-
denkor az halál emlékezetében gyakorlotta 
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magát, és a' tökélletes erköltsöknek gyara-
podásával főidig meg alázta magát mond-
ván: az én mennyei Atyámmal közlöm be-
szédemet, inert meg esmérem, hogy én va-
lójában az ő alkotmányi között leg alább 
való por és hamutska vagyok. 

Halhattátok, hogy a' Ninivitákat, a9 

józan életre, és a1 jámbor erkőltsre, nem 
más, hanem az halálnak emlékezete vezette. 
Mert midőn Jónás Próféta predikállotta vol-
na, hogy még negyven napok vannak hátra, 
meliyeket Isten ő szent Felsége a' peniten-
tzia tartásra néktek engedett: azért tudva 
legyen nálatok, kitsinynél, és nagynál , 
szegénynél és gazdagnál, hogy ha negyven 
napokig a ti vétkeitekből ki nem tisztultok, 
igaz penitentziát nem tarlatok, negyvenna-
pok múlva egy lábig várostokkal egygyütt 
el fogtok sülledni, 's el fogtok múlni. Es 
ime a halálnak emlékezete annyira vitte a9 

Ninivitákat, hogy királyokkal egygyütt 
minnyájan szőr zsákba öltöztek, hamuval 
és porral hintették fejeket, imádsággal 9s 
bőjtöléssel mind addig sanyargatták mago-
kat, valameddig az Isten haragjábúl mago-
kat ki nem váltották. Tehát, ha te is a' te 
Urad Istened ellen vétettél, emlékezzél reá, 
hogy te , ki a' teremtő Isten ellen vétettél, 
tsak por és hamú v a g y : vedd eszedbe azt is, 
hogy meg kelletik halnod: tehát, ha nem 
bátorkodnál a' te ítélő birád eleibe úgy 
menni, a9 mint most találtatol, tarts peni-
tentziát , bőjtöléssel, imádsággal, és ala-
misnálkodással váltsd ki a9 te bűneidet. • 

Vedd példáúl Ezekiás királyt, kit nem 
* 3 
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más , hanem az igaz penitentzia tartás ho-
zott a' tökélietes Istenes éietre. Mert , mi-
dőn Isaiás Profeta a' királyhoz hivattatott 
volna , és a' királynak , ki'beteg ágyban fe-
kütt , azt mondotta volna, halálnak halálá-
val meg fogsz halni, 's tovább nem fogsz 
élni, ha az el kezdett gonoszságodtól meg 
nem szűnsz. A ' k i r á l y , a' halálnak emléke-
zetét halván, életének meg jobbításával pe-
nitentziát tartott, mind testi, 's mind lelki 
életét fel találta. 

Nem .tsudáloin tehát, hogy szent Pál 
Apostol az ő tökélletes erköltsére nézve a' 
többi Apostolok között Krisztus Urunknak 
el választott edényévé lett. Mivel meg té-
rése után szüntelen azt vittatta: minden nap 
még halok , az az: a* mint szent Ambrus Püs-
pök magyarázza, szent Pál Apostol az ő meg 
terése után úgy folytatta életét úgy készült 
az ő lelke esméretének szám vételével az 
halálra, mintha mindenik nap az ő életének 
végső napja lett volna. Hát te K. H. ügy 
készülsz é minden nap a' te bűneidnek szám 
vételével a' halálra, mint ha minden nap a' 
te életednek leg utolsó napja volna? ha úgy 
nem élsz* hallyad, mit mond szent Hilári-
on Apátúr az ó leikének, midőn meg akart 
halni: indúíly meg én lelkem, indúlly meg, 
mit kételkedői, majd hetven esztendőkig 
szolgáltál a' te Uradnak Istenednek, és még 
is félsz, rettegsz útra indúlni: tehát, a' mi 
fogyatkozott életünkre nezve, nem ok nél-
kül rendelte az Anyaszentegyház, hogy a' 
Lelki Pásztorok az híveknek fejeket minden 
esztendőben böjt fogadó szerdán hamuval 
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meg hintvén inondgyák: meg emlékezze'l 
ember, hogy porbúi lettél, és porra is kell 
lenned, következésképpen, igen hasznos-
san gondolkoznak azok magok felül , kik az 
halálnak emlékezetét minden nap eszekben 
forgattyák. 

Azomban , ne tsudáüya senki, ha azt 
mondom, hogy azok közül, kik a' világ ma-
jorkodásihoz szoktak, sokan előbb meg hal-
nak, mint sem földi javaikat hellyessen el 
intézzék: sőtt; azt merem mondani, hogy 
még többen meg halnak előbb, mint sem 
hellyes rendbe szedgyék azt , a* mi lelkek 
üdvösségét illeti: mert vajmi sokakkal tör-
ténik, hogy , midőn le betegesznek, házo-
mos nyavalyában sínlődnek, az alkalmatos 
időbül ki fogyván , utol j á r a még tsak azt 
is alig tudgyák ki mondani: ez az én akaratom. 
E ' végre, bátran mondhatom, hogy még az 
ágyban vonakodó betegek közül is sokan 
véletlen és készületlen halállal halnak meg. 
Oka ennek a z , mivel az iífiak, a' mint ta-
pasz ta l juk , tsak a' világi hívságok után á-
sítoznak; a' meg élemedettek, tsak az el 
mdllandó javaiknak gyarapításaiban fogla-
latoskodnak; a' meg agott vének pedig az ő 
nyers eleven emberi természetekben bizakod-
nak, 's azt á l l í tyák , hogy ók még jó izüen 
ehetnek, ihatnak, 's a munkátúl nem irtóz-
nak, tehát még hoszszas életet élhetnek, és 
í g y , mivel az halálhoz senki szívessen nem 

'készül, nem tsuda, ha sokan, és számossan, 
véletlen, ke'szüietlen halállal végzik e ' j je-
ket. 
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E z úgy lévén, már ezután gyakorta 
kérdezzétek magatokról; ember! ha szarán-
dokoskcdásodnak végére jutsz, hová mégy? 
és , ha erre magatoknak felelni nem tudtok» 
meg felel hellyettetekJésusSirák fia mondván: 
az ember ez élet után az örökkévalóságba, 
mint tutajdon hazájába, megyen: az örök-
kévalóság, mellynek vége nem lészen, nem 
több, hanem tsak egy. De ennek az egy 
örökkévalóságnak két egy mással külöm-
böző helye és hajléka vagyon: egygyik 
pokol, másik mennyország: egygyik sze-
rentsés, másik szerentsétlen: egygyikben 
öröm, másikban kínlódás osztogattatik. 
Azért K. A. jól v igyázz, szabad akaratod 
lévén, előtted a' jó e's rosz; előtted az élet 
és halai; előtted az egy örökké'valóság-
nak két dttya, mellyeken vagy fe l , vagy 
le el kelletik menned; de jól meg fontold*; 
kévéi ideig .tartó, a' mi hívságossan gyö-
nyörködtet, örökkön örökké tartó a' mi é-

< rette gyötörtet. Tehát nem a* gehenna 
mélységében, a' kínlódásnak örvénnyébe, 
hanem a* magos egekbe, a' vég nélkül va-
ló örömbe igyekezzetek. Amen. 

HÚSVÉT' U T Á N ÖTÖDIK VASÁRNAP. 

fe t i te , et accipietis. Joan. 16. C. Y'24'/ % 

• Kérjetek, és el veszitek. 

N e h é z és k e m é n y d o l o g , mindenek ítélete 
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szerént, a9 nyomorúság , annyival is inkább, 
ha azokat, kik kétségbe esnek, nem-tsak 
testi, de lelki életektűi is meg fosztya; 
mindazonáltal még is igen öregbedik az-
zal, ha a' nyomorúsággal küszködő nem tud 
kihez folyamodni: mert úgy j á r , mint az 
Aoios Próféta könyvének ¿-dik részében 
említtetett űtazó; ki az oroszlánytúl meg 
rettenvén; megfutamodása után medvére 
talált, annak is kartzolását el akarván ke-
rülni egy advas fába rejtekezett, a9 h o l , 
midőn nem is gondolta, véletlenül kígyóra 
tapodott, 9s meg is sebesíttetett. 

Sajnos nyomorúság lepte ipeg K. A . az 
egész emberi nemzetet; mert, elméjének 
meg tompulása végett, nem tsak az Isteni 
és mennyei dolgokat, de még az önnön ina-

a tulajdon hasznára fordíttandókat se ért-
eti ; mive l , nem a' jót , mellyet akar, 

hanem a9 roszszat, mellyet nem akar, há-
borgó izgágások között ösztönöztetik tsele-
kedni. De a' mennyei orvos, az üdvözíttő 
Úr Jésus Krisztus , meg szánván a9 mi nyo-
morult ügyünket minden súlyos és kemény 
Ínségeinket magára válolta e9képpen szól-
ván: bizony, bizony mondom néktek, 
h3 mit kérendetek az Atyátúl az én nevem-
ben meg adgya néktek. Mert az én Atyám 
nem olly kényes mint Asverus kirá ly , ki 
még tsak udvarában sem botsájtotta a9 szűr-
ben , botskorban, 9s rongyos ruhában lévő 
szűkölködőket. Nem olly tsekély vagyonú 
mint Heródes k i rá ly , ki Herodiadesnek, 
mint kurva tántzos leányzónak, nem töb-
bet, hanem orsíságának tsak felét ígérhette 
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Hanem, valamint Illyés mondotta az ő hív 
szolgájának Eliseusnak, kérj, a' mit akarsz 
hogy adgyak néked, úgy szerelmes meg 
Váltónk is minden meg határozás nélkül 
mondgya: ha mit kérendetek az Atyátúl 
az én nevemben, bizonyossak lehettek ben-
ne , meg adgya néktek. Azért valakik az 
ínséges nyomordságtúl nyoraattattok, és 
szűkölködtek, minden idő hallasztás nél-
k ü l , minden prokátorok, *s komornyékok 
bé jelentése nélkül, minden tziffra meg rnó-
dizott öltözetek nélkül, járul jatok az én 
mennyei Atyámhoz, bizonnyára, mind a-
zokat^ mel j e k e t az én nevemben kérende-
tek tőle, minden fáradtság, minden költség 
nélkül, meg adgya néktek. Tehát , kér-
jetek, könyörögjetek, imádkozzatok, hogy 
minden jókkal meg tetézett elégségtek, 's 
örömetek légyen. 

Sokan sokakban szűkölködnek, de, tu-
nyaságoktúl viseltetvén, még tsak szájakat 
se mozdíttyák: sokan többekkel egybe ül-
nek, és panaszolkodásképpen egymás kö-
zött könybe lábbatt szemekkel emlegetik 
az ínséges fogyatkozásaikat, de a' mennyei 
Atya előtt a' Krisztus Jésus drága szent ne-
vével még tsak egy se jelenti magát, a 
mint szemünkre is/ hánnya szerelmes meg 
Váltónk a' mai szent Evangy éiiomban mond-
ván : mind ez ideig az én mennyei Atyámtól 
még semmit se kértetek az én nevemben, 
próbá l já tok , kérjetek tsak az én nevemben, 
meg 'áttyátok, el veszitek, 's meg nyerítek. 

Tudom ugyan, hogy a' temérdek főid 
ítépc között szemenként találkoznak ol j a -
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nok, kik szükségeiknek idején a' mennyei 
Atyához folyamodnak, e's a9 Krisztus Jésus-
nak drága szent nevét is emlegetik, és még 
is semmit se nyernek. Mi oka eanek? nem 
egyéb , hanem az , a' mint szent János E-
vangyélista mondgya, mível roszszúl kér-
tek: mivel azokat, a1 mellyeket kértek, 
tsak azért kéritek , hogy a9 ti vágyadozó 
kívánságtoknak eleget tegyetek, az az: a9 

mint szent Ágoston Doktor magyarázza, 
gyakorta a9 ti mennyei Uratoktúl kértek 
világi tisztségeket, uraságokat, gazdagsá-
gokat, pénzt, ezüstet, aranyat, hívságos 
kintseket, de ezek, a9 mint jól tudgyuk, 
velünk egygyütt tenészedve el múlnak, ál-
landóképpen örökre meg nem maradnak. 
Tehát az illyen ideig óráig tartandó hívsá-
gok az örökkévalósághoz képest tsak sem-
mi, és semmik. Következendőképpen, va-
lakik illyeneket kérnek a9 Krisztus Jésus drá-
ga szent nevében a9 mennyei Atyátúl sem-
mit se kérnek. Azért, ha nyertessek akar-
tok lenni, mindenek felett, leg először i s , 
keressétek az isten országát, és annak igaz-
ságát, kérjetek a9 ti lelketek üdvösségére 
szolgáló szent malasztokat, 9s kegyelmeket, 
ezek után minden mennyei áldomások reá-
tok tsúrdulnak, 's valamiket kérendetek a9 

drága Jésus nevében a mennyei Atyátúl, 
el veszitek, 9s meg nyeritek. 

Minthogy tudod tehát K. A . hogy a9 

Felséges Isten, ki téged a9 te munkás segí-
tséged nélkül teremtett, téged a9 te munkás 
igyekezeted nélkül meg nem fog üdvözítte-
n i , a9 te üdvösségednek meg szerzésért^ 
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szorgalraatossan gondolkozzál annyival is 
inkább, mivel a* mi testvérünk, a4 mi köz-
ben járónk, az üdvözíttő Űr Jésus Krisz-
tus, a' mi meg fogyatkozott erőtlenségünk- , 
rűl oily végze'seket tett az ő mennyei At-
tyávai , hogy valamit kérendunk a4 mi b ' 
inádságunk, könyörgésiink , 4s buzgó fohász-
kodásunk által az ő Attyátúl, meg adgy* 
nékünk. Mire való nézve, mivel a' vitéz- . 
kedő keresztény Romai Katolika Anya- Í 
szentegyház a4 reánk következendő három | 
könyörgő napokon az ő közönséges imád-
ságival Templomokat, útzákat, szokott , 
szentelni, tehát az én mai beszédem is az 
imádságról fog lenni, Azért beszédemnek 
első részében előtökbe adom: ha akarjátok, 
hogy a4 ti imádságtok foganatos legyen, 
szükséges hogy bün nélkül, 's Isten kegyel-
mében alázatossan imádkozzatok. Másod-
szor meg mutatom: ha akarjátok, hogy a 
ti imádságtok foganatos legyen, szükséges, 
hogy bisztos reménységgel, *s eleven hittel, 
álhatatossan imádkozzatok, 's figyelmezze-
tek. 

' E L S Ő R É S Z . 

Ha akarjátok, hogy a4 ti imádságtok 
hasznos, foganatos,' Isten előtt kedves, 's 
kelemetes legyen, szükséges, hogy búrt 
nélkül, vétek nélkül legyetek , 's buzgón $ 
aiáz3tossan imádkozzatok. Mert, a4 bőlts-
nek taníttása szerént: Non est speciosa lan$ 
én ore peccatoris. Eccl. 13. G Y. 9. Ha fel ' 
fú/alkottok, ha ragadmánnyal, ártatlan vér-
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rel , vagy más egyéb gonoszsággal magato-
kat meg fertőztetitek , akár mennyit imád-
koztok, még is könyörgéseitekben meg nem 
halgat a' Felséges. Mivei a bűnben lévők, 
opponunt nubem, ne trqnseat oratio eorum. 
Thren. 3. C. V. 44- A9 bűnnek fekete tö-
mött felhőit közben vetik, hogy az ő ese-
dezéseiknek érdemes foganattya az égbe 
fel ne hasson. Quict peccatores Deus non e-
xaud.it. Joan. 9. C. f 3 1 . Mert azoknak a9 

bűnösöknek könyörgései , kik tudva kész 
akartva, szánszándékkal a9 vétekben ma-
radnak , tellyességgel . meg nem halgattya 
a9 Felséges Isten. Kiáltották az olaj nélkül 
szűkölködő öt esztelen szüzek, Domine y 
Domine aperinobis. Matth. 23. C. f* 12. Uram, 
Uram nyisd meg az ajtót, mi vagyunk, 
kik nem régiben tőled el marattunk, de 
haszontalan volt minden könyörgések , mert 
őket semmiképpen meg nem akarta esmér-
ni a' mennyei vőlegény. Ezeket mély el-
mével meg fontolván szent Ágoston Dok-
tor azt kiáltya : Plus piacet Deo latratus 
canum, mugitus boum , grunitus porcoruni , 
quam oratio hominum luxuriantium. Inkább 
tetzik Istennek az ebek ugatása, a9 marhák 
bőgése, a9 sertések röfögése, minta' fajta-
lan életű embereknek imádsága. Azért , 
bűnösök, haliyátok, értsétek, és tanúllyá-
tok meg , ha az eb ugatás nem hallik men-
nyországba valójában a9 ti imádságtok -is, 
még a9 bünökbűl ki nem tértek , fe l nem 
hathat mennyeknek országába. 

Ne tsudállya tehát senki, hogy a9 Fel-
séges Isten azt parantsolá Moysesnek, sza-
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pora nagy hirtelenséggel menny az én fara-
gatlan szívű népemhez, és szente/d meg 
őket ma és holnap, és parantsold meg né-
k ik , hogy mossák meg az ő köntösseiket, 
az az: a^mint bőlts Theodoretus magyaráz-
za, menny el a' vétekben heverő bünösöK-
höz , és két nap alatt annyira meg utáltasd 
vélek az ő bűneiket, hogy harmadik napra 
ke lve , a' bűzgó imádsághoz fogván, sze-
meikből ki tsúrduló siirü köay hűllajtásokat 
ároszszanak , azoknak vizeivel, a' magok 
józan ítéletek szerént, mind addig mosogas-
sák bűneiknek motskát, valameddig az el 
vesztett ártatlanságnak köntőssét fel nem 
talállyák, bűneikbül ki nem tisztulnak. 

Ezeket jól által látván a' zsoltározó ki-
<rály, szent Dávid, nem ok nélkül kiáltya: 
nem a' holtak, az az:,nem a' halálos vé-
tekben lévő lelkek ditsérnek téged Uram! 
se nem a' pokolra hányattatottak, az el kár-
hozattak, áldanak téged, haném mi ditsér-
jük, áldgyuk, magasztaljuk a' te szent ne-
vedet , kik vétek nélkül élünk. Méltán fél-
hettek tehát K. H. kik halálos vétekben éltek, 
és a' halálos vétek miatt az ártatlanságnak kön-
tössét magatokra fel nem vehetitek. Mert, ha 
imádkoztok is , ha a' Templomba mentek 
is , tsak ugyan az történhetik veletek, a' mi 
történt azon Evangyéliomi emberrel, k i t , 
mihelest a' mennyegzőt szerző a' mennyeg-
zós házban mennyegzős ruha nélkül látott, 
leg ottan öszve köttetett kezekkel és lábok-
kal szolgái által a' külső setétségre vettetett. 
Mert, ha a' halálos vétekben meg átolkot-
tak , és úgy, mint halálos vétekben lévők 8 
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imádkoztok, a' ti imádságtok, az írás bi-
zonysága szerént, az Istent tsúfoiván, gú-
nyolván , haragra indítván, néktek nem se- , 
gítségtekre, hanem veszedelmetekre, és 
kárhozatotokra válik. 

Ugyan is ; mert azt mondgya Justiniánus 
szent Lőrintz, h o g y , valamint az a meg 
sebesíttetett ember , ki a1 meg nyillalt sebé-
ben éppen azon ártalmas vasat tartya, mel-
lyel meg sebesíttetett, semmiféle orvosság-
gal meg nem gyógyíthattya addig a' sebét, 
valameddig a' vasat ki nem veszi sebéhül; 
ügy a9 halálos vétekben lévő embernek is 
mind addig semmit se ér az imádsága, vagy 
más egyéb jó tselekedete , valameddig azon 
halálos vétekbűi, mellyel Istennek átkába, 
haragjába esett, 9s Istennek ellenségévé 
lett, ki nem tisztül, 9s magát meg nem job-
bíttya. . f

 r * ; • 
De, valamint szükséges, ha hasznossan, 

ha foganatossan.akarunk imádkozni, h o g y , 
midón imádkozunk, bűn és vétek nélkül 
legyünk , úgy szükséges, hogy a' mi imád-
ságunkat, nem kevéijyen, nem fel fuval-
k o d v a , hanem egy mély alázatossággal, 
buzgó és ajtatos szívvel mutassuk bé, mert 
írva vagyon, hogy tsak annak és nem más-
nak imádsága nyittya meg az Egeket, ki az 
imádságnak idején magát meg alázza, buz-
gó és ajtatos szívvel jelentibé az ő kérését, 
így tselekedett Dávid király , ki ámbár egy 
egész népnek ditső nagy fejedelmit királlyá 
vala , még i s , midőn imádkozni akart, az 
Urak Urának, a9 királyok királlyának szí-
ne előtt el annyira meg alázta magát, hogy 
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a9 leg alább való otsmányok, a9 bél poklosok 
tisztulásokra rendeltetett mosogató nieden-
tzébül kívánt meg mosódni mondván: mind 
addig mosogass Uram engem a' te isopod-
dal , valameddig az ártatlanságnak köntös-
sét meg nem érdemlem, és a9 hó feje'rségé-
nél fejérebb nem leszek, 9s meg nem fejére» 
dek. 

. Ezen királynak buzgó irnádságit gyako-
roltattya az Anyaszentegy ház, mivel paran-
tsollya, hogy a9 Lelki Attyák, az ő ki sza-
bott imádságaik előtt, búzgó és ájtatos szív-
v e l , tiszta és alázatos lélekkel, serkentsék 
egymást, és mondgyák: jöjjetek Istennek 
minden szentei és tanítványi, térdre es-
vén, öszve tett kezekkel, gyúllyadozó és 
lángoló szívvel , ditsérjük, áldgyuk, 's ma-
gasztallyuk a9mi fírunkat Istenünket, ki min-
ket az ő maga tulajdon Isteni szent képére 
és hasonlatosságára teremtett. Ezen ájtatos 
imádságnak módgyát javasolta szent Basili-
us is a9 keresztényeknek. 

Azért nem tsudálom, hogy Krisztus U-
runk is egy Mechtildis nevezetű szűznek azt 
parantsolta, hogy azon tétovázó elmével i-
mádkozó személlynek, ki magát az említett 
szűznek ájtatos imádságiba ajánlotta, azt 
javasolná ; hogy az ő szokott imádságinak 
végén forró buzgósággal mondaná: Isten! 
légy kegyelmes nékem bűnösnek. Mert , 
úgymond, ha ezen igék a9 Publikánusnak 
"bűne botsánatjára hasznossak voltak, midőn 
sl Templomban le térdepülve, öszve tett 
kezekkel, meg hajtott fővel , le függesztett 
^zeniekkel ájtatossan mondotta: Isten! lég/ 
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kegyelmes nékem bűnösnek; miért ne vol-
na hasznos és foganatos más egyéb bűnösök-
nek is ? ha annak helye, módgya, és rende 
szerént mondgyák? mivel még most is az a' 
nagy hatalmú, irgaltnú, és kegyelmű Isten 
vagyon, a4 ki akkor vala. Azért K. H. ha 
ti is hibáztok, ha imádságtaikban tétovázó 
elmével vagytok, a' ti imádságtaiknak vé-
gén búzgó ájtatossággal mondgyátok : én U-
ram! én Istenem! légy irgalmas, légy ke-
gyelmes nékem gyarló bűnösnek , ki néked 
tiszta szívvel és lélekkel kívántam szolgálni. 

Versengenek , pörlekednek egymás kö-
zött a4 természet visgáló bőltsek , 4s örömest 
akarnák tudni, ha a4 magosságban lévő ég 
kemény é? lágy é? puha é? folyo é ? kik-
hez én mostanában a4 természetnek munká-
ján építtő bőltselkedéssel szóllani nem aka-
rok, nem is vittatom az egeknek kemény 
erősségét, hanem tsak azt mondom, hogy 
az Isteni kegyelmek, malasztok, ajándékok, 
*s mennyei áldomások, nem más honnan, 
hanem egyedül az égbül szállottak alá. Kö-
^etkezendöképpen, mind azok, mellyek-
kel bírunk, a4 magos egekbűl árattak reánk. 
Ügy é? sóhajtozva mondották a Limbus-
ban lévő régi szent atyák: harmatozzatok 
egek, és a4 felhők ki mutatták az igazat: 
várván várták a' Tanítványok a4 meg igért 
szent Le lket , a4 szent Lélek Istent, és bőv-
ségessen meg vigasztalódtak: Illyés essőt 
hért, és meg nyerte: Magdolna bűneinek 
botsánattyát kérte, és meg nyerte: tehát 
valami s'zent és tökélletes jóság vagyon e 
földön, mindazok a4magos egekbűl tsurdúL 
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tak alá: ellenben a' föld úgy meg átalko-
dott az ő meg lágyúlhatatlan keménységé-
ben, hogy még azt is, a' mit meg adhatna, 
meg nem adgya , el vonnya, el fogja. Pél-
dánk ebben az élő Istennek szent F ia , ki a 
magos egek bűi cz alatsony földre alá szál-
ván szállást kért, szállást nem talált, nyu-
godalmat keresett, és olly helyet nem ta-
lált, a' hol szentséges fejét le hajthatta vol-
na ; italt kért, esnem adatott néki, hanem 
tsak epe és etzet. Azért fel ment az ő men-
nyei Attyához, hogy nékünk, kik az em-
bertelen világnak mostohaságival küszkö-
dünk, közbenjáró szószólónk lenne, 's azo-
kat. mellyek nélkül szűkölködünk, nem a' 
világtúl, hanem az ő mennyei Attyótűl kér-
nénk. Mert, midőn a' ditső boldog menny-
országba az ő Attyának jobjára a1 Limbusban 
tartatott zsakniánnyaival el érkezett, leg ot-
tan, a földi emberekre nézve, az egek ka-
pui felibe ezen örvendetes igéket íratta: A-
men Amen dico vobis, si quid petierit is pa-
trem in nomine meo, dabit vobis. Bizony 
bizony mondom néktek, ha mit kérendetek 
az Attyátúl az én nevemben, ki előbesze'l-
lettem e' világnak durva embertelenséget, 
kiég adgya néktek. 

Azomba nem tsudálom, hogy a' hívek 
közül némellyek majd mindenkor imádkoz-
nak , és még is semmit se nyernek, Mivel-
V3gy nem azt kérik, a' mi nékik üdvössé-
ges , vagy nem űgy kérik, a' mint annak 
he lye , rendgye, és módgya volna. Mert 
a' .vétekhez szokván, szüntelen tsak a' vét-
kes életben élnek- Tedd félre tsak a' ká-
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romkodást, szitkozódást, átkozódást, eskü-
vést , lopást, ragalmazást, 's más több e-
gyéb beled rögzott hamissagokat, tapasztal-
ni fogod, melíy nagy ert je legyen az imád-
ságnak. Stanislaus Püspök a" három eszten-
dők előtt meg hólt, s el temettetett embert, 
hallottaibúl, a' snbúl, koporsójábúl imád-
sága által tél támasztotta, a4 király, é$ tör-
vény szék eleibe bizonság tételre bé vezet-
te: Josue a napot imádsággal járásában meg 
állította: szent László király a4 Tatárok 
pénzét imádsággal kővé változtatta: hányan 
a tűznek sebes lángját imádsággal el oltot-
ták, a' hegyeket helyekbűi ki mozdították, 
az oioszlányok kegyetlenségét le tsillapítot-
ták. Tehát ti i s , ha vétek nélkül, buzgón* 
ájtatossan, annak módgya és rende szerént 
imádkoztok, bizonnyára valamit kérendetek 
a4 mennyei Attyátúl a4 Krisztus Jésus drága 
szent nevében, el veszitek, hanem akkor is 
a4 midőn akarjátok , tsak ugyan idő múlva, 
ha állandóak lesztek az imádságban, meg 
nyeritek. Tehát szükséges, hogy biztos re-
ménységgel várjátok a4 ti könyörgéseiteknek 
végét. 

M Á S O D I K R É S Z. 

Mert a4 koronás Próféta, szent Dávid azt 
kiáltya, Uram! légyen rni rajtunk a4 te ir-
galmasságod a szerént, a4 mint mi te ben-
aed bízunk és reménylünk: élleszszük tehát 
mű is magunkban a mi reménységünket a-
aon asszonysággal , ki tizenkét esztendő-
kig szüntelen a4 vér folyásban sínlődött, és 

Rész. 30 
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az ő reménységét azzal táplálta , hogy ha o 
Krisztusnak tsak a9 ruhája prémét illethetne 
i s , leg ottan meg gyógyulna; a9 mint il-
letvén mégis gyógyúla , 9s ellőbbenyi egés-
ségét viszsza nyerte. 

Igen sokat ér tehát Isten előtt az iga f 
nak álhatatos buzgó imádsága, mert írva va» 
g y o n , valaki az Istenben bízik, az ő hú-
zomos fohászkodási végett, meg nem sze'-
gyenüL Való ugyan , hogy az Istennek tit-
kos tanátsábúl gyakorta meg nem nyerjük 
azt, a9 mit kérünk, de K. A. ha a9 kérés-
től , könyörgéstül, imádságtól, meg nem 
szűnünk, bizonyos késedeiineskedése után, 
ha nékünk alkalmatosnak, üdvösségesnek 
láttya, duff]ázva is meg adgya. 

Erre tanít bennünket önnön maga az 
üdvözíttő Úr Je'sus Krisztus mondván : kinek 
vagyon közülletek jó baráttya, és hozzája 
menvén éjfélkor, és mondgya: barátom, 
adgy nékem három kenyeret költsön, mert 
egy jó barátom jött hozzám az útrúl, és nints 
mit eleibe tennem, és az, onnét belül felel-
vén, mondgya: barátom ne háborgass en- 9 

gem, immár az ajtó bé tétetett, és a gyer-
mekeim alusznak, fel nem kelhetek , 9s nem 
adhatok. És ha ezen szűkölködő álhatatos-
san zörget, mondom néktek, ha nem ád is 
néki azért hogy baráttya, mint alkalmatlan-
kodónak úntatásáért fel k e l , és ád néki a 
mennyi kell. így a9 mi szerelmes meg Vál-
tónk is mint leg jobb akarónk, ha a9 mi el-
ső , második, harmadik kérésünkre meg 
nem halgát, tsak állandóak, buzgók le-
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gyünk a1 mi kérésünk mellet, meg nem szé-
gyenülünk bisztos reménységünkben. 

Azomban, talán akarjátok tudni, mi 
oka lehet annak, hogy a íeléges Isten még 
a9 leg szentebb embereknek könyörgését is 
gyakoita hallatlanná teszi, 's a z , ' a' mit 
kernek, egyszeribe meg nemadgya? ennek 
első oka azt, hogy azokat, kik állandóan 
jneg maradnak a'könyörgésben, méltóbbak-
ká tehesse az ö adományinak el vételére. 
Példánk ebben szent Pál Apostol, ki azt kér-
te , hogy a9 testi késértetektül szabadítaná 
meg ölet a' Felséges Isten, de meg nem hai-
gattatott, azért mert, a' ba)vívások között 
naponként több és több érdemeket tehetett 
a' mennyei koronának el vételére. Másod-
szor, azért halgattya el Isten ő szent Felsé-
ge a9 mi kérésünket, hogy az ő ajándékait 
tsekély semmiségnek ne°tartsuk, se pedig 
az ő hozzánk való jó voltát hálaadatlanúl ne 
vegyük. Kérte egykor a pokolbéli ördög 
Isten ő szent Felségét, hogy Jób Pátriárká-
nak sértegetésére adgyon néki hatalmat, és 
meg nyerte, de meiiy nagy ortza pirulásá-
ra í mert Jób még a9 temérdek károk, ret-
tentő tsapások, iszonyatos kínzások után is, 
szüntelen ditsérte, áldotta, magasztalta a9 

nagy Istent. Harmadszor, mivel Isten ő 
szent Felsége igen gyönyörködik abban, ha 
ő hozzá gyakorta folyamodunk, és az ő a-
karattyátűl várunk; mint, példának okáért, 
midőn az atya az ő futkozó gyermekével akar-
ja magát múlatni, azon piros almát, mellyel 
néki akar adni, először tsak mutogattya, 
az után fe l lyebb, 9s alább tartya, és ha a' 
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gyermek el e'ri is, még is kezébül ki nem 
botsájtya, mert gyönyörködik abban, hogy 
a' gyermek a' piros alma után szívessen e-
senkedik. K . A . talán azérttanított minket 
is a' Krisztus Jésus a minden napi kenyér 
kérésre, mivel tudgya, hogy az ő mennyei 
Attyának igen nagy gyönyörűsége vagyon 
abban, ha gyakorta, ha minden nap, ha 
minden órában hozzá folyamodunk. Ne-
gyedszer , hogy a z t , a' mit adni akar, al-
kalmatos időben adgya, mert az Isten se-

\ gittő ugyan a' háborúságokban , de tsak a 
környül álló alkalmatosságokban. Ezt ta-
pasztalhattyátok leg inkább azokban a4 bete-
gekben, k i k , midőn leg inkább idtzadnak, 
és leg nagyobb forróságban vannak , akkor 
kérnek az orvostúi hideg vizet, mivel ak-
kor leg inkább szomjúhoznak; de az okos 
orvos hallatlanná teszi a' dolgot, mind ad-
dig meg nem halgattya a4 betegnek kérését,, 
valameddig a* forróság meg nem szűnik, 
hogy a4 betegnek, midőn hasznára lehet, 
ne ártson. Az édes atya is, halván a4 gyer-
meknek könyörgését, midőn kenj'eret kér, 
tsak hamar egy szelet kenyérrel meg elégít-
ti : de ha kést k é r , vagy a4 kezében is ve-
szi , iziben meg kotzantya kezét, Hogy te-
gye le , 4s magát meg ne sértse. Ezen mód 
szerént látván az Isteni Felség is, hogy a z , 
a4 mittöle kérünk , nékünk nem minden idő-
ben hasznos , azért alkalmatossabb időre hal-
lasztya. 

Azt mondá egy valaki , nintskönnyebb 
dolog az imádságnál; de én azt mondom, 
nints nehezzebb dolog a4 jó intézett, helyes, 
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tökélletes, foganatos imádságnál; mert, ha 
az ember tsak a' nyelvét forgattya, száját 
mozgattya, az olvasó szemeket botsájtgat-
t y a , még nem imádkozik, imádságának fo-
ganatos hasznát még nem érzi. Innét fogva, 
az örök ige, az üdvözíttő Úr Jésus Krisz-
tus méltán mondgya: Petitis , et non accipim 

tis, eo , quod male petatis Kértek ugyan hol 
mit az Atyátúl, de nem az én nevemben, 
se nem ú g y , a' mint annak helye, módgya, 
és rende volna; azért az Atya is meg nem 
adgya , meg se is halgattya könyörgésteket, 
kérésteket. Ha tehát helyessen, tökélletes-
sen, foganatossanakartok imádkozni, szük-
séges , hogy az Istenhez fel emelvén elméte-
ket , buzgón, állandóssan, Istenben hely-
heztetett reménységgel, 9s eleven hittel i-
mádkozzatok , *s imádságtoknak idején a' ti 
szívetek, lelketek, elmétek, az Istenen ¡kí-
vül semmit ne nézzen, sehol ne mulasson, 
ne tsavarogjon, ne bujdossan, hanem tsak 
az Istennel, mint leg jobb postálkodó követ 
tartson, és értekezzen. 

Plutarchus ír ja, hogy a'Romaiak olly 
három választott férfiakat küldöttek Britan-
niába követségül, kik közül egyiknek a9 

feje bé volt törve; másiknak sebes volt a9 

lába; a9 harmadiknak pedig olly nyúl szí-
vű volt , ki a9 félelem miatt még tsak szol-
lani sem tudott. Kiket szemlélvén bőlts 
nagy Kátó azt mondá: a Romai követnek, 
se fe je , se lába, se szíve. Innét,ha akarjá-
tok, hogy a9 ti postálkodó követtypitek, 
a' ti imádságaitok, a9 nagy Isten előtt hibás-
sak ne legyenek, szükséges, hogy a' ti i-
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mádságaitoknak fe je , lába, és szíve legyen, 
az az: ha akarjátok, hogy a' ti imádságto-
kat meg halgassa az Isten, és, a1 mit kö-
nyörgéstek által kértek , meg adgya az Isten, 
szükseges, hogy a9 ti lelketeknek három fő 
tehetsége, úgymint; az értelem, emléke-
zet , és az akarat, oily jó készülettel in-
dullyanak meg követségül az Istenhez, hogy 
az Isteni Felség hűzoraos irnádságtok, kó-
nyörgéstek után is ne kénteleníttessék azt 
mondani, hogy a9 ti ímádságtoknak, kö-
nyörgésteknek, se feje, se lába, se szíve. 
Ezt pedig fogja mondani, ha a9 ti elmétek 
imádságtoknak idején fe l , 9s alá nyargalód-
tz ik , most a9 kertben, most a' mezőben, 
most a' háznál, most a9 barmoknál , avagy 
más egyéb helyeken mulatozik. Ha emlé-
jiezetetek a9 veletek, vagy másokkal tör-
tént régi dolgokat elő veszi, tűzi, fűz i , 's 
Lennek gyönyörködik. Ha értelmes emlé-
kezeteteket akaratotok követi, bennek ked-
vére meg nyugszik. Mert akkor a' ti imád-
ságtok hiba és tsorbulás nélkül meg nem es-
hetik. Tehát , ha imádkoztok, minden ki 
telhető buzgósággal, eleven hittel, bisztos 
reménységgel imádkozzatok, zárjatok ki 
szívetekből minden hivalkodó gondolato-
kat, a9 mit Istentől akartok kérni, azt ma-
gának az Istennek jelentsétek bé, 9s magá-
tól az Istentől az Isten ember nevében kér-
jétek. 

Szükséges tehát minden keresztény em-
bernek á kérés, az imádság az ő emberi é-
letének sorsára, 's állapottyára nézve, leg 
főképpen midőn valaraelly nyomorúsággal 
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küszködik; mert, a' mint arany szájú szent 
János írja: Pro se orare necessitas cogit% 
pro aliis autem fraternitatis charitas kort a» 
tur. Hogy az ember magáért kérjen, 's 
imádkozzon, a' szükség ösztönözi, máso-
kért pedig az atyafi szeretet inti. Meily 
szavakbiü azt hozhattyuk ki , hogy mi élő 
emberek meg egygyezünk, de külömbözünk 
i s , a' mennyei szentektől: meg egygyezünk 
annyibűi, hogy valamint a' mennyei szen-
tek mi érettünk, úgy mi is más felebará-
tunkért könyörgünk; külömbözünk annyi-
bú i , hogy mi magunkért könyörgünk, a* 
mennyei szentek pedig, kik minden nyo-
morúságobon kívül való boldog lelkek, ma-
gokért nem könyörögnek. Azért m i , kik 
az ellenkező dolgokkal küszködünk , nyilat-
koztassuk meg az Urnák 4 miútainkat, kér-
jük őtet, és eleven hittel bizakodgyunk ő 
benne, bizonnyára meg segitti fogyatkozá-
sinkat. Mert, a' mint szent Pál Apostol ta-
níttya, gazdag minnyájunkhoz, kik segítsé-
gül hijjuk, fel nyittya kezeit, ésbétöltmia-
den élő állatokat áldásival, 

B É F E J E Z É S . 

I)e te taláp azt gondolod K. A. hogy 
hagte a templomba mégy , akár hol tsava? 
rogjop az eszed, tsak hogy az olvasó sze-
meket egy más után botsájtgathassad, |már 
imádkozol? azt gondolod, ha a* könyve-
det ki nyitod, akár mint legeltessed vadászó 
szemeidet két oldalvást, már egeket nyitz i-
mádságiddal? azt gondolo^, ha a templom-
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ban vigyorogsz, tsatsogsz, aluszol, vagy 
mint a' darab fa mozdulás nélkül hivaiko-
dol , már hallottakat (á-masztasz'( pedig az 
Hlyen imádságnak modgyat az egész szent 
írásban fel nem találhatod. Imádkozott bez-
zeg Tóbiás, de földre borulva: imádkozott 
Jeremiás, de kezeit ki terjesztve: imádko-
zott a Publiká nos, de szemeit a' földhöz 
szegezve: imádkozott Hieronimus, de inez-
zéttelen melyét kővel verve: imádkozott 
Magdolna, de süru könyhúllajtással: tehát 
te is imádkozzál, de buzgón, de ajtatossan, 
de eleven hittel, de ösz ve tett kezekkel, pe-
dig gyakran, $őrt; mindenült, mindenkor, 
minden időben: mert, a' kék Egek bolto-
zati alatt lévő egész kerek föld, egy ditső 
roppant Temploma a9 kereszténységnek. I -
mádkozott Susanna a9 gyümöitsös kertben: 
Manasses a9 tomlötzben: Krisztusa' Getze-
hiáni kertben: a9 három Zsidó iffiak a' tüzes 
kementzében: Dániel az oroszlányok ver-
mében: Elisens a9 magányos bé zárt üregé-
ben: tehát te is imádkozzál fel keltedben, 
le fektedben, ételed, italod előtt és után, 
mindennemű munkáidnak kezdetén és vé-
gén. Imádkozzál pedig vétek nélkül, buz-
gón, ájtatossan, állandóssan, de bisztos 
reménységgel, eleven hittel, Ígérem, mind 
meződben, mind udvarodban , mind min-
dennémű birtokodban kedves, kellemetes 
lészen isten előtt, 9s valamiket kérendesz 
a9 mennyei Atyátúl a9 Krisztus Jésus drága 
szent nevében, el veszed, 9s meg nyered. 
Amen. 4 
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H Ú S V É T U T Á N H A T O D I K V A S Á R N A P . 

Venit h o r a , u t o m n i s , qui interficit vos , ar-
bi t re tur se obsequium praestare Deo. 
Joan. 16. C. "f. 2. 

Eljött az óra, hogy minden, a' ki meg öl ti-
teket, azt á l l í t tya, hogy az Istennek 
szolgálatot tészen. 

A t t ú l a' szerentsétlen időtűi f o g v a , mióta 
első szüléink a' gyönyörűségnek Paraditso-
mábúl ki rekesztettek, a' Paraditsom kert-
nek ajtajára senki sem találhatott, 's magát 
a' haláltól, nyoniorúságtűl, baj v ivástúl , 
meg nem szabadíthatta, állandó nyugoda-
lomra, baj nélkül való életre nem juthatott. 
Nyughatatianúl kereste bőlts Plátó a' gyö-
nyörűségnek Paraditsomát, de , a' főid szí-
nétül fogva egész a' hold öblös kerekségéig 
annak se úttyát, se ajtaját, se kerítését, 
fel nem találhatta, azért, nem Paraditsom-
ban, hanem a'gehenna tüzében találta fel ö-
rökös lakó helyét: szorgalmatossan kereste 
a4 pogány bőlts Arisloteles még a' ten-
gerek felett i s , de reá nem találhatott; a-
zért , nem Paraditsomban , hanem a' vizek 
örvénnyében süllyesztetett: hiines szóknak 
fondorgató ketsegtetéseivel kereste bőlts T u l -
hus, de* füleket tsiklándoztató szavai u-
t á n , nem Paraditsomba, hanem Plútónak 
dühös tömlötzébe rekesztetett: némelly ből-
tsek azt mondgyák , hogy Henoch és Illyés 
az Anti Krisztus idejéig a' gyönyörűségnek 
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Paraditsomában tartattatnak: némeliyek pe-
dig, mint hogy fel nem találhattyák , azt ál-
líttyák, hogy a'viz özön egészlen el rontot-
ta, s semmivé tette: de, akár mit mondgya-
naka' bőltsek a Paraditsom kertrül, elég az, 
hogy ők annak bizonyos voltát, úttyát, ajta-
ját, kerítését nékünk meg nem raagyarázhat-
tyák; azért mi a' halál, és egyéb nyomorú-
ságok elől el nem bújhatunk. Mert, ha el-
ső szüléink az engedetlenségnek vétke által 
első ártatlanságokat, a' Paraditsomnak gyö-
nyörűségét el vesztették, valójában mi is, 
a mi vétkes atyáinknak bűnös íiai, a' gyö-
nyörűségnek Paraditsomába, a' baj nélkül 
való nyugodalmas életre, bé nem batsájta-
tunk. Tehát, még Isten életünknek kedvez 
mi éllyünk Magyar országban, mint e' világ-
nak leg szebb, leg ékessebb Paraditsomá-
ban; de úgy éllyünk, hogy, ez elet után, 
a' mennyei Paraditsomba, mint nyugodal-
mas örökös hazánkba, mennyeknek orszá-
gába szerentséssen bé juthassunk. 

Azért még e' földön szarándokoskodunk, 
útazunk, járunk, kelünk, és mozgunk, 
mondgyuk a' zsoltározó királlyal, szent Dá-
viddal : Felséges Isten! úgy intézzed útai-
mat, hogy, a' te ösvényeden járván, te 
hozzád, a' te szent színed látására, az örök 
életre b e j u s s a k : mert irva vagyon, szo< 
ros az a' kapií, keskeny az az út, meliy 
az örök életre viszen,és igen kevessen van-
nak , kik azt fe l ta lá l j ák . Tehát add a' te e-
rődnek szent malasztyát, hogy, meg es-
mérvén a 'te igazságodat, az örök életnek 
qsyénnye'n tántorodás nélkül járhassak: mi-
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vei fejünk felett az az idő , mellyben min* 
den, a' ki minket hírünkben, nevünkben, be-
tsűletünkben meg öl , azt állíttya , hogy Is-
tennek méltó, 9s kedves áldozatokat tészen. 
Ez pedig abbűl történik meg, mivel a* jót 
a9 rosziúl, az igazat a9 gonosztól, tsippás 
szemeikkel át nem láthattyák , zavaros el-
méjekkel ineg nem választhattyák. Bár tsak 
az Istent esmérnék, az Istent tisztelnék ezen 
hályogos szeműek, akkor bizonnyára meg 
értenék, hogy az Isten az ember lelkét, 
mellyet az ő maga képére, és hasonlatos-
ságára teremtett, az ő szent Angyali által 
szorgalmatossan őrizteti: sőtt; meg esmér-
nék azt is, hogy az élő Istennek szent F i a , 
az ember lelkéért emberi testben öltözött, 
és az ember lelkének üdvösségéért maga 
tulajdon szent testét, vérét, és életét fel 
áldozta: tehát mi is a' mi hozzánk hasonló 
embereket se testében, se lelkében, se hí-
rében, se nevében, se betsületében, meg ne 
öl lyük, hanem inkább fontossan jutassuk 
eszünkbe azt, a'mit a9 pokolbéli ördög a' 
magos hegyen mondott Krisztusnak, hogy 
tudniillik, ha térdre esvén imádandasz en-
gem, e9 világnak minden országit, 9s azok-
nak minden ditsőségét néked fogom ad-
ni. Mellybül a9 következik, hogy, az ör-
dög Krisztus Lelkét, tsak úgymint egy 
puszta ember lelkét, többre betsűli, mint 
széles e9 világnak minden gazdagságit, e's 
kintseit. Ah! melly szép, melly jeles, 
nielly ékes tehát az ember lelke? 

Azért ki ki jól vigyázzon, hogy a9 há-
borúságoknak, nyomorúságoknak, egy, vagy 
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másféle kereszteknek terhe alatt tűrhetetlen-
ségbe ne essen, 9s az Isten képére és hason-
latosságára teremtetett nemes lelkét el ne 
veszeszsze. Mert a' világ fiai, midőn 
inkább isznak, esznek, vígadnak, múlat-
nak, a szentírás bizonysága szerént, egy 
szempillantás alatt poklokra alá szállanaki 
minket pedig, a' mi békességes türésü nk 
után, a' mi meg kettőztetett, 's dufllás nyo-
morúságtok a' vég nélkül való örömbe , men-
nyeknek országába fel emelnek. Tehát 
ne zúgolódgyunk a1 nyomorúságok és ke-
resztek ellen, mert ezeket, sött, még e-
zeknél súlyossabbakat i s , a' mi szemtelen 
vétkeinkel meg érdemiettük. És ez lészen 
az én mai beszédemnek fel vett tzéllya-
Azokra nézve, beszédemnek első részében 
előtökbe adom : hogy a9 kereszteket, nyo-
morúságokat, a mi előbbenyi vétkeinkért 
meg érdemeilyük. Másodszor meg muta-
tatom : hogy a9 kereszteket, nyomorúságo-
kat, a9 mi mostani türhetetlenségünkért meg 
érdemeilyük. Az első , a' békességes tűrés-
re; a9 második pedig a9 mennyei boldogság-
nak el nyerésére ösztönöz, 9s figyelmezzetek. 

E L S Ő R É S Z . 

Minden keresztény ember meg esmér-
heti, hogy a9 keresztek, nyomorúságok, 
rnéliyek rajtunk határtalanúl uralkodnak, 
nem egyebek, hanem a9 bűnnek keserű é-
retlen gyümöltsei : mivel az. ártatlanságnak 
arany idejében, az eset előtt, tudniillik, 
giégien első szüleink nem 4 vétkeztek , az 
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ember mindennemű rendetlen kívánságok-
tól, testi indulatokról ment, és szent volt: 
az engedetlenségnek vétke után pedig, úgy-
mint: első Ádám atyánk vétke után, min-
den embernek fejére ki mondatott a' halál-
nak szententziája; és attúl a* boldogtalan i-
dőtül fogva szüntelen nyomunkban járnak 
a' nyomorúságok. Azért ne teprenkedgy 
azon, ha nem tudod honnét jönnek reád a' 
keresztek, Ínségek, nyomorúságok , sanya-
rúságok? mert mind azokat, úgymond szent 
Hieronimus, az Isten botsájtya reánk, a-
karja, hogy, a' mi el követett bűneinknek 
gonoszságát meg esmérvén, tellyes fiúi bi-
zodalommal a' mi mennyei szent Atyánk-
hoz, az ártatlan életre viszsza térjünk. 

Mondotta hajdan Judith aszszony a'Be-
tulia városbeli Papoknak, véneknek, az í-
rás tudóknak, és azok személlyében , az e-
gész népnek; midőn Holofernes tábora ször-
nyen ostromolná, és sanyargatná őket: a-
karjátok é tudni, honnét származtak reánk 
ezen képtelen Ínségek, és nyomorúságok? 
meg kell esmérnetek, hogy ezek a' ti el kö-
vetett vétkeiteknek gonoszságábúl rohanta-
lak reátok. A' Betulia várossának vénei 
rész szerént Nabukodonozor király kevély-
ségének ; rész szerént pedig Holofernes dű-
hösségének tulajdonították az ő nyomorúságo-
dat; de igen hibáztak: mert meg esmértette 
vélek az Isten félő Judith, hogy az ő vásott é-
leteknek módgya hozta fejekre a'környül álló 
szorongatásokat. Azért te i sK. A. a' te nyo-
morúságodnak idején száily le a4 te lelked es-
mérnének rejtekébe, visgáld meg a te é-
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Jetednek módgyát , tapasztalni fogod, hogy 
a' fű alatt sziszegő kígyó fekszik. Mert , ha 
az Isteni parantsoiatoknak meg szegésérül vá-
dolni fog téged a ' te lelked esmérete, bizo-
nyos lehetz benne, hogy a'te rajtad uralko-
dó nj'omorúsagodnak oka a' törvénynek 
meg tsorbitása leszen. Tehát ne zúgolódgyi 
ne patvarkodgy az Isten ellen, hanem Ju -

dith asz^zonnyal esmérd meg, hogy bűneid-
nél sokkal kissebbek azok, a1 miket szen-
vedsz. 

Ugyan is; mi okra való nézve fakadsz 
olly keserves panaszolkodásokra? talán a-
zért, hogy valaki jó híredet, nevedet, be-
tsületedet igazságtalanúl meg homályosította? 
de gondold meg mint bántál te másokkal? 
nem de sokszor és számtalanszor te is ki je-
lentetted a ' te felebarátodnak titkos vétkeit, 
pedig még azok előtt is , a kiket a' dolog 
nem illetett: hányszor pletykaságod által 
meg kisebbítetted felebarátodat? hányszor 
másoknak ártatlanságokat meg szeplősítet-
ted, 's ártatlan tselekedeteiket roszra ma-
gyaráztad? tehát, ha már most téged má-
sok háborgatnak, vedd gondolóra, és 
Krisztus Urunk szavai serént, esmérd meg, 
hogy néked már most azon mértékkel mér-
nek visz9za, a' mellyel te másoknak mér-
tél. 

Háborgatnak magzatid, 's panaszolko-
dol ellenek, hogy igen erköltstelenek, szün-
telen boszontanak; de meg nem esméred, 
hogy te is ollyan voltál szüleidhez: mer t , 
olvasom, hogy egy őszben vegyeledet a-
tya viszszálkodni kezdvén az ő fiával, a 
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szérűi tsak hamar a 'botra, az ütlekre kel-
v é n , a ' f i a , midőn az attyát jól meg rán-
gatta, főldhöztsapkotta, ütötte,rúgta , hiir-
tzolta, hajánál fogva a' házbtíl ki húzni a-
karta, a' köszöbnél azt kiáltá az öreg, elég 
már fiam , ne húzz már meszszebb, mert 
most emlékezem reá, hogy én is az atyá-
mat hajánál fogva tsak a' kőszöbig húztam. 
Meg nem akarod esmérni, hogy a' te mag-
zatidnak erköltstelenségeik, kirúgásaik, av 

te rendetlen szeretetedbűi, mellyel őket ké-
nyeztetted, mint ki folyó tsatornábúl, öm-
lődnek ki : nem de, hegy meg ne szomorí-
tanád magzatidat, tellyes szabadságot adtál 
nékik? minden tsintalanságaikat, mint Heli 
fő P a p , elnézted, el halgattad ; atyai kö-
telességed szerént, se meg nem feddetted, 
se vétkes társasságaiktűl el nem fogtad, se 
éjtzakai devernálásaikat nem tilalmaztad, 
hanem minden atyai gondoskodás nélkül, 
kényen kedvekre hagytad. 

Jajgatz, siránkozol házi nyomorűságod-
ért, hitves társodnak durva keménységéért, 
embertelenségéért, vagyonod f gyatkozá-
sáért? de meg nem emlékezel arrúl, hogy 
házasságodat nem az Űr nevében kezdetted, 
hanem ezen nagy szentséget halálos vétek-
kel meg fertőztetett szívvel vetted fe l : arrűl 
sem akarsz meg emlékezni, hogy férjednek 
magad számtalanszor okot adtál a haragra, 
boszszonkodásra ? gazdagságodnak fogyal-
fcozásáta' te magad gondatlansága okozhatta; 
vagy talán idegen, 's lopott jószágot birsz, 
az ünnep napokat nem szenteled ? 

Ha esek így vannak, nem tsudálhattyuk, 
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hogy az Isteni Felség tőlünk meg fogja az ó 
szent áldását, vétkeink miatt keresztekkel, 
nyomorúságokkal látogat és büntet. Jól le-
het ugyan, hogy azon nyomorúságok, meh 

• lyeket szenvedünk, egy részről büntetések 
legyenek, de még is más reszrűl, az Istefl 
kegyelmeinek hozzánk ki mutatott jelei: 
meri azért botsájtya reánk ezeket, hogy e-
zek által, úgymint: a nyomorúságoknak be*; 
kes6éges szenvedése által eleget tegyünk a 
mi el követett bűneinkért. 

Hitünk ágazattya szerént tudgyuk, hogy 
igaz penitentzia tartás nélkül nem remély-
hettyük Istentől a' mi el követett bűneink-
nek botsánattyát; de tudgyuk ám azt is, 
hogy mi magunkat, ámbár bűnösök legyünk, 
tsak ugyan nem akarjuk sanyargatni, sőtt; 
igen is kedvezünk a bőrünknek. Innét fog-
v a , hogy halálos álmunkban örökre el ne 
aludgyunk, a'nyomorúságok által ébrezget 
bennünket az irgalmas Isten: meg engedi, 
hogy üldözőink támadgyanak; hogy jó hí-
rünket, nevünket a rágalmazók gyaláz-
zák; hogy vagyonainkat, javainkat, az el-
lenséges emberek el lopják, el ragadgyák; 
ezeket pedig, és más több egyéb e' féléket, 
tsupán tsak azért botsájtya reánk a Felséges 
Isten, hogy ezeket tapasztalván , magunk-
ban szállyunk, el követett vétkeinkről pe-

4 nitentziát tartsunk, meg igazűllyunk, a 
véget nem érő örökös nyomorúságba , a' 
gehenna tüzébe ne jussunk. 

MeMy jó , tneily kegyes tehát a' mi Is-
tenünk , ki minket leg ottan, mihelest leg 
először halálossan vétkeztünk 9 a" pokolnak 



égő kementzéjébe vethetett vo lna , még is 
azt nem tselekette. De ha tselekette vo l -
na i s , a9 mint tselékedhette, mégis a9 po-
kol lángja között is meg kelletett volna val-
lanunk, melly j ó , melly kegyes a' mi Iste-
nünk, ki a' bűnösöket az élők között had-
g y a , el követett bűneikért, nem az örö-
kös kínokkal, hanem tsak az ideig tartó sa-
nyarúságokkal ostorozza. Nyavalyás nyo-
morúlt ember! ( í g y ösztönözi vala magát 
régenten mézzel foiyó szent Bernárd Apá-
tur a9 kereszteknek, és a' nyomorúságoknak 
békességes el viselésére) egy álmatlan é j . 
tzaka nehezzen esik néked, egy oldalrúl 
a 'másikra fordúlsz nyugodalmat keresvén: 
de gondold meg , mitsoda egy ejtzaka az 
örökkévalósághoz? mitsoda az epe , v a g y 
a9 gyullasztó hidegnek le forrózása azon tűz-
höz? mellyet azÜr az ő haragjának kemény 
igazsága szerént ellened gyújtott? vallyoii 
a' te nyomorult gunyhód, vagy fekvő kutz-
k ó d , nem jobb é az ördögök lakásánál? e -
gésségednek el vesztése lehet é oliy nagy-
kár , mint az az Isten raalasztyának el vesz-
tése ? a9 mostani nyomorúságid, szoronga-
tásid, hasonlíthatnak é az el kárhozattak-
nak szüntelen mardosó férgekhez ? akár ' 
melly hoszszassan tartsanak is rajtunk a9 mi 
szorongatasink, még is az örökkön tartó 
nyomorúságokhoz képest tsak ugyan rövi-
dek : azért, a ki e g y , vagy más fé le nyo-
morúságokkal küszködik, ne zúgolódgyon, 
hanem minden , morgolódás nélkül békessé-
gessen szenvedgye a' vétkei miatt reája bo« 
tsájtott kereszteket. 

/• Rész* 
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így tselekedtek Jósef báttyai, kik, az 
ő testvéreket, Jósefet , el adván, tsak U' 
gyan nem sokára olly kemény sartz alá jü' 
toltak, mellybül semmi úton módon ki fej-
tekezni nem tudtak, azért, meg esmérvén 
vétkeiket, magok között így szóilának: méh 
tán szenvedgyük ezeket, mert vétettünk a 
mi atyánkfia ellen, látván lelkének szoron-
gatását, midőn könyörögne nékünk, és 
meg nem halgattuk; az okáért jött reánk e 
háborúság : mégis mi nem a9 Makabeusokat, 
hanem a9 pusztában arany borjút öntő, 's 
imádó Zsidókat követtyük: a' Makabeusok, 
midőn halálra ragadtattak, azt mondák An-
tiokus királynak, mi ezeket a9 rajtunk elkö-
vetett kegyetlenségeidet magunkért szen-
vedgyük , niert Vétkeztünk a9 mi Istenünk 
ellen: a' Zsidók pedig , mivel a9 Felséges 
Isten az Egeknek rémittő dörgései, tsatto-
gási , villámlási, és az hegyeknek szörnyű 
füstölgései között adta nékik Moyses által 
a9 törvényt, felette igen meg búsultak, és 
a9 rettegés miatt annyira meg háborodtak, 
hogy már többé a9 Felséges Istennek szavát 
hallani sein akarták, mondván Moysesnek: 
ne szóilyon nékünk az Ú r , hanem te s^ólly 
nékünk, és meg halgatunk téged; valamint 
tehát meg nem esmérték a9 Zsidók , hogy 
az el követett gonoszságaikért ostorozta ő-
ket a9 Felséges, úgy a9 Keresztények között 
is sokan meg nem esmérik az Istennek láto-
gatását: mert a9 mennyire ön magokon ál l , 
semmi leg kissebb ellenkezéseket sem 
akarnak szenvedni, és, ha mindenek az ő 
tetzésck * szajok izek szerént nem történnek 
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már eget főidet öszve kevernek, dúlnak' 
fúlnak, zúgolodnak, haragra, dühösségre 
szitkozódásra, átkozódásra, káromkodásra 
fakadnak; és így az üdvösségeknek orvos-
ságát merő halálos méreggé változtattyák., 
És , hogy a' dolognak velejét ki mondgyam 
azt akarják, azt kívánnyák, hogy az Isten 
nékik tsapások által ne szóilyon: azt akar-
ják , azt kívánnyák, hogy a' Lelki Atyák 
a' bűnöknek büntetéseiről ne szó l j anak : 
de a' Krisztus Jésusnak példája, 's tudomán-
nyá szerént való elet é ez? keresztények-
nek akarjuk magunkat hívattatni, de a 'ke-
reszteket nem akarjuk szenvedni: az i-
gaz keresztény az ő Üdvözítő Jésussának 
nyomos példájára a' kereszteket, nyomorú, 
ságokat, békességes tűréssel szenvedi, mert 
jól tudgya , hogy ha zúgolódna is , még is 
tsak ugyan el kellene nékie azt szenvedni, 
a'mit az Isten reája eresztett: jól tudgya 
azt is , hogy minnyájunknak szükséges a' 
békességes tűrés, a mint szent Pál Apostol 
tanítya , hogy , az Isten akarattyát tsele-
kedvén , el vegyük az ígéretet; mivel min-
den jóságos tselekedeteket, a' mint szent 
Jakab Apóstól mondgya, a' békességes tű-
rés tészen tökélletessé. 

M Á S O D I K R É S Z . 

A' kereszténységnek leg felségessebb 
tárgya, az Istent esmérni', az Istent félni , 
az Istennek szolgálni; az Isten esméretére 
kézen fogva vezetnek minden teremtett ál-
latok ; az Isteni felelemre pktptnak a' meg 
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ütközött bal szerentsék ; az Isteni szolgála-
tokra ösztönöznek a' vétkes hejányosságink; 
még is sokan, méglen a' világ javaival baj 
és jaj nélkül élnek, azt kiáltyák, nints Is-
ten: sokan, méglen a1 világ szerentséjének 
kebelében ülnek, minden tartalék nélkül 
szemtelenkednek: sokan, méglen a4 nyers 
természeteknek eleven posgásával birnak, 
a' hallandóságriíl koránt se gondolkoznak; 
mert nékik se az Isten, se az Isteni félelem, 
se az Isteni szolgálat, szájok ize szerént nem 
esik. Pedig, a' ki fáradság nélkül nyugo-
dalmat, érdem nélkül jutalmat, sanyarúság 
nélkül ditsőséget kíván nyerni, éppen úgy 
tsallya magát, mint az , a' ki szép nyáron 
a' maga földén aratni akar , holott őszszel, 
vagy tavaszszal semmit se vétett. Mive l , 
szent Gergely Pápa taníttása szerént, az ö-
rók életnek jutalmában senki se fog része-
síttetni egyéb* hanem tsak az, a' ki annak 
magvát az ideig tartó sanyarúságokba vetet-
te* Ügy é , az ízes bor, tsak az erőszakos 
gyömötskelés, és a4 szoros sajtolás után 
szürettetik a4 hordóba? úgy é* a4 tiszta bú-
za, tsak a4 veszszőknek, vagy tséppeknek 
súrú tsapási után töltetik a4 szekrénybe? úgy 
é , a4 föld tsak úgy adgya bőv termékeny-
ségét, ha az eke vas őtet fel forgattya ? úgy 
é , az igaz aranyat tsak a4 tűz probállya meg? 
úgy é , a4 tömjériy tsak úgy botsájtya kele-
metes illattyát, ha a4 tűzen pörköltetik; te-
hát, mivel a4 Krisztus Jésuson,és a4 boldog 
Szűz Anyán, Márián, kívül, minnyájan az 
eredendő bűnben fogantattunk, és a4 tseleke-
dendő személlyes vétkekben majd minnyá-
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jan el merültünk, bűnösökké' lettünk, kü-
lömben Isten előtt kellemetes illat nem le-

j hetünk, annyival is inkább a' mennyei bol. 
dogsághoz számot sem tarthatunk, ha tsak 

c magunkon az Isteni Felségnek sújtogató lá-
1 togatásit nem tapasztaliyuk. Mert írva va-
5 gyon<» hogy a 'kit szeret az Úr azt dorgái-
, lya . Prov. 3. C. Í . , 1 1 . Következendőkép-
í pen, a 'kit az Űr dorgálás és sanyargatás 
» nélkül hágy , azt ő nem szereti: a' kit pe-
1 dig az Űr nem szeret, hogy lehessen annak 

reménsége az örök boldogsághoz? 
r Tudakozzátok tsak a' Prófétákat, mi-
7 némü környüláilásokban juthattak az Isten 
1 titkainak meg esmérésére? úgy é azt felelik, 
» hogy ők a' mennyei titkokat, mcllyekrűl az 
, emberi elme nem tudósíthat, leg inkább ak-

kor hallották, mikor az ellenséges emberek 
divattyában őket háborgatták. Gondollyá-

t tok é , hol hallotta Isaiás és Dániel az örök 
Igének meg testesülésére szolgáló környűlál-

s lásait ? talán a' királyok udvariban ? talán a' 
1 világi boldogságoknak fényes tsillámpozási 

között? koránt sem, hanem azon szoros in-
1 ségekben, mellyekhen Manasses által idéz-
r tettek :mi hozta észre a' fel fíivalkodott Na-

} bukodonozor királyt ? nemde azon rettene-
r tes alatsony sors, mellyben őtet Isten hely-

heztette: mert, az emberek közül ki vet-
tetvén, barmok módgyára szénát evett, vi-
zet ivott, az erdőkben tébolygott, 's mind 
addig méglen siralmas penitentzia tartásával 
a1 nagy Istent meg nem engesztelte, az e-
löbbenyi emberi sorsát viszsza nem nyerte: 
Jónás is a' Czethal gyomrában tanulta meg. 
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mi légyen az Úr parantsolattyának engedel-
meskedni: de még a' tékozló fiút is a sza-
bad élet után bé következett rettenetes éh-
ség kergette viszsza az ő édes attya házá-
hoz : tehát kiki láthattya, hogy az iniéges 
élet, melly bennünket sartzol, az Isteni ke-
gyelmeknek el vételére, és a* mennyei ko-
ronának ineg szerzésére leg alkaimatossabb 
¡eszköz. 

Ah! melly nagy érdemeket szerezhet-
ne magának az örök életre az ollyan házas 
ember, k i , az ö javainak fagyatkozásit ta-
pasztalván, Jób Pátriárkával zúgolódás nél-
kül mondaná: az Isten adta, az Istenei vet-
te , áldassék Istennek szent neve érette. 
Melly nagy jutalma lenne mennyeknek or-
szágában az ollyan aszszonynak, ,ki az ó 
férjének durva embertelensége alatt szünte-
l e n n y ö g , ki az ő házasságából egyebet nem 
vehet a' sok szívbéli fájdalmaknál, keserű-
ségeknél; ki senkinek sem mer panaszol-
kodni , senkinél sem talál vigasztalást, tud-
v á n , látván, hogy mind addig végét nem 
éri Ínséges nyomorúságának; méglenaz halál 
el nem szakasztya tőle: ah! melly nagy ju-
talma lenne, mondám mennyeknek országá-
ban az illyen aszszonynak, ha a' szenvedő 
Jésusnak érdemeivel a' szent szándék által 
egybe kaptsolná az ő szenvedéseit, és az ő 
meg keseredett szívének oltárán békességes-
sen bé mutatná a' mennyei szent Atyának 
az ő terhes keresztyeit: melly nagy tökél— 
letességre lépne az a9 beteg , kit Isten ő szent 
Felsége súlyos nyavalyákkal, húzomossan 
¿átogat, és hoszszas ideig az ágyhoz szegez, 
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ha az Úrnak kezébül békességessen venné 
az ostorozást. 

Eleget szenvednek, izzadnak, fáradnak, 
nyughatatlankodnak némelly keresztények, 
de mi hasznok vagyon belőle? semmi: mert 
nem a' mennyeiekért, hanem a' földiekért 
szenvednek; kiknek, ha mégannyi és an-
nyi terheket, nyomorűságokat adna is eleik-
be a9 v i lág, örömest két kézzel, ölelnék 
azokat, tsak hogy a9 világnak lelke szerént 
az ő elő meneteleket láthatnák : ha pedig 
Isten ő szent Felsége tsak leg kissebb ujjai 
illeti is őket, hogy a9reájok botsájtatott ke-
reszteknek szenvedése által tökélletessebbek-
k é , 9s a9 mennyei ditsőségnek el nyerésére 
érdemessebbekké tegye őket, már erőtlenek, 
zúgolódnak, morgolódnak, márt azt kiál-
tyák , hogy az Isten 6 rólok el felejtkezett, 
az Isten nem tudgya hogy ők élnek. 

Mit mondanak ezekre a' mi őrizésünk* 
re rendeltetett Angyalok? valójában nem 
egyebet, hanem azt, a9 mi Jeremiás Profé* 
ta által meg írattatott, hogy tudniillik, 
Curavimus Babjrlonern, et non est Sanata, 
derelinquamus eam• Jerem. ,51. C. Y< 
gyógyítottuk Bábilont, és meg nem gyó-
gyú l t , hadgyujj el őtet, az az: azt monci-
g y á k , mi az ő lelki sebeikre először gyen-
ge lágyíttó szereket raktunk, mert kegyes 
sugallások , javaslások, szép tanáts adások 
által, intettük, e'brezgettük, ösztönöztük 
őket, de haszontalan volt minden igyekeze-
tünk, mert inkább meg keményettek, meg 
átalkodtak, és meg tserepesültek: azután 
mardosó tsipős szereket tettünk sebeikre: 
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mert nyomorűságokat, betegségeket, nya-
valyákat, kereszteket botsájtottunk reájok, 
de semmire se mehettünk ; mert mint a' hagy-
raáz betegségben lévők el taszították magok-
túi az orvosok kezeit: azért hadgyuk el ő-
ket, B oldogtalan emberek azok, kiket már 
se az Isten kegyelme nem ébrezget, se az 
őriző Angyalok nem őriznek; mert türhe-
tetlen?égek után a' pokolnak tűrhetetlen kín-

* pyaj meríttik el. 
JEzeket értvén, fontollyátok meg józan 

e'szszel e' világnak minden ketsegteto hizel-
kedését, igérem, tap tsztalni fogjátok annak 
himes, s szineskedó szemfény vesztését. 
Mert , mitsoda e4 fóldön az ember ékessége? 
hanem azon lebegő hoszszű arany haj szá-
l o k , niellyekenÁbsoion a' fa ágon fel akad-
v a tsüggött: mitsoda az ember gyönyörű-
sége ? hanem azon falat mézetske, melly Jo-
jiatás életét majd el végezte : mitsoda az 
ember ajándéka ? hanem azon petsetes írott 
levé l , mellyel Uriás halál tőribe került: 
jnitsoda az ember barátsága? hanem azon 
nyalakodó tsók, mellyel Joáb Abnert fel 
hasította : mitsoda az ember jó téteménnye? 
hanem Eszther ebédgye, melly Amánt az 
akasztó fára emelte: ha tehát illy tsalárd, 
illy álnok e4 v i lág , nem tsudálom, hogy Áb-
rahám Isaak fiával lelkeknek üdvösségekért 
az Isten parantsolattyára hiven engedtek, 
4s áldozatokat tettek; nem tsudálom, hogy 
Jeffte fogadásának bé tellyesíttésére nézve 
az ő egyetlen egy leányát is fel áldozta: 
Éleázár inkább kívánt meg halni, mint sem 
másoknak rosz példa adásával a hazabéli 
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törvény ellen vétkezni; a9 Machabeusok 
készszebbek voltak több rendbéli kínokat 
szenvedni,mint sem botránkoztató törvény-
telenséget tselekedni; hány Papok a' Jem-
piombúl, atyák a' magzattyaik kezekbül, 
gyermekek a9 szüléik kebeiekbül a9 törvé-
nyes élet mi3tt halálra ragadtattak? 

Krisztus hivei! vessük szemeinket a9 

Mártírok Fejedelmére, az üdvözíttő Úr J é -
sus Krisztusra, úgy é , ezen Isteni ember-
nek tellyes élete tsupa inségbül, nyomorú-
ságból , sanyarúságbúi állott ? mert itt 
a9 vérét szomjúhozó ellenségeitül em-
bertelen üldözéseket; amott a9 pénzen meg 
fogadott hamis tanuktul gyalázatos vádo-
lásokat; végre pedig az irgalmatlan hóhé-
roktól kínos halált szenvedett. Melly kis-
sebbíttő gyalázatokat látván az Apostolok 
talán meg is tántorottak volna, ha a9 men-
nyei Mesterek meg nem tanította volna ő-
ket mondván: hogy ezeket kelletett szen-
vedni Krisztusnak, és úgy menni bé a ma-
ga ditsőségébe. Luc. 24- C. f . 26. De , ha 
Krisztusnak a9 kínos szenvedések által kel-
letett bé menni a9 maga ditsőségébe, vallyon 
nem volnánk é minden baromnál vakme-
rőbbek, ha azt gondolnánk, hogy mi a' más 
ditsőségébe minden sanyarúságok tűrése 
nélkül is bejuthatunk: holott tsak az szo-
kott meg jutalmaztatni, a9 ki bajnokul vi-
askodik. 

B É F E J E Z É S , 

Azért , már ez után, ne háborogjunk a' 
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mi nyomoruságink eránt, ne zdgoíódgyunk, 
ne morgolódgyunk Isten ellen, tűrhetetlen-
se'günk végett szitkozódásokra, átkozódásokra 
káromkodásokra ne fakadgyunk, tudvánJu-
dith aszszony szavaibúl, hogy a'morgolódó, 
átkozódó, káromkodó beszédek, nem olly 
beszédek, mellyek nékünk irgalmasságot 
nyerjenek, hanem inkább meg kettőztetett, 
dupíás, triplás haragot gyűjtenek fejünkre. 
Kissebbeknek esmérjük azért bűneinknél a' 
rajtunk lévő ostorokat, mellyekkel, mint 
szolgák, fenyíttetünk jobbulásunkra: és így 
a kereszteknek , nyomorúságoknak békessé-
ges szenvedése által meg engesztellyük a' 
mi Urunknak Istenünknek ellenünk fel ger-
jedett haragját, 's eleget teszünk bűneinkért, 
és , szent Pál Apostol szavai szerént, a mi 
békességes tűrésünkben meg nyerjük a9 mi 
lelkünket, Amen. 

Vége az első Résznek. 
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— Demerácz Imre 
— Éliás Ferentz 
*— Haraszti Jósef 
— Koplány; János 
— Kováts Jakab 

[ — Paulik Ignátz 
— Szinkay Mártony 

; •— Újvári András 

Ka* s an 

N, T. Csausz István 

V át ion 
N. T. Gáspárik Casamirus 
— Holló István 
— Ligats János 
— Patek Cyrillus 
— Sándor Jósef 
— Szabó Jósef 
—• Szabó László 
— Seress Pál 
— .Vintze Károly 
— Vonnak Károly 

Sz. Ferentz Kende 

T. A. Ábrahám Nep. János 
T. P. Andrásik János 
— ,Bodó Menyhárt 
— Bodor Piacidus 
— Gaál Adrián 
— Hoch Aloys. 
— Kaszner István 

T. A. Lengyel László 
T. P. Maslarszky Eugcn. 
— Pák Amadaeus 
— Pál Ottó 
— Sándor Bertalan 
— Stain Damasus 
— Thar László 

N. T.Hanák Andr. Ágost.? 
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J e l e n t é s . 

zon Praenumarans Uraknak neveik , mel-
lyek későbben jöttek, vagy még ezu-
tán fognak kezemhez jönni , a' máso-
dik Részben fognak ki nyomtattatni 
melly már a* Sajtó alatt izzad. 
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